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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

ค าน า 

 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในฐานะหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน ได้น าผลการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มาประมวลผล และท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือสร้างมาตรการในการป้องกัน
การทุจริต สร้างวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
คณะท างานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้
สถาบันสามารถพัฒนาการด าเนินงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น และสร้างการ
รับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนได้รับรู้ถึงกระบวนการการด าเนินงานของสถาบันที่ด าเนินการอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส  

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นการประมวลภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนน าเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

สารบัญ 

 

ค าน า             ก 

สารบัญ            ข 

บทน า       1 
หลักการและเหตุผล       1 
แนวทางการด าเนินการเพ่ือลดความเส่ียง        1 

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต       2 

ตารางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  5 

ตัวชี้วัดการด าเนินการ           14 

สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต      14 

ปัญหา อุปสรรค           15 

ข้อเสนอแนะการด าเนินการ          15 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  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 พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์ กรแบบยั่งยืนด้วยหลัก 
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 

แนวทางการด าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยง 

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

1. ด้านการก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลและนโยบาย 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือทบทวน/ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ทบทวนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน และทบทวนแนวทางปฏิบัติที่จะใช้เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล ที่
จะน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของสถาบัน 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

2. ด้านการจัดกิจกรรม/ การอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก ถ่ายทอด สู่การปฏิบัติ และสร้างการเรียนรู้ 
ด าเนินการจัดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและตอบข้อซักถามแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน (บุคลากร) 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (นักศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอ่ืน ๆ) ในการบริหารงานและการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และด าเนินการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือลดความ
เสี่ยงในการทุจริต 

3. ด้านการสื่อสารนโยบายเป้าหมายและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล 
ด าเนินการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรการ

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

 

4. ด้านการปลูกฝัง สร้างความตระหนักในการร่วมกันสอดส่องดูแล 
ทบทวน/พัฒนาระบบและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปรับปรุง/

พัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/สาธารณะ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแล และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของสถาบัน 

 

5. ด้านการติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และปรับปรุงพัฒนา 
ด าเนินการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจ าเดือน ต่อ

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

 

ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 

 ตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงในการทุจริตของสถาบันเพ่ือส่งเสริมความตระหนัก
รับรู้ เกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานการก ากับดูแลกิจการ และการ
ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต และวัฒนธรรมร่วมกันสอดส่องดูแล และพัฒนา
สมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และการป้องกัน
การทุจริต และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตภายใน
หน่วยงาน สถาบันไดด้ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

1. ด้านการก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลและนโยบาย 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือทบทวน/

ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ทบทวนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และทบทวนแนวทางปฏิบัติที่จะใช้เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และ 
ธรรมาภิบาล ที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของสถาบัน ในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

2. ด้านการจัดกิจกรรม/ การอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก ถ่ายทอด สู่การปฏิบัติ และสร้างการเรียนรู้ 
สถาบันได้มีการด าเนินการกิจกรรมยกย่องเชิดชูและส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยกิจกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการในเดือนมีนาคม  
ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และได้ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 7 ราย ตามประเภทดังนี้ 

- บุคลากรสถาบันสายวิชาการดีเด่น สาขาการสอน   จ านวน 1 ราย 
- บุคลากรสถาบันสายวิชาการดีเด่น สาขาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  จ านวน 1 ราย 
- บุคลากรสถาบันสายวิชาการดีเด่น สาขาการบริการวิชาการ  จ านวน 1 ราย 
- บุคลากรสถาบันสายวิชาการดีเด่น สาขาการพัฒนานักศึกษา  จ านวน 1 ราย 
- บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น กลุ่มอ านวยการ  จ านวน 1 ราย 
- บุคลากรสถาบันสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น กลุ่มปฏิบัติการ  จ านวน 1 ราย 
- ลูกจ้างประจ าดีเด่น       จ านวน 1 ราย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการประชุมบุคลากรสถาบัน ชี้แจงการประเมินฯ IIT เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
และ EIT เมื่อวันที่  5 และ 6 พฤษภาคม 2564 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายใน (บุคลากรสถาบัน) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (นักศึกษา)  

ในด้านการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพย์สินและพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารทรัพย์สินและพัสดุ ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 และสถาบันยังได้ประกาศสถาบัน เรื่อง  
แนวปฏิบัติในการยืม – คืนพัสดุ ของสถาบัน พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เพ่ือแสดง  
แนวปฏิบัติในการยืม – คืนพัสดุของสถาบันให้แก่บุคลากรทราบ  

ในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและมีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบและ
ขึ้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณนั้น บุคลากรหน่วยการเงินและบัญชีได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร 
ที่เก่ียวข้องกับด้านปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงระเบียบและขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้อง 
ในหลักสูตรดังนี้ 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

- การใช้ระบบบริหารการประชุม eMeeting 
- การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- โครงการสัมมนาหลักเกณฑ์ด้านการบัญชภีาครัฐเรื่องใหม ่
- ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ชว่งสิน้ปีงบประมาณ 
- สัมมนาวชิาการ เรื่อง วิเคราะหร์่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
3. ด้านการสื่อสารนโยบายเป้าหมายและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล 

สถาบันได้ด าเนินการจัดประชาคมเพ่ือรายงานผลการด าเนินการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และได้มีการประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรม
แล้ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชาคมอธิการบดี  
พบบุคลากรสถาบัน ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้คณะกรรมการได้ประชุมบุคลากรสถาบันซึ่งเป็นผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และนักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพ่ือชี้แจงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 

ในการนี้สถาบันได้จัดท าคู่มือปฏิบัติ-แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ คู่มือปฏิบัติ -
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส(Whistle Blower Policy) โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบุคลากรสถาบัน และwww.stin.ac.th เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ที่เก่ียวข้องกับมาตราการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การต่อต้านคอรัปชั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

 
 

4. ด้านการปลูกฝัง สร้างความตระหนักในการร่วมกันสอดส่องดูแล 
สถาบันได้ทบทวน/พัฒนาระบบและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

ปรับปรุง/พัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/สาธารณะ ด าเนินการให้มีการสื่อสารได้สองช่องทาง  
โดยจัดท าเป็นกล่องข้อความ “แชทกับสถาบัน” ซึ่งจะเป็นในรูปแบบของ Messenger เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของสถาบัน ได้มีการด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการและด าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบ ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสีย ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

5. ด้านการติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และปรับปรุงพัฒนา 
ด าเนินการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจ าเดือน  

ต่ออธิการบดีและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จัดให้มีการด าเนินการประชุมคณะท างานเพ่ือเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  
เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ตามแผนงาน และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน ปัจจุบันสถาบันได้มีการด าเนินการรายงานสถิติการร้องเรียนไปยัง กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุก ๆ เดือน ปัจจุบันได้มีการด าเนินการรายงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครบทั้ง 12 เดือน คือตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้คณะกรรมการได้รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการบริหารสถาบันทราบ  
ทั้งในด้านระยะเวลาการประเมินเนื่องจาก ป.ป.ช.มีการเลื่อนระยะเวลาในการประเมินของปีงบประมาณ 2564  
จึงท าให้มีการด าเนินการก่อนเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2563 โดยได้รายงานผลการด าเนินการในปีงบประมาณ 
2563 ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ไดร้ายงานแนวทางการด าเนินการเพ่ือเข้า
รับการประเมิน ITA ต่อกรรมการบริหารสถาบัน เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

ตารางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

แนวทางในการด าเนินการ 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลและนโยบาย   
1.1 แต่งตั้งคณะคณะกรรมการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            อธิการบดี - สั่ง ณ วันที่ 
6 พ.ย. 63 

1.2 ทบทวน/ประกาศ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

            อธิการบดี - พ.ย. 63 - ธ.ค. 63 

1.3 ทบทวนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่ งใส
ภายในหน่วยงาน/ แนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ จะใช้ เสริ มสร้ าง
คุณธรรม ความโปร่งใส และ 
ธรรมาภิ บาล  ที่ จ ะน ามา
ประยุกต์ใช้ 

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ
องค์กรตาม
หลักธรรมาภิ

บาล 
 

- พ.ย. 63 - มี.ค. 63 

2. จัดกิจกรรม/ การอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก ถ่ายทอด สู่การปฏิบัติ และสร้างการเรียนรู้   
2.1 กิจกรรมยกย่องเชิดชูและ
ส่ ง เสริ มการ เ รี ยนรู้ สู่ ก า ร
ปฏิบั ติ ด้ านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

            คณะกรรมการ
สรรหา

บุคลากรดีเด่น 

- 
(เนื่องด้วย

สถานการณ์โควิด 
สถาบันจึงมิได้มี

การใช้งบประมาณ
ในการจัดท าโล่

ประกาศรายชื่อ
บุคลากรดีเด่น
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 
7 ราย เมื่อวันที่ 21 

-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

แนวทางในการด าเนินการ 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประกาศเกียรติคุณ 
คาดว่าจะ

ด าเนินการจัดท า
ในปีงบประมาณ 

2565) 

พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 
 

2 .2  จั ดการประชุ มสร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจและตอบ
ข้อซักถามแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
ภายใน(บุคลากร) และผู้มี
ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภายนอก 
(นักศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีภายนอกอ่ืน ๆ 

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ
องค์กรตาม
หลักธรรมาภิ

บาล 
 

- ประชุมบุคลากร
สถาบัน ชี้แจงการ
ประเมินฯ IIT เมื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 
2564 และ EIT เมื่อ

วันที่  5 และ 6 
พฤษภาคม 2564 

2.3 จัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและ
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 

            หน่วยบริหาร
ทรัพย์สินและ

พัสดุ 

- เจ้าหน้าที่หน่วย
บริหารทรัพย์สินและ

พัสดุ เข้าร่วมการ
ประชุมชี้แจงการ

ปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS ชว่งสิ้น

ปีงบประมาณ เมื่อ
วันที่ 6 กันยายน 

2564 

-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

แนวทางในการด าเนินการ 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.4 จัดท าคู่มือ หรือขั้นตอน
วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  ห รื อ
Flowchart แสด งขั้ น ต อน
การปฏิบัติงาน และสามารถ
ตรวจในแต่ละข้ันตอนได้ 

            หน่วยบริหาร
ทรัพย์สินและ

พัสดุ 
 

 

- สถาบันได้ประกาศ 
เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การยืม – คืนพัสดุ 
ของสถาบัน พ.ศ. 
2564 ประกาศเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 
2564 

2.5 แนวทางการปฏิบัติหรือมี
ระบบติดตามและตรวจสอบผล
การด าเนินงานตามเงื่อนไขของ
สัญญาจ้าง 
- รายงานผลการติดตามการ
ด าเนินงานตามสัญญาเป็นระยะ 

            หน่วยบริหาร
ทรัพย์สินและ

พัสดุ 

- หน่วยบริหาร
ทรัพย์สินและพัสดุ
ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานตาม
สัญญาจ้างเป็นระยะ 
และจะจัดท า
แบบฟอร์มติดตาม 
เพ่ือให้เป็นไปในแบบ
เดียวกันใน
ปีงบประมาณถัดไป 

2.6 การให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและ
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึง
ระเบี ยบและขั้ นตอนและ
วิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

            หน่วยการเงิน 
และบัญชี 

23,400 ในช่วงไตรมาส 1 
มีการท าความเข้าใจ
ขั้นตอนและระเบียบ
ฯ เกี่ยวกับงานวิจัย 
เพ่ือให้ทราบและ

-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

แนวทางในการด าเนินการ 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 เข้าใจถึงขั้นตอนการ
เบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง
จึงได้จัดอบรมเรื่อง 
การเบิกจ่ายเงินที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ระหว่างเดือน
เมษายน-พฤษภาคม 
2564 และได้รับการ
อนุมัติโครงการใน
วันที่ 26 มี.ค. 64 
ทั้งนี้ ยังไม่ได้จัดการ
อบรมเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-
19 
 
และบุคลากรหน่วย
การเงินและบัญชีได้
เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับด้านปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ทราบถึงระเบียบและ
ขั้นตอนและวิธีการ

-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

แนวทางในการด าเนินการ 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที่ถูกต้อง 

3. การสื่อสารนโยบายเป้าหมายและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล   
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
เ สี ย ภ ายนอก  ( EIT)  ข อ ง
ส านักงาน ป.ป.ช. 

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ
องค์กรตาม
หลักธรรมาภิ

บาล 
 

- เนื่องจาก ป.ป.ช.มี
การเลื่อนระยะเวลา
ในการประเมินของ
ปีงบประมาณ 2564 
จึงท าให้มีการ
ด าเนินการก่อน 
-17 พ.ย. 63 
ประชาคมรายงาน
ผลการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563  
-25 มี.ค. 64 
ประชาสัมพันธ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในการ
ประชาคมอธิการบดี

-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

แนวทางในการด าเนินการ 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พบบุคลากรสถาบัน  
และประชุมบุคลากร
สถาบัน ชี้แจงการ
ประเมินฯ IIT เมื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 
2564 และ EIT เมื่อ
วันที่  5 และ 6 
พฤษภาคม 2564 
 

3.2 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ 
ประชาสัม พันธ์  ถ่ ายทอด
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือ
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
การต่อต้านคอร์รัปชั่น ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
ของสถาบัน 

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ
องค์กรตาม
หลักธรรมาภิ

บาล 
 

- ต.ค. 63 - มี.ค.64 
มีการประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติ-แนวทาง
ป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 
และ คู่มือปฏิบัติ-
นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติใน
การแจ้งเบาะแส 
(Whistle Blower 
Policy) ผ่าน
ช่องทาง E-mail 
ของบุคลากรสถาบัน

-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

แนวทางในการด าเนินการ 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

และ
www.stin.ac.th 

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

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ
องค์กรตาม
หลักธรรมาภิ

บาล 

- มี.ค. 64 
จัดท าช่องทางการ
สื่อสารได้สอง
ช่องทาง โดยจัดท า
เป็นกล่องข้อความ 
“แชทกับสถาบัน” 
ซึ่งจะเป็นในรูปแบบ
ของ Messenger 

4.2 ทบทวน/พัฒนาระบบ
และกระบวนการรับ เรื่อง
ร้ อ ง เ รี ยนการทุ จ ริ ต แล ะ
ประพฤติมิชอบ 
 

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ
องค์กรตาม
หลักธรรมาภิ

บาล 

- มี.ค. 64 
แยกช่องทางออก
จากช่องทางทั่วไป 
เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแส 
 
 

5. ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และปรับปรุงพัฒนา   
5 . 1  ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการส่งเสริมการ
บริหารจัดการองค์กรตาม

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ

- ก.พ. – มี.ค. 64 
 

 

-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

แนวทางในการด าเนินการ 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หลักธรรมาภิบาล เพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบ และรายงานผล 
การด าเนินงานต่าง ๆ ตาม
แผนงาน 
 

องค์กรตาม
หลักธรรมาภิ

บาล 
 

5.2 รายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
 
 

            คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ
องค์กรตาม
หลักธรรมาภิ

บาล 

7,200 
(จัดท าเลม่รายงานผล
การด าเนินงาน และ
แผนธรรมาภิบาล
ให้กับทุกฝ่ายงาน) 

เนื่องจาก ป.ป.ช.มี
การเลื่อนระยะเวลา
ในการประเมินของ
ปีงบประมาณ 2564 
จึงท าให้มีการ
ด าเนินการก่อน 
พ.ย. 63 
รายงานผลการ
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 
ต่อคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน 
มี.ค. 64 
รายงานแนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือเข้า
รับการประเมิน ITA 
ต่อกรรมการบริหาร
สถาบัน 

-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

แนวทางในการด าเนินการ 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5.3 รายงานข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า 
การทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบประจ าเดือน ต่อ
อธิการบดีและศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

            ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 

- ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
มีการรายงานผลไป
แล้ว จ านวน 12 ครั้ง 

หมายเหตุ :   ระยะเวลาด าเนินการตามแผน 
    ระยะเวลาการด าเนินการของกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว

-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

ตัวชี้วัดการด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

1. ร้อยละของการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน ร้อยละ 80 93.75 
มีกิจกรรมทั้งหมด 16 กิจกรรม 
ด าเนินการแล้ว 15 กิจกรรม 

2. จ านวนกระบวนการที่ได้ด าเนินการพัฒนา/ต่อยอด เพ่ือ
ส่งเสริมในเรื่อง การปลูกฝังสร้างความตระหนักในการร่วมกัน
สอดส่องดูแลเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ หรือเหตุการณ์ที่
อาจจะละเมิดกฎหมาย จริยธรรม และการทุจริต รวมถึงสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมในเรื่องการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร การก าหนดโครงสร้าง 
นโยบาย หลักปฏิบัติ 
- กระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
- กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระบบ 2 2 
- กระบวนการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ ด าเนินการให้มีการ
สื่อสารได้สองช่องทาง โดย
จัดท าเป็นกล่องข้อความ “แชท
กับสถาบัน” ซึ่งจะเป็นใน
รูปแบบของ Messenger 
- กระบวนการการรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์โดยมีการจัดท าแนว
ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 

3. จ านวนครั้งของการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจ าเดือน  ต่อ
อธิการบดีและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ครั้ง 12 12 
รายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการทุจริตฯ ไป
แล้วจ านวน 12 ครั้ง 

สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 
 สถาบันมีได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีตัวชี้วัดในการ
ด าเนินการตามแผนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน ตัวชี้วัดที่ 2 
จ านวนของระบบที่ได้ด าเนินการพัฒนา/ต่อยอด เพ่ือส่งเสริมในเรื่อง การปลูกฝังสร้างความตระหนักในการร่วมกัน 
และ ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนครั้งของการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ประจ าเดือน  

จากการด าเนินงานตามแผนพบว่าสถาบันได้ด าเนินงานและประเมินผลตัวชี้วัดทั้ง 3 แล้ว สถาบันบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
ร้อยละ 100 โดยตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมีกิจกรรมตามแผนทั้งสิ้น 16 กิจกรรม มีกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการจ านวน 15 กิจกรรม และมีจ านวน 1 กิจกรรม คือการจัดท าแนวทางการปฏิบัติหรือมีระบบติดตาม 
และตรวจสอบผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างโดยจัดท าแบบฟอร์มเพ่ือรายงานผลการติดตาม 
การด าเนินงานตามสัญญาเป็นระยะ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือจัดท าแบบฟอร์มการติดตามการด าเนินงานตามสัญญา  
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-คณะกรรมการด าเนินงานดา้นธรรมาภิบาลและจริยธรรม - 

ตัวชี้วัด 2 จ านวนกระบวนการที่ได้ด าเนินการพัฒนา/ต่อยอด เพ่ือส่งเสริมในเรื่อง การปลูกฝังสร้างความ
ตระหนักในการร่วมกันสอดส่องดูแลเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติ หรือเหตุการณ์ท่ีอาจจะละเมิดกฎหมาย จริยธรรม 
และการทุจริต รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
องค์กร การก าหนดโครงสร้าง นโยบาย หลักปฏิบัติ มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดครบทั้ง 2 กระบวนการ คือ 
กระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ด าเนินการให้มีการสื่อสารได้สองช่องทาง โดยจัดท าเป็นกล่องข้อความ “แชท
กับสถาบัน” ซึ่งจะเป็นในรูปแบบของ Messenger และกระบวนการการรับเรื่องราว ร้องทุกข์โดยมีการจัดท าแนว
ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนครั้งของการรายงานข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจ าเดือน ต่ออธิการบดีและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันได้มีการรายงานข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจ าเดือน ครบทั้ง 12 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปัญหา อุปสรรค 

 ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกิจกรรมที่ยังไม่
บรรลุผลส าเร็จ คือ การจัดท าแนวทางการปฏิบัติหรือมีระบบติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขของ
สัญญาจ้าง พบว่าหน่วยบริหารทรัพย์สินและพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการแล้ว แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการจัดท า
แนวทางปฏิบัติหรือมีระบบการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง เป็นรูปเล่มหรือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งนี้ทางหน่วยบริหารทรัพย์สินและพัสดุยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแนวทางการปฏิบัติหรือมี
ระบบติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง จึงต้องมีการศึกษา หาข้อมูลเพ่ิมเติม จึงท าให้
เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ซ่ึงสถาบันได้มีการด าเนินการติดตามของหน่วยบริหารทรัพย์สินและพัสดุเป็นระยะ 
และให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีถัดไป เพ่ือให้การด าเนินการของบุคลากรสถาบันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ข้อเสนอแนะการด าเนินการ 

 เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันการทุจริต ของสถาบันเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถ
บริหารจัดการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สถาบันจึงต้องทบทวนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต
ในปีที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนาและประปรุงระบบในการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกของสถาบัน โดยมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการด าเนินการป้องกันการทุจริตส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี้  

1. น ากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย มาบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมในการป้องกัน
การทุจริต ให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากข้ึน 

2. วางทิศทางการด าเนินการโดย สื่อสารอย่างทั่วถึง ปรับปรุงการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความร่วมมือ 
และสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 


