
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน                     

ของหน่วยงานภาครฐั  (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทยป์ระจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



การประเมิน ITA ปี 2561ของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

1) ดชันีความโปร่งใส

2) ดชันีความพรอ้มรบัผิด 

3) ดชันีความปลอดจากการทุจริตใน 

การปฏิบติังาน 

4) ดชันีวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร

5) ดชันีคุณธรรมการท างานใน

หน่วยงาน

1) แบบส ารวจหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 

(Evidence–Based Integrity & 

Transparency Assessment: EBIT)

2) แบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนได ้

ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & 

Transparency Assessment : IIT) 

3) แบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & 

Transparency Assessment : EIT)

กรอบการ

ประเมิน

เครื่องมือท่ีใช้

ประเมิน



ผลการประเมิน ITA ปี 2561 ของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

89.62

IIT

EITEBIT

ผลการประเมินแบบส ารวจผูมี้สว่นไดส้ว่น

เสียภายใน ไดค้ะแนนรอ้ยละ 79.57 

ผลการประเมินแบบหลกัฐาน                

เชิงประจกัษไ์ดค้ะแนนรอ้ยละ 

100 ผลการประเมินแบบส ารวจผูมี้สว่นได้

สว่นเสียภายนอกไดค้ะแนนรอ้ยละ 

84.79

ผลการประเมิน                  

อยูใ่นระดบัสูงมาก



ผลการประเมิน ITA ภาพรวมของกรม ปี 2559 – 2561 
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หน่วยงาน

ปี 2559 ปี 2560 ปี2561

ดชันี 2559 2560 2561

1. ความโปรง่ใส 87.43 91.94 94.17

2. ความพรอ้มรบัผิด 82.31 83.02 88.10

3. ความปลอดจากการทุจริต 81.18 94.78 94.21

4. วฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร 74.01 80.57 86.51

5. คณุธรรมการท างานใน

หน่วยงาน

66.68 83.24 81.75



ผลการประเมิน ITA ภาพรวมของกรม ปี 2559 – 2561 
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หมายเหต ุ: ปี 2559 คะแนนอยูล่  าดบัที่ 87

ปี 2560 คะแนนอยูล่  าดบัที่ 20

ปี 2561 คะแนนอยูล่  าดบัที่ 14

จากจ  านวนทั้งหมด 146 กรม



โอกาสในการพฒันา

สว่นที่เป็นความคิดเห็นของบุคลากร/เจา้หนา้ที่ของหน่วยงาน (Internal) 

ตวัช้ีวดั โอกาสในการพฒันา / แนวทาง

1. เจตจ  านงสุจริตของผูบ้ริหาร 

ไดค้ะแนน รอ้ยละ 78.76

ควรมีการส่ือสารประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และส่ือสารในเว็บไซตแ์ละ

ส่ือต่างๆ ของกรม ฯ เพิ่มมากข้ึน  และผูบ้ริหารของหน่วยงานควรมุ่งมัน่ปฏิบติังานอยา่งโปร่งใสและซ่ือสตัย ์

สุจริต

2. การจดัการเรื่องรอ้งเรียน 

ไดค้ะแนนจาก รอ้ยละ 77.65

ควรมีการประชาสมัพนัธข์ั้นตอนการจดัการเร่ืองรอ้งเรียน พรอ้มทั้งระยะเวลาในการจดัการเร่ืองรอ้งเรียน และ

ประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรในกรมรบัทราบอยา่งทัว่ถึงยิง่ขึ้ น

3. การตรวจสอบถ่วงดลุภายใน

ไดค้ะแนนจาก รอ้ยละ 70.84

- บุคลากรยงัขาดการรบัรูร้ะบบการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยของเจา้หนา้ท่ี  ควรมีการประชาสัมพนัธ์

ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการลงโทษทางวินัยใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง

- บุคลากรยงัมีความเห็นวา่ หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบไม่มีความเป็นอิสระ และยงัไม่ใหข้อ้เสนอแนะท่ี

เป็นประโยชน์ จึงควรมีการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจกบับุคลากร  และส ารวจความเห็นวา่บุคลากรตอ้งการรบั

การสนับสนุน ค าแนะน า ในเร่ืองใดบา้ง

4. คณุธรรมในการบริหารงาน 

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 74.08

- ควรมีการมอบหมายงานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม/งาน หรือตามความสามารถ  

- การประเมินเพ่ือคดัเลือกเขา้สู่ต าแหน่ง ควรแจง้เกณฑก์ารคดัเลือกใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง  

- การเบิกเงินเกินจริงหรือเป็นเท็จ เชน่ ค่าปฏิบติังานล่วงเวลา (O.T) ค่าเดินทาง ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งตรวจสอบ

การปฏิบติังาน และการเบิกจา่ย  ตามท่ีเป็นจริง



โอกาสในการพฒันา

สว่นที่เป็นความคิดเห็นของกลุม่ผูร้บับริการ/ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย (External) 

ตวัช้ีวดั โอกาสในการพฒันา / แนวทาง

1. การมีสว่นรว่ม 

ไดค้ะแนนรอ้ยละ 77.12 (คะแนนจากขอ้มลูเอกสาร/

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ คือ  รอ้ยละ 100)

- เพิ่มช่องทางการส่ือสารปฏิสมัพนัธก์บักลุ่มผูร้บับริการ/ผูม้ีส่วนได ้               

ส่วนเสีย ท่ีหลากหลายและรวดเร็วยิง่ขึ้ น  เพื่อสรา้งความเขา้ใจ/

ความสมัพนัธก์บักลุ่มผูร้บับริการ/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และสามารถน าขอ้มูล

มาปรบัปรุงและพฒันาการด าเนินงานใหต้รงตามความตอ้งการของ

ผูร้บับริการ/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และมาตรฐานการปฏิบติังาน

2. การจดัการเรื่องรอ้งเรียน 

ได้คะแนนร้อยละ 67.02 (เป็นส่วนท่ีได้คะแนนจาก

ผูร้บับริการนอ้ยท่ีสุด)

เพิ่มการประชาสมัพนัธช์่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียน/ขั้นตอนการจดัการ

เร่ืองรอ้งเรียน โดยอาจจดัท าแผ่นป้ายไวนิล ติดตั้ง ณ จุดบริการของแต่ละ

หน่วยงาน เป็นตน้ 


