โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย์
ที่มาของโครงการ

ประเทศ

แผนยุทธศาสตร์์ชาติ
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2479)

กระทรวง

แผนพฒนาเศรษฐกจ
แผนพั
ฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564)

แผนแม่บทการป้ องกัน ปราบปรามการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 5 ปี

ผลการดําเนินงาน

แผนยุทธศาสตรชาต
แผนยทธศาสตร์
ชาติ
ว่าด้วยการป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริ ต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

ประมวลจริ ยธรรม
ข้าราชการพลเรื อน

แผนแม่บทส่งเสริ มคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข

ความโปร่งใส
คุณธรรมการ
ทํางานใน
หน่วยงาน

ความพร้อมรับผิด

คะแนน ITA ปี 59 = 80.11

กรม

คะแนน ITA ปี 60 = 89.01

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ
ปฏิฏบัติงาน

วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
แผนยุทธศาสตร์
กรมการแพทย์ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2564)

ร่ างแผนปฏิบตั ิการ
ส่งเสริ มคุณธรรม การป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์

กลไกขับเคลือ่ น

คณะกรรมการ
ระดับกรม
ระดบกรม

วัตถประสงค์
วตถุ
ประสงค : สงเสรม
ส่งเสริม พฒนาเจาหนาทและหนวยงาน
พัฒนาเจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงาน ใหมจตสานกตามหลกธรรมาภบาล
ให้มีจิตสํานึกตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าทีแ่ ละหน่วยงานของกรมการแพทย์ มีส่วนร่วม ร้อยละ 60
การประเมินผล : การรับรู้ตามผลวิเคราะห์ Happy Workplace
ผลผลิต (OUTPUT) : หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์+ข้อร้องเรียนลดลง+ผล ITA เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (OUTCOME) : ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว+พึงพอใจในการรับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
แผนปฏิบัติการ
เม.ย.-มิ.ย.
ต.ค.-พ.ย.
ต.ค.
พ.ย.
เก็บข้อมูลกลุ่ม ตย. ITA
ร่างแผนปราบปรามการทุจริตฯ ม.ค.-มี.ค.
ปช.เชิงปฏิบัติการ 1
คัดเลือกหน่วยงาน
อบรม ITA
วิพากษ์กลุ่ม ตย. แบบ ITA
ความเสี่ยง COI
ปช.เชิงปฏิบัติการ 2
ไ
ไตรมาส
1

คะแนน ITA ปี 58 = 76.12

ไ ส2
ไตรมาส

ไ
ไตรมาส
3

หน่วยงาน
กรมการ
แพทย์
แพทย

หนวยงาน
่
เครือข่าย
ภายนอก

ก.ค.-ก.ย.
สรุปโครงการ
วางแผน ปงม.ถัดไป
ไ
ไตรมาส
4

หมายเหตุ : สื่อรณรงค์,ระบบติดตามข้อร้องเรียน,ปช.คกก. คทง. ,สืบสวน สอบสวน,กิจกรรมจิตอาสา+ค่านิยม+ความผูกพัน ตลอด ปงม.

แบบรายงานผลตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเป้าประสงค์ – แผนงาน
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ 20 ปี ระยะที่ 1 ปฏิรูประบบ (พ.ศ. 2560 – 2664)
คาชี้แจง : กรุณารายงานผลเฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานในช่อง “ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่ได้” “รายละเอียดผลการดาเนินการ” และ “ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ”
เป้าประสงค์ที่ 3 : การบริหารจัดการที่ดีเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Management Excellence)
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
หน่วยงาน
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
พ.ศ. ๒๕๖๑
รับผิดชอบ
ที่ได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ
ร้อยละ 100
สานักบริหาร 1.หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์
แผนงานที่ 9 :สร้างความ 9.1 ร้อยละของหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
เข้มแข็งของกองส่วนกลาง ที่ดาเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
กรมการแพทย์
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
(Integrity and
Assessment: ITA) จานวน
Transparency
42 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100
Assessment: ITA)

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

1.สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาเนินการคัดเลือกหน่วยงานดาเนินงาน
ตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใส
ดีเด่น โดยใช้ Evidence – base
Integrity and Transparency
Assessment เป็นหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานร่วม
ดาเนินงานตามเกณฑ์ดังกล่าว จานวน
40 หน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ
2561 มีหน่วยงานที่เข้ารับการคัดเลือก
จานวน 10 หน่วยงาน และเสนอชื่อ
หน่วยงานที่ได้ลาดับที่ 1 คือ สถาบัน
ประสาทวิทยา เข้ารับประทานโล่รางวัล
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ระดับกรม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่
กรุงเทพมหานคร

-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-2ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ที่ได้
2.กรมการแพทย์ได้รับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เท่ากับ 87.22
คะแนน

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

สานักบริหารทรัพยากรบุคคลดาเนินการ
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
1.ดาเนินการจัดส่งข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

-

บุคลากรภายในหน่วยงานสังกัด
กรมการแพทย์ (Internal)
ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานซึ่งปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีอายุ
การทางานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จานวน
613 รายชื่อ และกลุ่มตัวอย่างผู้มารับ
บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
ภารกิจของหน่วยงาน (External)
จานวน 835 รายชื่อ เพื่อส่งให้ทาง
โรงเรียนนายร้อยตารวจสุ่มเลือก
กลุ่มตัวอย่างร่วมตอบแบบสารวจ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-3ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ที่ได้

รายละเอียดการดาเนินการ

2.โรงเรียนนายร้อยตารวจส่งแบบ

สารวจความคิดเห็นบุคลากรภายใน
ให้กับกลุ่มตัวอย่างของกรมการแพทย์
ร่วมตอบผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่
12 มีนาคม 2561 ได้จานวน 300
คน และทีมวิจัยโรงเรียนนายร้อยตารวจ
เข้าเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย/ผู้มารับบริการ จานวน 100
คน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ณ สถาบันโรคทรวงอก
3.ประชุมคณะกรรมการกาหนดกรอบ

แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
13 มีนาคม 2561 กาหนดแนวทาง
การดาเนินงานในรูปแบบ ITA
Implementation matrix เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ได้
นาไปสู่การปฏิบัติและเป็นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
กรมการแพทย์ในประเด็นที่ต้องแก้ไข
จากข้อมูลผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของกรมการแพทย์ ประจาปี 2560

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-4–
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ที่ได้

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

พร้อมทั้งกาหนดกลยุทธ์ในการสื่อสาร
เพื่อทาความเข้าใจ ผลักดันและ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ITA
และพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การตอบแบบสารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในภาพกรม
4.ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2561 ร่วมพิจารณา
แผนงาน รูปแบบโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และกาหนด
รูปแบบรายละเอียดสาหรับการเตรียม
หลักฐานหรือข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
ตามแบบสารวจให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน ภายใต้
แนวทาง ITA Implementation
matrix เพื่อสื่อสารแนวทางการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการกาหนด
กรอบฯ ให้บุคลากรของหน่วยงาน

-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-5ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ที่ได้

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับทราบ พร้อมนาไปถ่ายทอดให้
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
5.คณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงาน
ดาเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรมและ
ความโปร่งใส เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2561 พิจารณาหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกหน่วยงาน โดยใช้คู่มือ
ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและโปร่งใส
กรมการแพทย์ โดยใช้ Evidence –
base Integrity and Transparency
Assessment เป็นหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกหน่วยงาน
6.มีการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของกรมการแพทย์
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม
อาคาร 8 ชั้น 6 สถาบันโรคทรวงอก
เพื่อชี้แจงแนวทางดาเนินงาน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของกรมการแพทย์ ประจาปี 2561
และทาความเข้าใจแนวทางคัดเลือก

-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-6ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ที่ได้

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานตามคู่มือชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและโปร่งใส กรมการแพทย์
โดยใช้ Evidence – base Integrity
and Transparency Assessment
7.กาหนดให้หน่วยงานในสังกัด
จัดส่งแบบประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
โปร่งใส กรมการแพทย์ โดยใช้
Evidence – base Integrity and
Transparency Assessment ภายใน
วันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อ
สรุปผลคะแนนให้คณะกรรมการ
คัดเลือกหน่วยงานดาเนินงานตาม
เกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใส
พิจารณาเบื้องต้นและกาหนดให้
หน่วยงานส่งแบบสารวจพร้อม
หลักฐานอ้างอิง โดยให้จัดทาเป็นไฟล์
PDF โดยสร้างโพล์เดอร์ในแต่ละข้อ
และบันทึกเอกสาร/หลักฐานประกอบ
การตอบลงในโพล์เดอร์นั้นๆ ให้ชัดเจน
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-7–
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ที่ได้

รายละเอียดการดาเนินการ

8.กาหนดแนวทางปฏิบัติในการสั่งให้

ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ
มีผลการปฏิบัติราชการในระดับ
ปรับปรุง (ต่ากว่าร้อยละ 60) ตาม
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
พ.ศ. 2552 โดยแจ้งให้หน่วยงานใน
สังกัดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน และ
ดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่า
9.อธิบดีกรมการแพทย์ประกาศ
เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
กรมการแพทย์เพื่อมุ่งมั่นในการ
บริหารงานให้สาเร็จตามพันธกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล และมีนโยบายส่งเสริม
และปลูกฝังพฤติกรรม การปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ
-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-8ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ที่ได้

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

“งดรับของขวัญ ของกานัล และ
สินน้าใจ ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตได้ด้วยการให้บัตรขอบคุณ
” Thank you Card better than
Gift”
ให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมการแพทย์ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติพร้อมเพรียงกัน
10.จัดเสวนาแนวทางจัดการความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์
โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช) เป็น
ประธานกล่าวเปิดงานมีวิทยากร จานวน
4 คน ประกอบด้วยผู้อานวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ผู้อานวยการกอง
คลัง ผู้อานวยการสานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและนายเรืองรัตน์
บัวสัมฤทธิ์ อดีตผู้อานวยการกลุ่ม
เสริมสร้างวินัย สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเสวนา
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนา จานวน 62 คน

-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-9–
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ที่ได้

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

11.ดาเนินการจัดงานคัดเลือก
หน่วยงานดาเนินงานตามเกณฑ์
คุณธรรมและความโปร่งใสและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของกรมการแพทย์ ครั้งที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรมและ
ความโปร่งใสดีเด่น รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคจากการดาเนินงานตามเกณฑ์
ดังกล่าวและการนาเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ไปปรับใช้ในการพัฒนางานของ
หน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคณะกรรมการ
และวิทยากรอภิปราย จานวน 5 คน
และมีผู้เข้าร่วมงานคัดเลือกหน่วยงาน
และร่วมประชุม จานวน 113 คน

-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- 10 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ที่ได้

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

12.คณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงาน
ดาเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรมและ
ความโปร่งใสดีเด่น กรมการแพทย์
ได้พิจารณาหน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด
10 ลาดับ จากเกณฑ์การคัดเลือก
4 ส่วน ซึ่งได้สรุปผลคะแนนพบว่า
หน่วยงานที่ได้ลาดับที่ 1 คือ สถาบัน
ประสาทวิทยา เป็นหน่วยงานที่มีความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์จึงได้เสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการ
ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่
13 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม
2561 โดยตัดโอนงบประมาณ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงาน
พร้อมจัดทาโล่รางวัลมอบให้กับ
หน่วยงานที่ดาเนินการตามเกณฑ์
คุณธรรมและความโปร่งใส ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุด จานวน 10 หน่วยงาน

-

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- 11 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ที่ได้

รายละเอียดการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

โดยอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นผู้มอบโล่
รางวัลในการประชุมกรมการแพทย์
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2561 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์

-

3.เรื่องร้องเรียนลดลงจากปี 2560 3.สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.86 เรื่องร้องเรียนที่ได้รับผ่านช่องทางของ
กรมการแพทย์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 จานวน 75 เรื่อง จาแนก
เป็นประเด็นเรื่องร้องเรียน จานวน 68
เรื่อง และประเด็นเรื่องคาชมเชย จานวน
7 เรื่อง ซึ่งเรื่องร้องเรียนมีจานวนลดลง
จากปี 2560 เท่ากับ 2 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 2.85

