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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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ค าน า 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นปีที่  2 โดยม ี
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)  ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตามรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากชาดไทย มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบัน
ได้รับคะแนนการประเมิน 88.86 คะแนน ระดับ A ผลการประเมินระดับประเทศ เป็นล าดับที่ 424 จาก 8,058 
หน่วยงาน ภาพรวมระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 66.73 ผลการประเมินระดับสถาบันอุดมศึกษา เป็นล าดับที่ 23 
จาก 80 หน่วยงาน ภาพรวมสถาบันอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 86.05 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบัน
ได้รับคะแนนการประเมิน 90.01 คะแนน ระดับ A ผลการประเมินระดับประเทศ เป็นล าดับที่ 446 จาก 8,303 
หน่วยงาน ภาพรวมระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 67.90 ผลการประเมินระดับสถาบันอุดมศึกษา เป็นล าดับที่ 37 
จาก 83 หน่วยงาน ภาพรวมสถาบันอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 87.46 และค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน พบว่า สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับค่าคะแนนจากเครื่องมือล าดับที่ 1 จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เท่ากับ 81.67 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 1.63 คะแนน เครื่องมือล าดับที่ 2 จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เท่ากับ 86.52 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 3.68 คะแนน และเครื่องมือล าดับที่ 3 การ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เท่ากับ 98.89 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 1.11 คะแนน 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในฐานะหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน ได้น าผลการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มาประมวลผล และท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือสร้างมาตรการในการป้องกัน
การทุจริต สร้างวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการจึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สถาบันสามารถพัฒนาการด าเนินงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันให้ไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น และสร้างการรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนได้รับรู้ถึงกระบวนการการด าเนินงานของสถาบันที่
ด าเนินการอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส  

คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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สารบัญ 

 

ค าน า             ก 

สารบัญ             ข 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    1 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

1. คะแนนรายตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน    2 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

2. ค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

3. รายละเอียดผลการประเมิน         4 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   10 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. วิเคราะห์ค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  10 
2. ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมิน (จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : ITA)    12 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      14 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้รับคะแนนการประเมิน 90.01 คะแนน ระดับ A 

ผลการประเมินระดับประเทศ เป็นล าดับที่ 446 จาก 8,303 หน่วยงาน ภาพรวมระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 67.90 
ผลการประเมินระดับสถาบันอุดมศึกษา เป็นล าดับที่ 37 จาก 83 หน่วยงาน ภาพรวมสถาบันอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 87.46 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้รับคะแนนการประเมิน 88.86 คะแนน ระดับ A  
ผลการประเมินระดับประเทศ เป็นล าดับที่ 424 จาก 8,058 หน่วยงาน ภาพรวมระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 66.73 
ผลการประเมินระดับสถาบันอุดมศึกษา เป็นล าดับที่ 23 จาก 80 หน่วยงาน ภาพรวมสถาบันอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 86.05 

  แสดงให้เห็นว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันมีผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพิ่มข้ึน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1.15 คะแนน 

ตารางที่ 1 : แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน ในปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2562 และ 2563 

ผลการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คะแนนการประเมิน 88.86 90.01 
ระดับผลการประเมิน A A 
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1. คะแนนรายตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
      และ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงคะแนนเปรียบเทียบรายตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน 
               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

อันดับ ตัวช้ีวัด 

คะแนนรายตัวชี้วัด
(คะแนน) 

 
ระดับ 

2562 2563 

1 การป้องกันการทุจริต 100.00 100.00 AA 

2 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 97.78 AA 

3 คุณภาพการด าเนินงาน 87.82 87.76 A 

4 การปฏิบัติหน้าที่ 86.62 87.13 A 

5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.57 86.14 A 

6 การปรับปรุงการท างาน 79.13 85.66 A 

7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 80.05 84.32 B 

8 การใช้อ านาจ 80.98 79.48 B 

9 การใช้งบประมาณ 78.35 79.16 B 

10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.17 78.26 B 
 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าจากการเปรียบเทียบคะแนนรายตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 พบว่า 

1.1 คะแนนรายตัวชี้วัดของความโปร่งใสภายในสถาบันที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 6 
ตัวชี้วัด คือ 

(1) การปฏิบัติหน้าที่ เพ่ิมข้ึน 0.51 คะแนน 
(2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร เพิ่มขึ้น 4.57 คะแนน 
(3) การปรับปรุงการท างาน เพ่ิมขึ้น 6.53 คะแนน 
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(4) การแก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ิมข้ึน 4.27 คะแนน 
(5) การใช้งบประมาณ เพ่ิมข้ึน 0.81 คะแนน 
(6) การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ิมข้ึน 4.09 คะแนน 

1.2 คะแนนรายตัวชี้วัดของความโปร่งใสภายในสถาบันที่เท่ากับปีงบประมาณ 2562  
มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ การป้องกันการทุจริต ค่าคะแนนอยู่ที่ 100 คะแนน 

1.3 คะแนนรายตัวชี้วัดของความโปร่งใสภายในสถาบันทีล่ดลงจากปีงบประมาณ 2562 มีจ านวน 3 
ตัวชี้วัด คือ  

(1) การเปิดเผยข้อมูล ลดลง 2.22 คะแนน 
(2) คุณภาพการด าเนินงาน ลดลง 0.06 คะแนน 
(3) การใช้อ านาจ ลดลง 1.50 คะแนน 

2. ค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 3 : แสดงค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
               ของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

เครื่องมือการประเมิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ระดับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) 

80.04 81.67 B 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) 

82.84 86.52 A 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) 

100.00 98.89 AA 

 จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 

2.1 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
เพิ่มข้ึน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าคะแนน 1.63 คะแนน 

2.2 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
เพิ่มข้ึน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าคะแนน 3.68 คะแนน 

2.3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ลดลง จากปีงบประมาณ 2562 มีค่าคะแนน 1.11 คะแนน 
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3.  รายละเอียดผลการประเมิน 
3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

 

ผลการประเมินความโปร่งใสจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้คะแนน 80.04 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 
81.67 คะแนน ซึ่งสถาบันได้รับคะแนน เพิ่มข้ึน 1.63 คะแนน โดยมีรายละเอียดรายด้าน ดังนี้ 

ตารางที่ 4 :  แสดงค่าคะแนนรายด้านของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบันจาก 
                 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ในปีงบประมาณ  
                 พ.ศ. 2562 และ 2563 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า เมื่อส ารวจการประเมินรายด้านแล้วพบว่าสถาบันได้รับคะแนนการประเมิน
เพิ่มขึ้น 4 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการใช้งบประมาณ ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ และด้านการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต และได้รับคะแนนการประเมินลดลง 1 ด้าน คือด้านการใช้อ านาจ ดังนี้ 

(1) การปฏิบัติหน้าที่ เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าสถาบันได้รับคะแนนความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 86.62 คะแนน และ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 87.13 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการประเมินในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 อยู่ 0.51 คะแนน  

(2) การใช้งบประมาณ เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในด้านการใช้งบประมาณของ
สถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าสถาบันได้รับคะแนนความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ 78.35 คะแนน  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 79.16 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการประเมินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 อยู่ 0.81 คะแนน 

(3) การใช้อ านาจ เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในด้านการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชา 
ในสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าสถาบันได้รับคะแนนความโปร่งใสในการใช้อ านาจ 80.98 คะแนน  

ด้าน 2562 2563 ผลต่าง ระดับ 

การปฏิบัติหน้าที่ 86.62 87.13 0.51 เพ่ิมข้ึน A 

การใช้งบประมาณ 78.35 79.16 0.81 เพ่ิมข้ึน B 

การใช้อ านาจ 80.98 79.48 -1.50 ลดลง B 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.17 78.26 4.09 เพ่ิมข้ึน B 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 80.05 84.32 4.27 เพ่ิมข้ึน B 
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และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 79.48 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลการประเมินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 อยู่ 1.50 คะแนน 

(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในด้านการใช้ทรัพย์สิน  
ของราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าสถาบันได้รับคะแนนความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.17 
คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 78.26 คะแนน ซึ่ง เพิ่มขึ้นจากผลการประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ 4.09 คะแนน 

(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในด้านการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าสถาบันได้รับคะแนนความโปร่งใสในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
80.05 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 84.32 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ 4.27 คะแนน 

 
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

ผลการประเมินความโปร่งใสจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT)ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการท างาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบัน 
ได้คะแนน 82.84 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 86.52 คะแนน ซึ่งสถาบันได้รับคะแนน 
เพิ่มข้ึน 3.68 คะแนน โดยมีรายละเอียดรายด้าน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 10 :  แสดงค่าคะแนนรายด้านของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน  
                    จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

ด้าน 2562 2563 ผลต่าง ระดับ 

คุณภาพการด าเนินงาน 87.82 87.76 -0.06 ลดลง A 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.57 86.14 4.57 เพ่ิมข้ึน A 

การปรับปรุงการท างาน 79.13 85.66 6.53 เพ่ิมข้ึน A 

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า เมื่อส ารวจการประเมินรายด้านแล้วพบว่าสถาบันได้รับคะแนนการประเมิน
เพิ่มข้ึน 2 ด้าน คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการท างาน และลดลง 1 ด้าน คือ คุณภาพการด าเนินงาน 
มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) คุณภาพการด าเนินงาน เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินคุณภาพการด าเนินงานของสถาบันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าสถาบันได้รับคะแนนคุณภาพการด าเนินงาน 87.82 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สถาบันได้คะแนน 87.76 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ 0.06 คะแนน  
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(2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในด้านประสิทธิภาพการ
สื่อสารของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าสถาบันได้รับคะแนนประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.57 คะแนน  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 86.14 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการประเมินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 อยู่ 4.57 คะแนน 

(3) การปรับปรุงการท างาน เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินการปรับปรุงการท างานของสถาบันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าสถาบันได้รับคะแนนการประเมินการปรับปรุงการท างาน  79.13 คะแนน  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 85.66 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการประเมินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 อยู่ 6.53 คะแนน 

 
3.3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้คะแนนเต็ม  
100 คะแนน โดยมีตัวชี้วัด 48 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 98.89 คะแนน มีตัวช้ีวัด  
43 ตัวช้ีวัด ซึ่งสถาบันได้รับคะแนน ลดลง 1.11 คะแนน รายละเอียดตามตาราง 

ตารางที่ 14 : แสดงค่าคะแนนในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  
                    Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

  
 

หน่วย : (คะแนน) 
 

หัวข้อการประเมิน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผลต่าง ระดับ 
2562 2563 

ข้อมูลพื้นฐาน      
O1 โครงสร้าง 100 100 - - AA 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100 100 - - AA 
O3 อ านาจหน้าที่ 100 100 - - AA 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานย่อย 100 100 - - AA 
O5 ข้อมูลการติดต่อ 100 100 - - AA 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100 100 - - AA 

ข่าวประชาสัมพันธ์      
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100 100 - - AA 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล      
O8 Q&A 100 0 -100 ลดลง F 
O9 Social Network 100 100 - - AA 
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หน่วย : (คะแนน) 
 

หัวข้อการประเมิน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผลต่าง ระดับ 
2562 2563 

แผนการด าเนนิงาน      
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 100 100 - - AA 
O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 

รอบ 6 เดือน 
100 100 - - AA 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100 100 - - AA 
การปฏิบัติงาน   -   

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 100 - - AA 
การให้บริการ      

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100 100 - - AA 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100 100 - - AA 
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 100 100 - - AA 
O17 E-service 100 100 - - AA 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี      
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100 100 - - AA 
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปี รอบ 6 เดือน 
100 100 - - AA 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100 100 - - AA 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ      

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100 100 - - AA 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุ 
100 100 - - AA 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100 100 - - AA 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจ าปี 
100 100 - - AA 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 100 - - AA 
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
100 100 - - AA 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100 100 - - AA 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจ าปี 
100 100 - - AA 
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หน่วย : (คะแนน) 
 

หัวข้อการประเมิน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผลต่าง ระดับ 
2562 2563 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต      
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100 100 - - AA 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100 100 - - AA 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 100 100 - - AA 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม      
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100 100 - - AA 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100 100 - - AA 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร      
O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100 100 - - AA 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100 100 - - AA 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต      
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 100 100 - - AA 
O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100 100 - - AA 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร      
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100 100 - - AA 

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 100 100 - - AA 
O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ

ทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 
100 100 - - AA 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันทุจริตประจ าปี 100 100 - - AA 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

     

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (2562) 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน (2563) 

100 100 - - AA 

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (2562) 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2563) 

100 100 - - AA 

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2562) 

100 - - -  

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (2562) 100 - - -  
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หน่วย : (คะแนน) 
 

หัวข้อการประเมิน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผลต่าง ระดับ 
2562 2563 

O46 มาตรการป้องกันการับสินบน (2562) 100 - - -  
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (2562) 
100 - - -  

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (2562) 100 - - -  
 

 จากตารางที่ 14 แสดงค่าคะแนนในการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสถาบัน (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เห็นได้ว่า  
มีเพียงตัวชี้วัดของการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล คือ O8 เรื่อง Q&A ที่สถาบันได้รับคะแนน 0 คะแนน จากเดิมสถาบัน
ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม เนื่องจากทางคณะผู้ตรวจมีความคิดเห็นในข้อดังกล่าวว่า สถาบันยังแสดงช่องทาง 
ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถตอบผู้สอบถามได้ไม่ชัดเจน โดยอาจอยู่ใน
รูปแบบกล่องข้อความ/web broad เป็นต้น 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

3. วิเคราะห์ค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อพิจารณาจากค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน พบว่ามีค่าคะแนนจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) ที่สถาบันได้รับคะแนน 81.67 อยู่ที่ระดับ B ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้านของ 
IIT ทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีตัวช้ีวัด 8 ตัวช้ีวัด ทีส่ถาบันคะแนนต่ ากว่า 75 คะแนน ดังนี้ 

ด้าน 2562 2563 ผลต่าง ระดับ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที ่ 86.62 87.13 0.51 เพ่ิมขึ้น A 
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

72.29 74.60 2.31 เพ่ิมข้ึน C 

- มุ่งผลส าเร็จของงาน 77.35 74.88 -2.47 ลดลง C 

- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 68.78 76.55 7.77 เพ่ิมข้ึน B 
- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 70.73 72.39 1.66 เพ่ิมข้ึน C 

การใช้งบประมาณ 78.35 79.16 0.81 เพ่ิมขึ้น B 
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

56.88 63.67 6.79 เพ่ิมข้ึน D 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

63.51 69.31 5.80 เพ่ิมข้ึน C 

การใช้อ านาจ 80.98 79.48 -1.50 ลดลง B 
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

69.47 66.43 -3.04 ลดลง C 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

72.14 66.03 -6.11 ลดลง C 
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ด้าน 2562 2563 ผลต่าง ระดับ 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

69.43 74.21 4.78 เพ่ิมข้ึน C 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.17 78.26 4.09 เพ่ิมขึ้น B 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด 

53.69 54.75 1.06 เพ่ิมข้ึน E 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

58.27 66.40 8.13 เพ่ิมข้ึน C 

 จากตารางข้างต้น พบว่า ถึงแม้สถาบันจะได้รับผลการประเมินรายด้านไม่ต่ ากว่าระดับ B แต่เมื่อ
วิเคราะห์ผลประเมินลงระดับข้อยังปรากฎว่ามีข้อที่มีระดับต่ ากว่าระดับ B อยู่ถึง 8 ตัวชี้วัด ซึ่งมีข้อที่จ าเป็นต้อง
แก้ไขเป็นล าดับแรก จ านวน 1 ข้อ มีความจ าเป็นต้องแก้ไขรองลงมา จ านวน 1 ข้อ และมีความจ าเป็นต้องเป็น
ล าดับที่ 3 จ านวน 6 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังตาราง ดังนี้ 

ข้อ ด้าน ระดับ 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

E 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด 

การใช้งบประมาณ D 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ C 

- มุ่งผลส าเร็จของงาน  C 

- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  C 
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

การใช้งบประมาณ C 
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ข้อ ด้าน ระดับ 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

การใช้อ านาจ C 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

การใช้อ านาจ C 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

การใช้อ านาจ C 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

C 

*** หมายเหตุ : 

   สีแดง แสดงความจ าเป็นต้องแก้ไขเป็นล าดับแรก  
   สีส้ม แสดงความจ าเป็นต้องแกไ้ขล าดับรองลงมา  
   สีเหลือง แสดงความจ าเป็นต้องเปน็ล าดับท่ี 3  

  

4. ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมิน (จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : ITA) 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ 
แบบวัด EIT และ OIT  ซึ่งสะท้อนคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง  

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือ 
การปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ 
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แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ
และทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จึงควรด าเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ
ในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ  
จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใช้งบประมาณ  
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียด
ของต าแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้ง  
การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบ  
การยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างาน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน
ได้โดยง่ายและสะดวก  

ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ได้น าประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจ
ประเมินมาจัดท าเป็นมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มาตรการ กิจกรรมการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

การปฏิบัติหน้าที่ 
• จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน 

1. การปฐมนิเทศชี้แจงข้อปฏิบัติ
และข้ันตอนการเบิก-จ่ายเงินทุน
แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุน
การศึกษา 
2. จัดอบรมให้ความรู้ขั้นตอน

การเบิก-จ่ายเงินแก่นักวิจัย 
เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบในการ
เบิกจ่ายเงิน 
3. เพ่ิมรอบการเบิกพัสดุเพ่ือให้

ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ
ได้ ท าให้มีข้อมูลในการวาง
แผนการจัดซื้อพัสดุ 

ส านักงานสถาบัน 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
 
ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 
 
 
ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 
 
 

ไตรมาส 1-4 
 
 
 

ไตรมาส 3-4 
 
 
 

ไตรมาส 1-2 

• สร้างระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มา
ติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตาม
หลักการปกปิดความลับของผู้ ให้
ข้อมูล 

1. มีระบบประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการของผู้มา
ติดต่อ ณ จุดรับบริการ 
- จัดตั้งเครื่องประเมินความพึง

พอใจ ณ จุดที่ให้บริการได้
โดยง่าย สะดวก 

- จัดท า QR Code เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจ
ส าหรับการให้บริการของ
หน่วยงานสนับสนุน 

 

ส านักงานสถาบัน 
 

ด าเนินการ 
ทุกไตรมาส 
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มาตรการ กิจกรรมการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

• ก า ห น ด ม า ต ร ก า ร
บริหารงานบุคคลและการพิจารณา
ให้คุณ ให้โทษตามหลักคุณธรรม 
และความสามารถ 

1. การออกประกาศท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้คุณ ให้โทษ 
ตามหลักคุณธรรมและ
ความสามารถ 

ส านักงานสถาบัน 
 

ไตรมาส 1-2 

การใช้งบประมาณ 
• จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล

การใช้จ่ายงบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

1. การเปิดเผยข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ  

2. เปิดเผยข้อมูลแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 

ด าเนินการ 
ทุกไตรมาส 

• รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกไตรมาส  

 

- รายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกไตรมาส 

ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 

ด าเนินการ 
ทุกไตรมาส 

การใช้อ านาจของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคล 
• จั ดท า ร า ยละ เ อี ย ด ข อ ง

ต า แหน่ ง ง าน  ( job description) 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและเปิดเผย และเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 

1. รั บ ฟั ง แ ล ะ ชี้ แ จ ง
หลักเกณฑ์การประเมินให้แก่
บุคลากรสถาบันทราบตามสาย
การบังคับบัญชา 

หัวหน้าส่วนงาน ไตรมาส 1-4 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
• หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือ

และระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ สร้างระบบการก ากับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม-คืน
ทรัพย์สินของราชการ และให้มีการ
ลงโทษอย่างเคร่งครัด 

1. มีประกาศเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติในการยืมคืนพัสดุ 
2. ขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินเพ่ือใช้ในงาน
ของสถาบัน 
 

หน่วยบริหาร
ทรัพย์สินและ
พัสดุ 

ไตรมาส 1-3 

การแก้ปัญหาการทุจริต 
• จัดท ามาตรการการ

ป้องกันพฤติกรรมการทุจริตอย่าง
ชัดเจน และเปิดเผย มุ่งเสริมสร้าง

1 คู่มือเพ่ือป้องกันพฤติกรรม
การทุจริต 
 

ส านักงานสถาบัน 
 
 

ไตรมาส 2-3 
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มาตรการ กิจกรรมการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

วัฒนธรรมการท างานเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม  

2 การอบรมเกี่ยวกับจริยธรรม
แก่บุคลากร 

 
 
3 เปิดช่องทางการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ทางเว็บไซต์สถาบัน 

คณะกรรมกร
ส่งเสริม
จรรยาบรรณ 
 
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

การดูแลเว็บไซต์ 
• การพัฒนาทักษะ ความรู้

ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแล
เว็บ ไซต์ของหน่ วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัย  และ
สามารถติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ เข้า
อบรม/จัดอบรมเกี่ยวกับการ
ดูแลและการน าเข้าข้อมูลบน
เว็บไซต์ 
 

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ไตรมาส 3 
 

 

การก ากับและติดตามการด าเนินการตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
หน่วยงานของสถาบันที่รับผิดชอบการด าเนินการตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ต้องรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อคณะท างานด้านความโปร่งใสของ
สถาบัน เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแก่อธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
 


