การรายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน)
(แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน)
โครงการ/ขั้นตอน/กิจกรรมตามแผน
1. การพิจารณาทบทวน
1.1 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม

ระยะเวลาดาเนินการตามแผน

ผลการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม

ปัญหา อุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-

พ.ย.61

1.1 มีการประกาศนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
สื่อสารประชาสัมพันธ์ทาง mail /line และมีการติดประกาศทราบทั่วกัน
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_1.html

1.2 อัตลักษณ์ของหน่วยงานคุณธรรม

ธ.ค.-61

1.2 สถาบันฯ มีการกาหนดอัตลักษณ์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ได้แก่ สามัคคี ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเว็ปไซต์
สถาบันฯ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ภายในสถาบันฯ และสื่อสารทาง line
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_2.html

-

-

2. อบรมหัวข้อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
การเป็นข้าราชการ/พนักงานที่ดี

ม.ค.-62

2. ดาเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง “การเป็น
ข้าราชการและพนักงานที่ด”ี ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 205
คน ได้ผลความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 93.33
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_2_2.html

-

-

3. การส่งเสริมและพัฒนาจิตตปัญญาและ
กระบวนการคิด

มี.ค.-62

3. ดาเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการจิตตปัญญาศึกษา เรื่อง เรียนรู้
คุณค่าตน มากล้นความสุข มุ่งสู่สุขภาวะทางปัญญา ในวันที่ 29 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 161 คน ได้ผลความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 93.33
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_3.html

-

-

โครงการ/ขั้นตอน/กิจกรรมตามแผน
4.การบริจาคโลหิต

ระยะเวลาดาเนินการตามแผน
ผลการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
มี.ค.-62
4. ชมรมจริยธรรม สวส. จัดทาโครงการบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวติ ให้เพื่อนมนุษย์
ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ชั้นลอย อาคาร 1
โดยสถาบันโรคทรวงอก เป็นผู้ให้บริการรับบริจาคโลหิตมีผู้เ ข้าร่วมโครงการ
จานวน 43 คน ได้ผลความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 98.14
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_4.html

ปัญหา อุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-

5.พีส่ ร้างฐาน...น้องสานต่อ เนื่องในวันสถาปนา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครบรอบ
32 ปี

เม.ย.-62

5. จัดสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง (พี่สร้างฐาน น้องสานต่อ)
ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยช่วงเช้ามีพธิ สี งฆ์ที่บริเวณลาน
ไทร อาคาร 1 และการบรรยาย "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง" การรดน้า
ขอพรจากพี่ๆ ผู้เกษียณที่หอ้ งประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีผลความ
พึงพอใจในการจัดงานในภาพรวม คือ 91.61 (พึงพอใจมากที่สุด)
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_5.html

-

-

6. จิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ : กิจกรรม
สวส. นาความรูส้ ู่ชุมชน: กาจัดเหา ยุง และสอน
ล้างมือแก่นักเรียน

ก.พ.-62

ชมรมจริยธรรม สวส. จัดกิจกรรม สวส.ร่วมใจนาความรู้สู่ชุมชน : กาจัดเหา กาจัด
ลูกน้ายุงลาย และสอนล้างมืออย่างถูกวิธแี ก่นักเรียน ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม
2562 โรงเรียนวัดตึก (จาลองศิลป์วทิ ยา) จังหวัดนนทบุรี มีนักเรียน 188 คน โดย
ให้ความรู้เรื่องเหา การสารวจและกาจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลาย สอน
สุขอนามัยการล้างมือ รวมทั้งกาจัดเหาให้กับเด็กนักเรียน
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_6.html

-

-

โครงการ/ขั้นตอน/กิจกรรมตามแผน
7. แบ่งปันน้าใจ ห่วงใยสังคม มอบแด่ คนชรา

ระยะเวลาดาเนินการตามแผน
ผลการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
พ.ค.-62
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตามข้อ 8.2 แบ่งปันน้าใจ ห่วงใยสังคม บริจาค
ถุงผ้าแด่โรงพยาบาล

ปัญหา อุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-

8. กิจกรรมลดโลกร้อน
8.1 รณรงค์การใช้ถุงผ้า ของบุคลากรในสถาบัน
(reduce)

ธ.ค.61-ก.ย.62

8.1 ชมรมจริยธรรม สวส. ดาเนินโครงการกิจกรรมลดโลกร้อน รณรงค์การใช้ถุงผ้า
ของบุคลากรในสถาบัน ภายใต้สโลแกน สวส.ร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดปัญหาขยะ และ
โลกร้อน รณรงค์ทาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดใช้ เลิกใช้ ถุงพลาสติก เปลี่ยนโลก
สดใสด้วยถุงผ้า และจัดจุดยืมถุงผ้ารักษ์โลกพร้อมแบ่งปัน 2 จุด ที่อาคาร 1
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_8.html

-

-

8.2 แบ่งปันน้าใจ ห่วงใยสังคม บริจาคถุงผ้าแด่
โรงพยาบาล
(reuse)

ม.ค.62-ก.พ.62

8.2 ชมรมจริยธรรม สวส.จัดกิจกรรม "แบ่งปันน้าใจ บริจาคถุงผ้า ถุงกระดาษ "
มอบให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อให้ผู้ปว่ ยใส่ยากลับบ้าน
ได้จานวน 412 ใบ
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_14_1.html

-

-

ก.พ.-62

8.3 ชมรมจริยธรรม สวส.จัดกิจกรรม เราทาความดีด้วยหัวใจ พับถุงกระดาษ มอบ
ให้ รพ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อส่งต่อให้ผู้ปว่ ยใส่ยากลับบ้าน โดยใช้กระดาษนิตยสารที่
ไม่ใช้แล้วมา recycle ใหม่เป็นถุงกระดาษ ได้จานวน 2,170 ใบ
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_18.html

-

-

8.3 จิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ พับถุง
กระดาษ ให้ผู้ปว่ ยใส่ยากลับบ้าน (recycle)

โครงการ/ขั้นตอน/กิจกรรมตามแผน
9. การส่งเสริมพระพุทธศาสนา

10.การสนับสนุนและยกย่องคนดี

ระยะเวลาดาเนินการตามแผน
ผลการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
ม.ค.62/ เม.ย.62/ ส.ค.62 9. สถาบันฯ โดยชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่ทกุ ระดับร่วมเป็นเจ้าภาพจัด
กิจกรรมทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และรับโอวาทธรรมพระสงฆ์ จานวน
3 รูป วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 106 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี
การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_9_1.html

ปัญหา อุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-

มี.ค.62/ ส.ค.62

10. ชมรมจริยธรรม สวส. จัดกิจกรรมสนับสนุนและยกย่องคนดี สวส. ประจาปี
2562 ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ครั้งที่ 2/2562
ระหว่างเดือนเมษายน 2562 - กันยายน 2562 วัตถุประสงค์ คือ สนับสนุนให้ทกุ
คนเป็นคนดี และสร้างขวัญกาลังใจแก่บคุ ลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ที่ประพฤติปฏิบตั ิตนสอดคล้องกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่
ขยัย ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวนิ ัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้าใจ นอกจากนี้ ยังมี
จิตอาสา ช่วยเหลือสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกรม/กระทรวง/
หน่วยงานภายนอก พิธมี อบรางวัล ครั้งที่ 1/2562 จัดในงานสัมมนา เรื่อง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง (พี่สร้างฐาน น้องสานต่อ) ปีงบประมาณ 2562 ใน
วันที่ 22 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2/2562 มอบในงานมุทติ าจิต 2562 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนายบัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อานวยการ
สถาบันฯ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_10.html

-

-

มี.ค.-62

11.1 ดาเนินการจัดโครงการอบรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “บริหาร
เงินอย่างชาญฉลาด เพื่อความมั่นคงในอนาคต และกลยุทธ์เสริมสร้างการออม”
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 151 คน ได้ผลความพึง
พอใจต่อโครงการ ร้อยละ 90.99
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_11.html

-

-

11. การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11.1 กลยุทธ์การออม/การบริหารเงินอย่างชาญ
ฉลาด

โครงการ/ขั้นตอน/กิจกรรมตามแผน
12. การร่วมประกวดหน่วยงานดีเด่นด้าน
จริยธรรม ประจาปี 2562

ระยะเวลาดาเนินการตามแผน
ผลการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
มิ.ย.-62
12. ชมรมจริยธรรม สวส. เข้าร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน
2562 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย จัดโดยกลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายในงานมีการแสดง
นิทรรศการ การประกวดเรื่องเล่า และการนาเสนอผลงานด้านการพัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม เพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเป็นตัวแทนกรมฯ นาเสนอผลงานใน
ระดับกระทรวงต่อไปในเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งในงานนี้ นางสาวดนาพร สาร
พฤกษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรื่องเล่า หัวข้อ "รวมพลังจิตอาสา
พัฒนาสังคมไทย เทิดไทองค์ราชันย์" เรื่อง จิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ"
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_12.html

ปัญหา อุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-

โครงการ/ขั้นตอน/กิจกรรมตามแผน
13. การติดตามตัวชี้วัดผลสาเร็จระยะสั้นตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564

14. กิจกรรมสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานของชมรม

ระยะเวลาดาเนินการตามแผน
ผลการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
พ.ค.62 - มิ.ย.62
13. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรฺสาธารณสุข โดยชมรมจริยธรรม ได้ดาเนินการ
ติดตามตัวชี้วดั ผลสาเร็จระยะสั้นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้
1. สรุปแบบประเมินระดับความพึงพอใจ การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เรื่อง “การเป็นข้าราชการและพนักงานที่ด”ี ในวันที่ 24 มกราคม 2562 คิดเป็น
ร้อยละ 93.33
2. สรุปแบบประเมินระดับความพึงพอใจ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในวันที่ 29 มกราคม 2562 คิดเป็นร้อยละ
96.30
3. สรุปแบบประเมินระดับความพึงพอใจ โครงการอบรม การน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง “บริหารเงินอย่างชาญฉลาด เพื่อความมั่นคงในอนาคต”
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คิดเป็นร้อยละ 90.99
4. สรุปแบบประเมินระดับความพึงพอใจ การบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวติ ให้กับ
เพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 98.14
5. สรุปแบบประเมินระดับความพึงพอใจ โครงการอบรม จิตตปัญญาศึกษา ใน
วันที่ 29 มีนาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 93.33
6. สรุปแบบประเมินระดับความพึงพอใจ โครงการ พี่สร้างฐาน น้องสานต่อ ครั้งที่
32 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 91.61
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_13.html
พ.ย. 61 - ก.ย.62

14. ชมรมจริยธรรม สวส. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหลายรูปแบบ
เช่น เสียงตามสาย โปสเตอร์ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ สื่อสารทาง line, e-mail
เป็นต้น
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://nih.dmsc.moph.go.th/jariyatam/62_14.html

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวนเงิน 100,000 บาท
ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 84,864.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.86
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย : 1. บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 100
2. บุคลากรมีความสุข โดยภาพรวมของความพึงพอใจการเข้าร่วมทุกกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจ ในรอบ 1/2562 ร้อยละ 84.47 และในรอบ 2/2562 ร้อยละ 85.98

ปัญหา อุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะ
-

-

-

