
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การด าเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสภายในกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************** 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ วศ.อว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 90.16 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ A 
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด ตามล าดับคะแนนที่ได้ พบว่า  1. การป้องกันการทุจริต  100.00 2. การเปิดเผยข้อมูล  95.00  
3. คุณภาพการด าเนินงาน 93.03  4. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.72 5. การปรับปรุงการท างาน 92.54 
6. การปฏิบัติหน้าที่  87.58  7. การใช้อ านาจ  78.21 8. การใช้งบประมาณ 75.88 9. การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 74.78 10. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 72.40 

ภาพจากระบบการประเมิน ITAS ของกรมวิทยาศาสตร์บริการประจ าปีงบประมาณ 2563 

เนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีวิสัยทัศน์ของกรมคือ เป็นองค์กรน ำในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงคุณภำพเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ  และมีภารกิจ อ านาจหน้าที่คือ ให้บริการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยการด าเนินการก ากับดูแล ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถาน
ปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน การบริการประชาชน
เพ่ือบริการประชาชนได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ วศ. ต้องให้ความส าคัญ จึงใช้ผลการประเมิน  ITA 
ของปีงบประมาณ 2563 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน มาวิเคราะห์ดังนี้ 



ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 8 
การปรับปรุงระบบการ

ท างาน 

(E11) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

92.13 

(E12) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

90.56 

(E13) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
หรือไม ่

98.41 

(E14) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

90.02 

(E15) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 91.60 

 

ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน
ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน 
ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนา
ส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ 

 (1) ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

 (2) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางหลากหลาย โดยการ
ประสานงานกันของหน่วยงานภายใน วศ. ให้มีช่องทางในการเข้ารับบริการหลายช่องทางที่เป็น E-Service เช่น ระบบ
ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการของประเทศ ระบบค้นหาอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ หรือ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการก าหนดแนวทางการรับบริการ
ทดสอบและสอบเทียบผ่านระบบไปรษณีย์ 

(3)  ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการ
และขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตของส านักงาน ป.ป.ช. และให้น าเสนอผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและ
ยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และพยายามขับเคลื่อนมาตรการ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับสากล ดังนี้ 



ผลการด าเนินงานตาม 5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1)  พัฒนาการด า เนินงานการ
ให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วน
ร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน 
การบริการให้ เกิดความโปร่งใส 
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ท างานให้ดีข้ึน  

       (1) จัดท าช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างาน ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
      -  การแจ้ งข้อ เสนอแนะ/แสดงความคิด เห็นของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
http://www.dss.go.th/complain/suggest.php?active=suggest 
      - ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน ส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ วศ. 
      -  การ เปิด โอกาสให้ เกิดการมีส่ วนร่ วมประชุ ม/สัมมนา คณะกรรมการ /
คณะอนุกรรมการ/คณะท างานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นองค์ประกอบและร่วมวิเคราะห์และ
ก าหนดขอบเขตของภารกิจที่จะด าเนินการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร่วมในกระบวนการด าเนินงาน เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อก าหนดด้านรับรองผลิตภัณฑ์ ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
       (2) ส ารวจความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดท าแบบส ารวจ
ความต้องการ  “โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ” 
 

พร./ 
ส านัก/กอง 

• รายงานความก้าวหน้า 
รอบ 6 เดือน 

• รายงานสรุปผล  
ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

http://www.dss.go.th/complain/suggest.php?active=suggest


ผลการด าเนินงานตาม 5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(2) มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมี
ช่องทางหลากหลาย ปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน / เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย ดังนี้ 
1.ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกรม 
http://www.dss.go.th/index.php/dssnews 
2.ผ่านช่องทาง Facebook ของกรม 
https://www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE/ 
3.ผ่านวารสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
4.ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
โคโรนาไวรัส 2019 ฉบับที่ 14 เรื่องแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้มาติดต่อหรือรับบริการ 
เพ่ือการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019  

สล. ด าเนินการต่อเนื่อง 

(3) ส่งเสริมการให้บริการด้วยความ
โปร่งใส สุจริต เสมอภาคโดยยึด
หลักจริยธรรมและจรรยาของ
ข้าราชการพลเรือนเพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่น ไว้วางใจ  และศรัทธาของ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ประกาศขั้นตอน/คู่มือในการท างานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ เช่น 
   -  คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด 
   - เอกสารเผยแพร่ หมวดข้อมูล เรื่อง กระบวนการรับรองความสามารถบุคลากร ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (DSS-PC-I-002)  
   - มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (LA-I-02) 
2. ก าหนดนโยบายมาตรการ งดการรับ การเรียกร้องหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนใด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
No Gift Policy การรับและให้ของขวัญปีใหม่ ที่ประกาศโดย นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
 

พร./ 
ส านัก/กอง 

ด าเนินการต่อเนื่อง 

 

http://www.dss.go.th/index.php/dssnews
https://www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE/


ผลการด าเนินงานตาม 5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(4)  ก า รปรั บปรุ ง พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการผู้มาติดต่อ
ราชการ ที่ เป็นไปตามขั้นตอน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

(1) จัดท าขั้นตอนปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 
(2) จัดท าคู่มือประชาชนในกิจกรรมหลักตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
(3) การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด 
(4) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการให้บริการตามภารกิจให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
(5) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ มาตรฐาน การให้บริการประชาชน  

พร./ 
ส านัก/กอง 

 
ด าเนินการต่อเนื่อง 

(5) สร้างการรับรู้/ให้ความรู้เรื่อง
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 

สร้างการรับรู้รณรงค์บุคลากรให้ความรู้เรื่องการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 1 หรือสื่อสารสนเทศของ
หน่วยงานรวมทั้งส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
          1. แจ้งเวียนหน่วยงานภายใน  เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
         2. กรมวิทยาศาสตร์บริการด าเนินจัดท าประกาศงดรับของขวัญ เพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการท างานอย่างโปร่งใส ประกาศโดยนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ  อธิบดี 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังนี้  
               2.1 ประกาศ วศ. เรื่อง การรับและให้ของขวัญปีใหม่ 
               2.2 ประกาศ วศ. เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ 
               2.3 ประกาศ วศ. เรื่อง ขอความร่วมมือการให้ของขวัญปีใหม่     

พร./ 
ส านัก/กอง 

 
ด าเนินการต่อเนื่อง 

                                                           
1   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจ านวนผู้ติดเชื้อเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่องแพร่กระจายไปเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค. ) ขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ท าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วศ.อว. งดจัดกิจกรรมประชุม หรือสัมนา 
ที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก 



ผลการด าเนินงานตาม 5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(5) สร้างการรับรู้/ให้ความรู้เรื่อง
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ต่อ) 
 

        3. ด าเนินกิจกรรมข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2563 เนื่องในงาน 
วันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ.2564 
        4. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มีผู้เข้าร่วมอบรม 2 ท่านคือ นางสาวกัญญาณี พัตตานนท์ และนายเดชาวัต มุ่งสอนกลาง 
       5. เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หัวข้อ  
“รู้ไว้ภัยใกล้ตัวกับผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยวิทยากรจากส านักงานศาลปกครองกลาง 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมอบรม 2 ท่านคือ นางชมพูนุท หอมกลิ่นเทียน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล และนายเดชาวัต มุ่งสอนกลาง 
       6. ส่งบุคคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ 
“MHESI สานฝันปันน้ าใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง” ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ. 
2564 ณ โรงเรียนบ้านพุม่วง ต าบลวังเพลิง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี และศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ จังหวัดสระบุรี  

พร./ 
ส านัก/กอง 

 
ด าเนินการต่อเนื่อง 

 


