
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 
สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย 
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ค ำน ำ 

 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในฐานะหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน ได้น าผลการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มาประมวลผล และท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือสร้างมาตรการในการป้องกัน
การทุจริต สร้างวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพ่ือให้สถาบันสามารถพัฒนาการด าเนินงานตามพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของสถาบันให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น และสร้างการรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนได้รับรู้ถึง
กระบวนการการด าเนินงานของสถาบันที่ด าเนินการอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส  
 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสถาบัน ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยให้แก่บุคลากรสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก 

 

คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

-คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล ปีงบประมำณ 2564 - 
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บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

  ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ก าหนดให้การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญ 
ของประเทศ และถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐและอยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ ของสภากาชาดไทย 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 โดยให้ความส าคัญกับการ 
ด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มุ่งหวังให้การด าเนินงานของสถาบันบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้อย่างดีที่สุด สถาบันจึงได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้สถาบันสามารถ
ด าเนินงานของสถาบันได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์  
ในการด าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงในการทุจริต ดังนี้ ส่งเสริมความตระหนักรับรู้ เกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาล
มาประยุกต์ใช้ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานการก ากับดูแลกิจการ และการป้องกันการทุจริต  ส่งเสริมกลไก 
การป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต และวัฒนธรรมร่วมกันสอดส่องดูแล  และพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้  
เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน 

 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันการทุจริต ของสถาบันเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถ
บริหารจัดการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สถาบันจึงต้องทบทวนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต
ในปีที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนาและประปรุงระบบในการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกของสถาบัน โดยมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการด าเนินการป้องกันการทุจริตส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. น ากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย มาบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมในการป้องกัน
การทุจริต ให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากข้ึน 

2. ควรพิจารณาแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจหลักการและ
กระบวนการด าเนินการในการป้องกันการทุจริตมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบขั้นตอนและ
กระบวนการในการวางแผนการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

-คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล ปีงบประมำณ 2564 - 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยง 

 การด าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงในการทุจริตของสถาบัน ได้วางแนวทางในการด าเนินการไว้ 5 ด้าน คือ 
ด้านก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลและนโยบาย ด้านการจัดกิจกรรม/การอบรมเพ่ือสร้างความตระหนัก 
ถ่ายทอด สู่การปฏิบัติ และสร้างการเรียนรู้ ด้านการสื่อสารนโยบายเป้าหมายและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม 
ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล ด้านการปลูกฝังสร้างความตระหนักในการร่วมกันสอดส่องดูแล และด้านการ
ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และปรับปรุงพัฒนา โดยมีแนวทางในการด าเนินการในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลและนโยบำย 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือทบทวน/

ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ทบทวนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ
ทบทวนแนวทางปฏิบัติที่จะใช้เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล ที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานของสถาบัน 

 

2. ด้ำนกำรจัดกิจกรรม/ กำรอบรมเพื่อสร้ำงควำมตระหนัก ถ่ำยทอด สู่กำรปฏิบัติ และสร้ำงกำรเรียนรู้ 
ด าเนินการจัดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและตอบข้อซักถามแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน (บุคลากร) 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (นักศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอ่ืน ๆ) ในการบริหารงานและการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และด าเนินการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือลดความ
เสี่ยงในการทุจริต 

3. ด้ำนกำรสื่อสำรนโยบำยเป้ำหมำยและประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และธรรมำภิบำล 
ด าเนินการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรการ

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการต่อต้านคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของสถาบัน 
และประชาสัมพันธ์โครงการ ITA ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของสถาบัน 
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ผ่านแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) และแบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของส านักงาน ป.ป.ช. 

 

4. ด้ำนกำรปลูกฝัง สร้ำงควำมตระหนักในกำรร่วมกันสอดส่องดูแล 
ทบทวน/พัฒนาระบบและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปรับปรุง/

พัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/สาธารณะ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแล และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของสถาบัน 

 

5. ด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ รำยงำน และปรับปรุงพัฒนำ 
ด าเนินการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจ าเดือน ต่อ

อธิการบดีและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จัดให้มีการด าเนินการประชุมคณะท างานเพ่ือเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพ่ื อติดตาม 
ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ตามแผนงาน และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน 

-คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล ปีงบประมำณ 2564 - 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันทุจริต 

 ตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงในการทุจริตของสถาบันเพ่ือส่งเสริมความตระหนัก
รับรู้ เกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานการก ากับดูแลกิจการ และการ
ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต และวัฒนธรรมร่วมกันสอดส่องดูแล และพัฒนา
สมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และการป้องกัน
การทุจริต และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตภายใน
หน่วยงาน สถาบันก าหนดให้มีการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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1. ก ำหนดโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลและนโยบำย 
1.1 แต่งตั้งคณะคณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            อธิการบดี 

1 . 2  ท บ ท ว น / ป ร ะก า ศ
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

            อธิการบดี 

1.3 ทบทวนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน/ แนวทาง
ปฏิบั ติ ที่ จะใช้ เสริ มสร้ าง
คุณธรรม ความโปร่งใส และ 
ธรรมาภิบาล ที่ จะน ามา
ประยุกต์ใช้ 

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

2. จัดกิจกรรม/ กำรอบรมเพื่อสร้ำงควำมตระหนัก ถ่ำยทอด สู่กำรปฏิบัติ และสร้ำงกำรเรียนรู้ 
2.1 กิจกรรมยกย่องเชิดชู
และส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ 
การปฏิบัติด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

            คณะกรรมการ 
สรรหาบุคลากร

ดีเด่น 

2.2 จัดการประชุมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและตอบ
ข้อซักถามแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
ภายใน (บุคลากร) และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(นักศึกษา โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกอ่ืน ๆ 

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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2.3 จัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและ
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และผู้สนใจ เพ่ือเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

            หน่วยบริหาร
ทรัพย์สินและพัสดุ 

2.4 จัดท าคู่มือ หรือขั้นตอน
วิ ธี ก า รปฏิ บั ติ ง า น  ห รื อ 
Flowchart แสดงขั้ นตอน
การปฏิบัติงาน และสามารถ
ตรวจในแต่ละข้ันตอนได้ 

            หน่วยบริหาร
ทรัพย์สินและพัสดุ 

2.5 แนวทางการปฏิบัติหรือมี
ระบบติดตามและตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานตามเงื่อนไข
ของสัญญาจ้าง 
- รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินงานตามสัญญาเป็นระยะ 

            หน่วยบริหาร
ทรัพย์สินและพัสดุ 

2.6 การให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบ
ถึ ง ระ เบี ยบและขั้ น ตอน 
และวิ ธี ก าร เบิ กจ่ าย เงิ น
งบประมาณ 

            หน่วยการเงิน 
และบัญชี 

3. กำรสื่อสำรนโยบำยเป้ำหมำยและประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และธรรมำภิบำล 
3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ITA ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ 
การด าเนินงานของสถาบัน 
การพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย ผ่านแบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) และแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ยภายนอก (EIT)  ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. 

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์  ถ่ายทอด
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ  
ห รื อ ม าต รก า ร เ กี่ ย ว กั บ 
การป้องกันและปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต ก า ร ต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ของสถาบัน 
 

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

4. ปลูกฝัง สร้ำงควำมตระหนักในกำรร่วมกันสอดส่องดูแล 
4.1 ปรับปรุง/พัฒนาระบบ
การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย/ สาธารณะ 
 
 

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4.2 ทบทวน/พัฒนาระบบ
และกระบวนการรับเรื่อง
ร้ อง เรี ยนการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

5. ติดตำม ตรวจสอบ รำยงำน และปรับปรุงพัฒนำ 
5.1 การประชุมคณะท างาน
เ พ่ือ เข้ า รั บการปร ะ เมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และ
รายงานผล การด าเนินงาน
ต่าง ๆ ตามแผนงาน 
 
 

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

5.2 รายงานความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 
 
 

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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5.3 รายงานข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า 
การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบประจ าเดือน ต่อ
อธิการบดีและศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

            ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
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ตัวชี้วัดกำรด ำเนินกำร 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้ำหมำย 
1. ร้อยละของการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน ร้อยละ 80 

2. จ านวนกระบวนการที่ได้ด าเนินการพัฒนา/ต่อยอด เพ่ือส่งเสริมในเรื่อง 
การปลูกฝังสร้างความตระหนักในการร่วมกันสอดส่องดูแลเกี่ยวกับการ
ประพฤติปฏิบัติ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะละเมิดกฎหมาย จริยธรรม และการ
ทุจริต รวมถึงสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมในเรื่องการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร การก าหนดโครงสร้าง นโยบาย หลักปฏิบัติ 
- กระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
- กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรื่อง 2 

3. จ านวนครั้งของการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบประจ าเดือน ต่ออธิการบดีและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ครั้ง 12 
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