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ผูผูศศึกึกษาสนใจที
ษาสนใจที่จ่จะศึ
ะศึกกษาการบริ
ษาการบริหหารจั
ารจัดดการด
การดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสารของกรมวิ
วสารของกรมวิททยาศาสตร
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทย กล
กลาาวได
วไดววาา ขขออมูมูลล
ขขาาวสารมี
วสารมีคความสํ
วามสําาคัคัญญและจํ
และจําาเปเปนนตตออกรมวิ
กรมวิททยาศาสตร
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทย เห็เห็นนได
ไดจจากการปฏิ
ากการปฏิบบั ตั ติ งิ งานของข
านของขาาราชการ
ราชการ
กรมวิ
กรมวิททยาศาสตร
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทยสสววนใหญ
นใหญจจะเน
ะเนนนดดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสารมาก
วสารมากเนืเนื่อ่องจาก
งจากเปเปนนหน
หนววยงานหลั
ยงานหลักกดดาานวิ
นวิททยาศาสตร
ยาศาสตร
การแพทย
การแพทยเชเชนนหากได
หากไดรรับับขขออมูมูลลขขาาวสารไม
วสารไมเพีเพียยงพอต
งพอตออการปฏิ
การปฏิบบัตัติงิงานของข
านของขาาราชการจะทํ
ราชการจะทําาให
ใหเกิเกิดดการปฏิ
การปฏิบบัตัติงิงานล
านลาาชชาาและ
และ
ไม
ไมททันันตตออเหตุ
เหตุกการณ
ารณปปจจจุจุบบันันรวมทั
รวมทั้ง้งมีมีผผลกระทบต
ลกระทบตออประชาชนและประเทศชาติ
ประชาชนและประเทศชาติดดววยยอย
อยาางไรก็
งไรก็ตตาม
ามในการบริ
ในการบริหหารจั
ารจัดดการได
การได
พบป
พบปญญหาหลายด
หาหลายดาานนเชเชนน(1)
(1)การบริ
การบริหหารทรั
ารทรัพพยากรมนุ
ยากรมนุษษยย(2)
(2)การบริ
การบริหหารงบประมาณ
ารงบประมาณ(3)
(3)การบริ
การบริหหารงานทั
ารงานทั่ว่วไป
ไป(4)
(4)การ
การ
บริ
ห
ารวั
ส
ดุ
อ
ป
ุ
กรณ
(5)
การบริ
ห
ารคุ
ณ
ธรรม
(6)
การให
บ
ริ
ก
ารประชาชน
(7)
วิ
ธ
ี
ก
าร
ระเบี
ย
บ
แบบแผน
หรื
อ
เทคนิ
บริหารวัสดุอุปกรณ (5) การบริหารคุณธรรม (6) การใหบริการประชาชน (7) วิธีการ ระเบีย บ แบบแผน หรือเทคนิคค
(8)
(8)การบริ
การบริหหารเวลา
ารเวลาหรื
หรืออกรอบเวลาในการปฏิ
กรอบเวลาในการปฏิบบัตัติงิงาน
าน(9)
(9)การประสานงาน
การประสานงานหรื
หรืออการประนี
การประนีปประนอม
ระนอมและ
และ(10)
(10)การวั
การวัดดผล
ผล
หรื
หรืออการประเมิ
การประเมินนผลการปฏิ
ผลการปฏิบบัตัติงิงาน
านเปเปนนตตนน

1.1.ศึศึกกษาป
ษาปญญหาการบริ
หาการบริหหารจั
ารจัดดการด
การดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสารของกรมวิ
วสารของกรมวิททยาศาสตร
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทย
2.2.ศึศึกกษาแนวทางการเพิ
ษาแนวทางการเพิ่ม่มขีขีดดความสามารถในการบริ
ความสามารถในการบริหหารจั
ารจัดดการด
การดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสารของกรมวิ
วสารของกรมวิททยาศาสตร
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทย
3.3.ศึศึกกษายุ
ษายุททธศาสตร
ธศาสตรกการเพิ
ารเพิ่ม่มขีขีดดความสามารถในการบริ
ความสามารถในการบริหหารจั
ารจัดดการด
การดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสารของกรมวิ
วสารของกรมวิททยาศาสตร
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทย

ปปญญหา
หาวิวิรรัชัชวิวิรรัชัชนินิภภาวรรณ
าวรรณได
ไดกกลลาาวถึ
วถึงงปปญญหา
หาไวไวววาาในทุ
ในทุกกหน
หนววยงาน
ยงานโดยเฉพาะหน
โดยเฉพาะหนววยงานของรั
ยงานของรัฐฐยยออมต
มตอองประสบ
งประสบ
กักับบปปญญหาในการบริ
หาในการบริหหารงานไม
ารงานไมมมากก็
ากก็นนออยย และในการศึ
และในการศึกกษาป
ษาปญญหาย
หายออมมี
มมีไไดดหหลายลั
ลายลักกษณะ
ษณะ ขึขึ้น้นอยู
อยูกกับับการจั
การจัดดแบ
แบงงของ
ของ
นันักกวิวิชชาการ
าการหรื
หรืออผูผูศศึกึกษาแต
ษาแตลละคนว
ะคนวาาจะจั
จะจัดดแบ
แบงงอย
อยาางไร
งไรเปเปนนตตนน
ขีขีดดความสามารถ
ความสามารถ อาภรณ
อาภรณ ภูภู ว วิ ทิ ทยพั
ยพันนธธ ได
ไดกกลลาาวถึ
วถึงงประเภทของขี
ประเภทของขีดดความสามารถไว
ความสามารถไว 33ประเภท
ประเภท ได
ไดแแกก
ขีขีดดความสามารถหลั
ความสามารถหลักกขีขีดดความสามารถด
ความสามารถดาานการบริ
นการบริหหารารและขี
และขีดดความสามารถตามตํ
ความสามารถตามตําาแหน
แหนงงงาน
งาน
การบริ
การบริหหารจั
ารจัดดการ
การ วิวิรรัชัช วิวิรรัชัชนินิภภาวรรณ
าวรรณให
ใหแแนวคิ
นวคิดดเกีเกี่ ย่ ยวกั
วกับบการบริ
การบริหหารจั
ารจัดดการไว
การไวววาาเปเปนนแนวทาง
แนวทาง หรื
หรืออวิวิธธีกีการ
าร
บริ
บริหหารงานภาครั
ารงานภาครัฐฐทีที่ ห่ หนนววยงานของรั
ยงานของรัฐฐ และ/หรื
และ/หรืออ เจเจาาหน
หนาาทีที่ ข่ ของรั
องรัฐฐ นํนําามาใช
มาใชใในการปฏิ
นการปฏิบบัตัติ ริ ราชการเพื
าชการเพื่อ่อชชววยเพิ
ยเพิ่ ม่ ม
ประสิ
ประสิททธิธิภภาพในการบริ
าพในการบริหหารราชการ
ารราชการโดยครอบคลุ
โดยครอบคลุมมเรืเรื่อ่องต
งตาางงๆๆเชเชนนการบริ
การบริหหารนโยบาย
ารนโยบายการบริ
การบริหหารอํ
ารอําานาจหน
นาจหนาาทีที่ และการ
่ และการ
บริ
บริหหารคุ
ารคุณณธรรม
ธรรมเปเปนนตตนน
ขขออมูมูลลขขาาวสาร
วสาร คามิ
คามินนจัจันนทร
ทรคคามคํ
ามคําา ได
ไดใใหหคความเห็
วามเห็นนววาา ขขออมูมูลลขขาาวสารหรื
วสารหรืออสารสนเทศเป
สารสนเทศเปนนผลที
ผลที่ไ่ไดดจจากการ
ากการ
ประมวลผลข
ประมวลผลขออมูมูลลดดววยวิ
ยวิธธีกีการต
ารตาางงๆๆซึซึ่ง่งได
ไดนนําํามาเก็
มาเก็บบรวมรวมไว
รวมรวมไวเปเปนนหมวดหมู
หมวดหมู หรื
 หรืออจัจัดดการด
การดววยวิ
ยวิธธีกีการใดวิ
ารใดวิธธีกีการหนึ
ารหนึ่ง่ง
ยุยุททธศาสตร
ธศาสตรพสุ
พสุเดชะริ
เดชะรินนทร
ทรและคณะ
และคณะมีมีคความเห็
วามเห็นนววาายุยุททธศาสตร
ธศาสตรเปเปนนสิสิ่ง่งทีที่อ่องค
งคกการทํ
ารทําาเพืเพื่อ่อนํนําาไปสู
ไปสูคความสํ
วามสําาเร็เร็จจ โดย
โดย
ความสํ
ความสําาเร็เร็จจของแต
ของแตลละองค
ะองคกกรก็
รก็ไไมมเหมื
เหมืออนกั
นกันนถถาาเปเปนนองค
องคกกรเอกชน
รเอกชนความสํ
ความสําาเร็เร็จจอาจจะอยู
อาจจะอยูทที่ตี่ตัวัวเลขทางการเงิ
เลขทางการเงินน แต
แตถถาาเปเปนน
หน
หนววยงานราชการ
ยงานราชการความสํ
ความสําาเร็เร็จจนันั้น้นก็ก็ออยูยูทที่กี่การบรรลุ
ารบรรลุววิสิสัยัยทัทัศศนน
การศึ
การศึกกษาครั
ษาครั้ง้งนีนี้ผ้ผูศูศึกึกษาได
ษาไดใใหหคความสํ
วามสําาคัคัญญกักับบปปจจจัจัยยทีที่ม่มีสีสววนสํ
นสําาคัคัญญตตออการบริ
การบริหหารจั
ารจัดดการ
การ โดยได
โดยไดนนําําปปจจจัจัยยทีที่ม่มีสีสววนน
สํสําาคัคัญญตตออการบริ
การบริหหารจั
ารจัดดการที
การที่เรี่เรียยกว
กวาา11M
11Mของ
ของวิวิรรัชัชวิวิรรัชัชนินิภภาวรรณ
าวรรณทีที่ป่ประกอบด
ระกอบดววยย 1111ดดาานนได
ไดแแกกดดาานน(1)
(1)การบริ
การบริหหาราร
ทรั
พ
ยากรมนุ
ษ
ย
(Man)
(2)
การบริ
ห
ารงบประมาณ
(Money)
(3)
การบริ
ห
ารงานทั
่
ว
ไป
(Management)
(4)
การบริ
ทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การบริหารงบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) (4) การบริหหาราร
วัวัสสดุดุออุปุปกรณ
กรณ(Material)
(Material)(5)
(5)การบริ
การบริหหารคุ
ารคุณณธรรม
ธรรม (Morality)
(Morality)(6)
(6)การให
การใหบบริริกการประชาชน
ารประชาชน (Market)
(Market)(7)
(7)การบริ
การบริหหาราร
ขขาาวสาร
วสารหรื
หรืออขขออมูมูลลขขาาวสาร
วสาร(Message)
(Message)(8)
(8)วิวิธธีกีการารระเบี
ระเบียยบบแบบแผน
แบบแผนหรื
หรืออเทคนิ
เทคนิคค (Method)
(Method)(9)
(9)การบริ
การบริหหารเวลา
ารเวลา หรื
หรืออ
กรอบเวลาในการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
(Minute)
(10)
การประสานงาน
หรื
อ
การประนี
ป
ระนอม
(Mediation)
และ
(11)
การวั
ด
กรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) (10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) และ (11) การวัดผล
ผล
หรื
หรืออการประเมิ
การประเมินนผลการปฏิ
ผลการปฏิบบัตัติงิงาน
าน(Measurement)
(Measurement)แต
แตใในที
นที่น่นี้ ี้ผูผูศศึกึกษาได
ษาไดนนําํามาปรั
มาปรับบใชใชเพีเพียยงง 1010ดดาานนโดยตั
โดยตัดดดดาานน“การ
“การ
บริ
บริหหารข
ารขาาวสาร
วสารหรื
หรืออขขออมูมูลลขขาาวสาร”
วสาร”ออก
ออกเนืเนื่อ่องจากการศึ
งจากการศึกกษาครั
ษาครั้ง้งนีนี้ ้ ได
ไดเนเนนนศึศึกกษาด
ษาดาานการบริ
นการบริหหารข
ารขาาวสาร
วสาร หรื
หรืออขขออมูมูลล
ขขาาวสารอยู
แ

ล
ว
เห็
น
ได
อ
ย
า
งชั
ด
เจนจากหั
ว
ข
อ
วิ
ท
ยานิ
พ
นธ
และวั
ต
ถุ
ป
ระสงค
ก
ารวิ
จ
ย
ั
ที
่
ม
ี
ค
ํ
า
ว
า
การบริ
ห
ารข
า
วสาร
วสารอยูแลว เห็นไดอยางชัดเจนจากหัวขอวิทยานิพนธ และวัตถุประสงคการวิจัย ที่มีคํา วา การบริหารขา วสาร หรื
หรืออ
ขขออมูมูลลขขาาวสารรวมอยู
วสารรวมอยูดดววยย ดัดังงนันั้น้นเพืเพื่อ่อปปอองกั
งกันนมิมิใใหหเกิเกิดดการศึ
การศึกกษาซ้
ษาซ้ําําซซออนกั
นกันนผูผูศศึกึกษาจึ
ษาจึงงไม
ไมไไดดเลืเลืออกนํ
กนําาดดาานการบริ
นการบริหหาราร
ขขาาวสาร
วสารหรื
หรืออขขออมูมูลลขขาาวสารมาใช
วสารมาใชดดววยยดัดังงนันั้น้นผูผูศศึกึกษาได
ษาไดนนําําปปจจจัจัยยทีที่ม่มีสีสววนสํ
นสําาคัคัญญตตออการบริ
การบริหหารจั
ารจัดดการทั
การทั้ง้ง1010ดดาานดั
นดังงกล
กลาาวว
มาเป
มาเปนนพืพื้น้นฐานสํ
ฐานสําาหรั
หรับบการกํ
การกําาหนดความหมายของป
หนดความหมายของปจจจัจัยยทีที่ม่มีสีสววนสํ
นสําาคัคัญญตตออการบริ
การบริหหารจั
ารจัดดการที
การที่ใ่ใชชใในการศึ
นการศึกกษาครั
ษาครั้ง้งนีนี้ ้

การวิ
การวิจจัยัยครั
ครั้ง้งนีนี้เป้เปนนการวิ
การวิจจัยัยเชิเชิงงสํสําารวจ
รวจโดยศึ
โดยศึกกษาวิ
ษาวิเคราะห
เคราะหขขออมูมูลลจากกลุ
จากกลุมมตัตัววอย
อยาางง ในที
ในที่น่นี้หี้หมายถึ
มายถึงง
ขขาาราชการและลู
ก
จ
า
งประจํ
า
ของกรมวิ
ท
ยาศาสตร
ก
ารแพทย
จํ
า
นวน
1,185
คน
ราชการและลูกจางประจําของกรมวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 1,185 คน
เครื
เครื่อ่องมื
งมืออทีที่ใ่ใชชใในการวิ
นการวิจจัยัยผูผูศศึกึกษาใช
ษาใชแแบบสอบถาม
บบสอบถามแบ
แบงงออกเป
ออกเปนน33ระดั
ระดับบได
ไดแแกกมาก
มากปานกลาง
ปานกลาง และ
และ
นนออยยแบบสอบถามมี
แบบสอบถามมี44สสววนนดัดังงนีนี้ ส้ สววนที
นที่ 1่ 1เปเปนนขขออมูมูลลสสววนบุ
นบุคคคลของกลุ
คลของกลุมมตัตัววอย
อยาางที
งที่ต่ตอบแบบสอบถาม
อบแบบสอบถาม
ได
ไดแแกกเพศ
เพศการศึ
การศึกกษา
ษาและประเภท
และประเภทสสววนที
นที่ 2่ 2เปเปนนขขออมูมูลลเกีเกี่ย่ยวกั
วกับบความคิ
ความคิดดเห็เห็นนของกลุ
ของกลุมมตัตัววอย
อยาางต
งตออปปญญหา
หา
การบริ
การบริหหารจั
ารจัดดการด
การดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสารของกรมวิ
วสารของกรมวิททยาศาสตร
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทยตตามกรอบแนวคิ
ามกรอบแนวคิดด11M
11Mสสววนที
นที่ ่33
เปเปนนขขออมูมูลลเกีเกี่ย่ยวกั
วกับบความคิ
ความคิดดเห็เห็นนของกลุ
ของกลุมมตัตัววอย
อยาางต
งตออแนวทางการเพิ
แนวทางการเพิ่ม่มขีขีดดความสามารถในการบริ
ความสามารถในการบริหหาราร
จัจัดดการด
า
นข
อ
มู
ล
ข
า
วสารของกรมวิ
ท
ยาศาสตร
ก
ารแพทย
ต
ามกรอบแนวคิ
การดานขอมูลขาวสารของกรมวิท ยาศาสตรการแพทยตามกรอบแนวคิดด11M
11Mสสววนที
นที่ ่44เปเปนนขขออมูมูลล
เกีเกี่ย่ยวกั
วกับบความคิ
ความคิดดเห็เห็นนของกลุ
ของกลุมมตัตัววอย
อยาางต
งตออยุยุททธศาสตร
ธศาสตรกการเพิ
ารเพิ่ม่มขีขีดดความสามารถในการบริ
ความสามารถในการบริหหารจั
ารจัดดการด
การดาานน
ขขออมูมูลลขขาาวสารของกรมวิ
วสารของกรมวิททยาศาสตร
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทยสถิ
สถิตติทิที่ใี่ใชชใในการวิ
นการวิเคราะห
เคราะหขขออมูมูลลได
ไดแแกกการแจกแจงความถี
การแจกแจงความถี่ ่
คคาารรออยละ
ยละคคาาเฉลี
เฉลี่ย่ย(X)
(X)และค
และคาาเบีเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐาน(S.D.)
(S.D.)นอกจากนี
นอกจากนี้ ผู้ ผูศศึกึกษายั
ษายังงได
ไดททําําการสั
การสัมมภาษณ
ภาษณแแนวลึ
นวลึกก
เฉพาะผู
เฉพาะผูเชีเชี่ย่ยวชาญด
วชาญดววยตนเอง
ยตนเองจํจําานวน
นวน22คน
คน

1.1. สรุ
สรุปปผลการศึ
ผลการศึกกษาป
ษาปญญหาการบริ
หาการบริหหารจั
ารจัดดการด
การดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสารของกรมวิ
วสารของกรมวิททยาศาสตร
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทย
พบว
พบวาาในภาพรวมกลุ
ในภาพรวมกลุมมตัตัววอย
อยาางล
งลววนเห็
นเห็นนดดววยในระดั
ยในระดับบปานกลางทั
ปานกลางทั้ง้ง1010ดดาานนเรีเรียยงตามลํ
งตามลําาดัดับบคคาาเฉลี
เฉลี่ย่ยจาก
จาก
มากไปหาน
มากไปหานออยที
ยที่ส่สําําคัคัญญ33อัอันนดัดับบแรก
แรกได
ไดแแกก(1)
(1)ดดาานการบริ
นการบริหหารวั
ารวัสสดุดุออุปุปกรณ
กรณ(2)
(2)ดดาานการบริ
นการบริหหารงานทั
ารงานทั่ว่วไป
ไป
และ
และ(3)
(3)ดดาานการบริ
นการบริหหารเวลา
ารเวลาหรื
หรืออกรอบเวลาในการปฏิ
กรอบเวลาในการปฏิบบัตัติงิงาน
าน
2.2. สรุ
สรุปปผลการศึ
ผลการศึกกษาแนวทางการเพิ
ษาแนวทางการเพิ่ม่มขีขีดดความสามารถในการบริ
ความสามารถในการบริหหารจั
ารจัดดการด
การดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสารของ
วสารของ
กรมวิ
กรมวิททยาศาสตร
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทย พบว
พบวาา ในภาพรวมกลุ
ในภาพรวมกลุ ม มตัตัววอย
อยาางล
งลววนเห็
นเห็นนดดววยระดั
ยระดับบมากทั
มากทั้ ง้ ง 1010ดดาานน
เรีเรียยงตามลํ
งตามลําาดัดับบคคาาเฉลี
เฉลี่ ย่ ยจากมากไปหาน
จากมากไปหานออยที
ยที่ ส่ สํ าํ าคัคัญญ 33อัอันนดัดับบแรก
แรก ได
ไดแแกก (1)
(1)ดดาานการวั
นการวัดดผล
ผล หรื
หรืออ
การประเมิ
การประเมินนผลการปฏิ
ผลการปฏิบบัตัติงิงาน
าน(2)
(2)ดดาานการให
นการใหบบริริกการประชาชน
ารประชาชนและ
และ(3)
(3)ดดาานการบริ
นการบริหหารงานทั
ารงานทั่ว่วไป
ไป
3.3. สรุ
สรุปปผลการศึ
ผลการศึกกษายุ
ษายุททธศาสตร
ธศาสตรกการเพิ
ารเพิ่ม่มขีขีดดความสามารถในการบริ
ความสามารถในการบริหหารจั
ารจัดดการด
การดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสาร
วสาร
ของกรมวิ
ท
ยาศาสตร
ก
ารแพทย
จํ
า
นวน
3
ข
อ
คํ
า
ถาม
พบว
า
กลุ
ม

ตั
ว
อย
า
งล
ว
นเห็
น
ด
ว
ยในระดั
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 3 ขอคําถาม พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับบมากทุ
มากทุกกขขออ
คํคําาถามที
ถามที่ส่สําําคัคัญญได
ไดแแกก(1)
(1)การกํ
การกําาหนดเป
หนดเปนนยุยุททธศาสตร
ธศาสตรใใหหกกรมวิ
รมวิททยาศาสตร
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทยสสงงเสริ
เสริมมการบริ
การบริหหาราร
จัจัดดการด
การดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสารด
วสารดววยความโปร
ยความโปรงงใส
ใส ถูถูกกตตอองง รวดเร็
รวดเร็วว และตรวจสอบได
และตรวจสอบได (2)
(2) กํกําาหนดเป
หนดเปนน
ยุยุททธศาสตร
ใ
ห
ก
รมวิ
ท
ยาศาสตร
ก
ารแพทย
ส
ง

เสริ
ม
การพั
ฒ
นาระบบเทคโนโลยี
ส
ารสนเทศและการสื
ธศาสตรใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยสงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ่อสาร
สาร
ดดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสารสะดวก
วสารสะดวกและรวดเร็
และรวดเร็ววในการปฏิ
ในการปฏิบบัตัติหิหนนาาทีที่ข่ของข
องขาาราชการ
ราชการ และ
และ (3)
(3)การกํ
การกําาหนดเป
หนดเปนน
ยุยุททธศาสตร
ธศาสตรใใหหกกรมวิ
รมวิททยาศาสตร
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทยสสนันับบสนุ
สนุนนการปฏิ
การปฏิบบัตัติงิงานด
านดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสาร
วสาร
4.4. สรุ
ป
ผลการสั
ม
ภาษณ
แ
นวลึ
ก
เฉพาะผู
เ

ชี
ย
่
วชาญ
สรุ
ป
ได
ว
า

ควรกํ
สรุปผลการสัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ สรุปไดวา ควรกําาหนดประเภทของข
หนดประเภทของขออมูมูลลขขาาวสาร
วสาร
ให
ใหชชัดัดเจนและครอบคลุ
เจนและครอบคลุมมรวมถึ
รวมถึงงกํกําาหนดกลุ
หนดกลุมมเปเปาาหมายและเรี
หมายและเรียยงลํ
งลําาดัดับบความจํ
ความจําาเปเปนนของข
ของขออมูมูลลขขาาวสาร
วสาร
แต
แตลละประเภท
ะประเภทตลอดจนกํ
ตลอดจนกําาหนดวิ
หนดวิธธีกีการารชชอองทางและความถี
งทางและความถี่ใ่ในการเผยแพร
นการเผยแพรขขออมูมูลลขขาาวสารแต
วสารแตลละประเภท
ะประเภท

1.1.กรมวิ
กรมวิททยาศาสตร
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทยคควรเห็
วรเห็นนความสํ
ความสําาคัคัญญและเพิ
และเพิ่ม่มงบประมาณด
งบประมาณดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสารให
วสารใหเพีเพียยงพอ
งพอ
สํสําาหรั
บ
การปฏิ
บ
ต
ั
ห
ิ
น
า
ที
ข
่
องข
า
ราชการ
หรับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
2.2.กรมวิ
กรมวิททยาศาสตร
ยาศาสตรกการแพทย
ารแพทยคควรกํ
วรกําาหนดให
หนดใหผผู บู บริริหหารทุ
ารทุกกระดั
ระดับบวางแผน
วางแผน ปฏิ
ปฏิบบัตัติ ติ ตามแผน
ามแผน และ
และ
ประเมิ
ประเมินนผลแผนเกี
ผลแผนเกี่ย่ยวกั
วกับบดดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสารอย
วสารอยาางเป
งเปนนระบบ
ระบบพร
พรออมทั
มทั้ง้งควรกํ
ควรกําาหนดให
หนดใหมมีหีหนนววยงานย
ยงานยออยหรื
ยหรืออ
ขขาาราชการรั
ราชการรับบผิผิดดชอบเกี
ชอบเกี่ย่ยวกั
วกับบการด
การดาานข
นขออมูมูลลขขาาวสารโดยเฉพาะ
วสารโดยเฉพาะ
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