ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

การประเมิน ITA ปี 2561ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรอบการ
ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

1) ดัชนี ความโปร่งใส
2) ดัชนี ความพร้อมรับผิด
3) ดัชนี ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบตั ิงาน
4) ดัชนี วฒ
ั นธรรมคุณธรรมในองค์กร
5) ดัชนี คุณธรรมการทางานใน
หน่ วยงาน

1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence–Based Integrity &
Transparency Assessment: EBIT)
2) แบบสารวจความคิดเห็นผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity &
Transparency Assessment : IIT)
3) แบบสารวจความคิดเห็นผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity &
Transparency Assessment : EIT)

ผลการประเมิน ITA ปี 2561 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลการประเมินแบบสารวจผูม้ ีสว่ นได้สว่ น

เสียภายใน ได้คะแนนร้อยละ
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ผลการประเมินแบบสารวจผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสียภายนอกได้คะแนนร้อยละ

84.79

ผลการประเมิน ITA ภาพรวมของกรม ปี 2559 – 2561
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ภาพรวม

หมายเหตุ : ปี 2559 คะแนนอยูล่ าดับที่ 87
ปี 2560 คะแนนอยูล่ าดับที่ 20
ปี 2561 คะแนนอยูล่ าดับที่ 14
จากจานวนทั้งหมด 146 กรม

โอกาสในการพัฒนา
ส่วนที่เป็ นความคิดเห็นของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (Internal)
ตัวชี้ วัด

1. เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหาร
ได้คะแนน ร้อยละ 78.76
2. การจัดการเรื่องร้องเรียน
ได้คะแนนจาก ร้อยละ 77.65
3. การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
ได้คะแนนจาก ร้อยละ 70.84

4. คุณธรรมในการบริหารงาน
ได้คะแนนร้อยละ 74.08

โอกาสในการพัฒนา / แนวทาง
ควรมีการสื่อสารประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสื่อสารในเว็บไซต์และ
สื่อต่างๆ ของกรม ฯ เพิ่มมากขึ้ น และผูบ้ ริหารของหน่ วยงานควรมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์
สุจริต
ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้นั ตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งระยะเวลาในการจัดการเรื่องร้องเรียน และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในกรมรับทราบอย่างทัว่ ถึงยิง่ ขึ้ น
- บุคลากรยังขาดการรับรูร้ ะบบการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ ควรมีการประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนิ นการลงโทษทางวินัยให้ทราบอย่างทัว่ ถึง
- บุคลากรยังมีความเห็นว่า หน่ วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบไม่มีความเป็ นอิสระ และยังไม่ให้ขอ้ เสนอแนะที่
เป็ นประโยชน์ จึงควรมีการสร้างความรูค้ วามเข้าใจกับบุคลากร และสารวจความเห็นว่าบุคลากรต้องการรับ
การสนับสนุ น คาแนะนา ในเรื่องใดบ้าง
- ควรมีการมอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม/งาน หรือตามความสามารถ
- การประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่ ง ควรแจ้งเกณฑ์การคัดเลือกให้ทราบอย่างทัว่ ถึง
- การเบิกเงินเกินจริงหรือเป็ นเท็จ เช่น ค่าปฏิบตั ิงานล่วงเวลา (O.T) ค่าเดินทาง ผูบ้ งั คับบัญชาต้องตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงาน และการเบิกจ่าย ตามที่เป็ นจริง

โอกาสในการพัฒนา
ส่วนที่เป็ นความคิดเห็นของกลุม่ ผูร้ บั บริการ/ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย (External)
ตัวชี้ วัด

1. การมีสว่ นร่วม
ได้คะแนนร้อยละ 77.12 (คะแนนจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ คือ ร้อยละ 100)

โอกาสในการพัฒนา / แนวทาง

- เพิ่มช่องทางการสื่อสารปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มผูร้ บั บริการ/ผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่หลากหลายและรวดเร็วยิง่ ขึ้ น เพื่อสร้างความเข้าใจ/
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มผูร้ บั บริการ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถนาข้อมูล
มาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนิ นงานให้ตรงตามความต้องการของ
ผูร้ บั บริการ/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
2. การจัดการเรื่องร้องเรียน
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ขั้นตอนการจัดการ
ได้ค ะแนนร้อ ยละ 67.02 (เป็ นส่ ว นที่ ไ ด้ค ะแนนจาก เรื่องร้องเรียน โดยอาจจัดทาแผ่นป้ ายไวนิ ล ติดตั้ง ณ จุดบริการของแต่ละ
ผูร้ บั บริการน้อยที่สุด)
หน่ วยงาน เป็ นต้น

