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รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561 – 2564)
**********************
ลาดับ
ยุทธศาสตร์
ที่
1
วางรากฐาน
การส่งเสริม
คุณธรรมใน
กรม

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน

1. วางรากฐาน
การส่งเสริม
คุณธรรม

1.1 ปลูกและปลุกจิตสานึกให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มี
ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต
และต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น รักษาผลประโยชน์
สาธารณะและดาเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ มีจิตสานึก
ที่ดีในการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะ มีความซื่อสัตย์สุจริต
ประพฤติตนและปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนจรรยาข้าราชการ จรรยา
วิชาชีพ คุณธรรมที่พึงประสงค์ของ
คนไทย 4ประการ (พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา) ค่านิยมของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และ
ค่านิยมของบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc)
และค่านิยมร่วมของบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ
รับผิดชอบ และ ซื่อสัตย์

1.1.1 โครงการวางแผนการเงินและการออมตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวางแผนการเงิน โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ใช้งบประมาณ 59,302.30 บาท
ผลการดาเนินงาน : จัดกิจกรรมการบรรยายเรื่องตามรอยพ่อ
ต้องพอเพียง และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ใน 3 หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล หัวข้อที่ 2 หลักการออมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
หัวข้อที่ 3 เกษียณสุขใจ ออมอย่างไรให้พอเพียง
ดาเนินการเมื่อ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุม 110
ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย บุคลากรเข้าร่วม
โครงการ จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของเป้าหมาย
(จานวน 150 คน)
ผลการประเมินโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 85.51 และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวางแผน
การเงินและการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 61.14 เป็น ร้อยละ 84.29

ปัญหาและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข
ควรให้มีการ
บรรยายเนื้อหาด้าน
วางแผนลงทุน และ
การวางแผนการเงิน
หลังเกษียณ

1.1.2 โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาการบริหารจัดการขยะ
และกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการขยะที่สามารถนา
กลับมาใช้ต่อได้ และเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม จิตอาสา
ใช้งบประมาณ จานวน 80,900 บาท
ผลการดาเนินงาน : จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้และโครงการ
ศึกษาวิจยั และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ อ.แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี โดยมีกจิ กรรมคือ
1) การศึกษาเรียนรูก้ ารจัดการน้าเสีย การจัดการขยะ และการ
รักษาระบบนิเวศชายฝั่ง 2) กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อทากิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ภายในพื้นที่ของโครงการฯแหลมผักเบี้ย
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ปัญหาและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข

ดาเนินการเมื่อ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โครงการ
ศึกษาวิจยั และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ อ.แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี บุคลากรเข้าร่วม
โครงการ จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83 ของจานวน
เป้าหมาย (100 คน)
ผลการประเมินโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 88.79 และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องศาสตร์พระราชา
การบริหารจัดการขยะ เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 57.63 เป็นร้อยละ
84.29
1.1.3 โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ผ่านระบบ E-learning ของสานักงาน กพ. และ
การเรียนรู้ผ่านกลุ่ม facebook โดยกาหนดการอบรม ดังนี้
- การศึกษาผ่านระบบ E-learning ของสานักงาน กพ.
โดยเรียนทั้งหมด 7 หลักสูตร ดังนี้ 1) การเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท 2) วินัยและจรรยาข้าราชการ 3) การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 4) ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 5) มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
6) ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 7) คุณธรรมสาหรับ
ข้าราชการ โดยที่กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มเจ้าหน้าที่ เรียนหลักสูต 1-3 (ข้าราชการ และนักงาน
ราชการ 100 % พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10%)
กลุ่มผู้อานวยการรองผู้อานวยการ เรียนหลักสูตร 1-4
- การเรียนรู้ผ่านกลุ่ม facebook กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
โดยในปี 2562 อบรมหลักสูตรประมวลจริยธรรมสาหรับบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากร
ของกรม จานวน 100 คน
ผลการดาเนินงาน : อยู่ระหว่างการจัดทาสื่อการเรียนรู้
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ที่
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แนวทางการดาเนินงาน
1.2 ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน จรรยา
ข้าราชการ จรรยาวิชาชีพ
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของ
คนไทย ๔ ประการ (พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา) ค่านิยม
ของบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH) และ
ค่านิยมของบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(DMSc) และค่านิยมร่วมของ
บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คือ รับผิดชอบ และ ซื่อสัตย์

1.3 ส่งเสริมยกย่องเชิดชู
บุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ เพื่อ
แบบอย่างที่ดี

วัตถุประสงค์

โครงการ/กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข

1.2.1 สื่อสารสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ และการให้ความรู้เรื่อง
ประมวลจริยธรรมในการปฐมนิเทศข้าราชการและเจ้าหน้าที่
บรรจุใหม่
ผลการดาเนินงาน : ข้าราชการใหม่ลงนามรับทราบประมวล
จริยธรรม จานวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
1.2.2 จัดพิมพ์ “หนังสือประมวลจริยธรรมสาหรับบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” ฉบับพกพา จานวน 3,000 เล่ม
เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม
และนาไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยแจกให้บุคลากรทุกประเภท
ใช้งบประมาณ 150,870 บาท

บุคลากรยัง
ไม่เข้าใจ
ประมวล
จริยธรรม
อย่างทั่วถึง

จัดทาแบบทดสอบ
วัดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม

1.2.3 กิจกรรม สื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกฝังคุณธรรมที่
พึงประสงค์ ค่านิยม MOPH ค่านิยม DMSc และคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ รับผิดชอบ
และ ซื่อสัตย์ ทางสื่อของกรมฯ ได้แก่ เว็บไซต์ Social network
ของกรม จดหมายข่าว และเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในกรมใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 16,050 บาท
1.3.1 คัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่ขา้ ราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มี
ผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ คนดีศรีสาธารณสุข
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีกรม และบุคลากรดีเด่น
ผลการดาเนินงาน : คัดเลือกบุคลากรจานวน 29 คน
เข้ารับรางวัลในวันครบรอบวันสถาปนา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 77 เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2561
1.3.2 มอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติ
หน้าที่จิตอาสาเดินเท้าดูแลจัดบริการด้านการแพทย์แก่ประชาชน
ผู้มาร่วมงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้าแห่ง
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รัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – วันที่ 19
มกราคม พ.ศ. 2562
ผลการดาเนินงาน : มอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากร จานวน
41 คน โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัตหิ น้าที่จติ อาสา จานวน 5 ครั้งขึ้น
ไป จานวน 11 คน ในวันครบรอบวันสถาปนา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 77 เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2562
2. ใช้วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม
และการยึดมั่น
เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา
และ
พระมหากษัตริย์
และดูแลปัจจัย
สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติ

2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรร่วม
กิจกรรมในเทศกาล ประเพณี
ต่าง ๆ และวันสาคัญของชาติ
ของหน่วยงาน และทาง
ศาสนา และการนาหลักคา

2.2 สร้างเสริมบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ก่อให้เกิดความผูกพันในองค์กรและ
ความสามัคคีในการทางาน โดยดารง
รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหา
กษัตริย์ ยึดมั่นในศาสนา และรักษา
ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งาม

2.1.1 จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรประจาเดือน โดยให้แต่ละ
สานัก/กอง เป็นเจ้าภาพร่วมกัน และทาบุญวันขึ้นปีใหม่
2.1.2 จัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา และวันเข้าพรรษา วันขึ้นปีใหม่
2.13 จัดกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 77 ปี ในวันที่ 8 มีนาคม 2562
2.1.5 กิจกรรมจิตอาสา ดังนี้
- วันที่ 1 ตค 61 กิจกรรมทาความสะอาด ณ วันพุทธปัญญา
- วันที่ 12 ตค 61 กิจกรรมกาจัดลูกน้ายุงลาย บริเวณภายใน
กรม
- วันที่ 26 ตค 61 กิจกรรมจิตอาสาบารุงต้นไม้ทรงปลูก บริเวณ
หน้าอาคาร NIH
- วันที่ 31 ตค 61 ทาความสะอาดถนน ฟุตบาท ถอนหญ้า และ
เก็บขยะ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- วันที่ 7 พย 61 ทาความสะอาดถนน ฟุตบาท ถอนหญ้าและ
เก็บขยะ บริเวณประตู 4-5 กรมฯ
- วันที่ 8 มีค 62 ทาความสะอาดโรงอาหารและทาสีโรงอาหาร
ของกรมฯ
2.2.1. จัดกิจกรรมออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ/จัดกีฬาสานสัมพันธ์
บุคลากรในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
หน้า 4 จาก 8

ลาดับ
ที่

2

ยุทธศาสตร์

สร้างและ
พัฒนา
หน่วยงานใน
สังกัดกรม
วิทยาศาสตร์
การ แพทย์ให้
เป็นองค์กร
คุณธรรม

กลยุทธ์

1. สร้างและ
พัฒนา
หน่วยงานให้
เป็นองค์กร
คุณธรรม

แนวทางการดาเนินงาน

1.1 เชิญชวนให้ทุกหน่วยงาน
ดาเนินการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และร่วมเป็น
เครือข่ายขับเคลื่อน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม
ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน
1.2 พัฒนาบุคลากรที่เป็นแกน
นาในการพัฒนาคุณธรรมของ
หน่วยงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหน่วยงานในสังกัดให้เป็น
องค์กรคุณธรรม และได้องค์ความรู้
ที่ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
และเกิดความผูกพันต่อองค์กร
พร้อมประพฤติตน และปฏิบัติงาน
ตามค่านิยมร่วมของบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ
รับผิดชอบ และ ซื่อสัตย์

โครงการ/กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข

2.2.2 จัดสถานที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการและคุณธรรม
จริยธรรม การป้องกันการทุจริตตามจุดต่างๆภายในกรม ฯ เช่น
ห้องสมุด มุมพักผ่อนของกรม ฯ เป็นต้น
2.2.3 จัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม น้อมนาวิถีพอเพียง ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
1.1.1 อยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนาและติดตามผลองค์กร
คุณธรรมปีงบประมาณ 2561 ซึ่งผลการดาเนินงานจะอยู่ระหว่าง
เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 และจะจัดคัดเลือกหน่วยงาน
ดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในเดือนมิถุนายน 2562

1.3 ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน ในการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม
3

พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ป้องกันการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ

1. พัฒนา
สมรรถนะและ
องค์ความรู้ของ
บุคลากรด้าน
การป้องกันการ
ทุจริต

1.1 ปรับฐานคิดการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
อายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต

เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัย ของ
การทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมพลัง
บวกแก่บุคลากร ในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

1.1.1 สัมมนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ทนต่อการทุจริต
DMSc Zero Tolerance โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้
ปรับฐานคิดการแยกแยะเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์สว่ นรวม การรับหรือให้ทรัพย์สินที่ไม่
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ
ใช้งบประมาณ 62,845.18 บาท
ดาเนินการเมื่อ : เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 110
ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรเข้าอบรม จานวน 153 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (จานวน 150 คน)
หน้า 5 จาก 8
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ผลการประเมินโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 87.4 และ มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต” ก่อนการสัมมนาผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับหัวข้อดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 61.6 และ
หลังการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 84.6
1.1.2 ศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ผู้อานวยการ ข้าราชการบรรจุใหม่และเจ้าหน้าที่ทบี่ รรจุใหม่
ในช่วงปีงบประมาณ 2560 – 2561 เจ้าหน้าที่ทาด้านพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้าร่วมศึกษาดูงาน
ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สานักงาน ป.ป.ช เมื่อวันที่ 5 มีนาคม
2562 จานวน 60 คน

ควรเพิ่มระยะเวลา
ในการศึกษาดูงาน
เช่น จัดเต็มวันหรือ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
2 วัน เป็นต้น

1.1.3 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่ อง
หน่วยงานเข้าร่วม จานวน 50 คน และ เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็คฟอร์รั่มเมืองทอง
ธานี โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานเข้าร่วม จานวน
5 คน
1.2 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริตด้วยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ค่านิยมกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH) และค่านิยม
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
(DMSc) และค่านิยมร่วมของ
บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คือ รับผิดชอบ และ ซื่อสัตย์

12.1 โครงการ การกากับติดตามด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อกากับติดตามส่งเสริม
และประเมินผลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมในส่วนราชการ ใช้งบประมาณ 35,095 บาท
ผลการดาเนินงาน : มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
- ครั้งที่ 5 /2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
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- ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
2. พัฒนา
ระบบงานเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.1 พัฒนาหน่วยงานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

สร้างความโปร่งใสและป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ดาเนินงาน ยกระดับการดาเนินงาน
ของหน่วยงานที่สะท้อนคุณลักษณะ
ที่ดีในการดาเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาล และเชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
ไทย โดยที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีผลการประเมิน ITA ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80 ทุกดัชนี

2.1.1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อยกระดับการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ที่สะท้อนคุณลักษณะที่ดี ตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ใช้งบประมาณ 39,646.62 บาท

เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ
2562 เกณฑ์
การประเมิน
ITA ได้
ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการ
ผลการดาเนินงาน :
ประเมินใหม่
- กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและ ทาให้การ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปี 2562 ดาเนินงานใน
เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ
ส่วนของการ
ประจาปี 2562 แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับกรมฯ และหน่วยงาน พัฒนาองค์กร
โดยการถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ ล่าช้ากว่าที่
กาหนด
หน่วยงานภายใน
ดาเนินการเมื่อ : เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม
110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บุคลากรเข้าอบรม จานวน 130 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย (จานวน 100 คน)
ผลการประเมินโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 83.58 และ มีการทดสอบความรู้ก่อน-หลังการสัมมนา
พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความรูเ้ พิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.67
เป็น ร้อยละ 93.45
- กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพือ่ ตอบในระบบ ITAS
ซึ่งจะเปิดระบบในเดือนเมษายน - มิถุนายน
 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศเจตจานงสุจริต
ในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2561 และเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมฯ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
หน้า 7 จาก 8
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