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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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ค าน า 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นปีที่ 3 โดยมี 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)  ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้รับ
คะแนนการประเมิน 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 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบัน
ได้รับคะแนนการประเมิน 90.56 คะแนน ระดับ A ผลการประเมินระดับประเทศ เป็นล าดับที่ 2,491 จาก 8,300 
หน่วยงาน ภาพรวมระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 81.15 ผลการประเมินระดับสถาบันอุดมศึกษา เป็นล าดับที่ 38 
จาก 83 หน่วยงาน ภาพรวมสถาบันอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 93.81 และค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน พบว่า สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับค่าคะแนนจากเครื่องมือล าดับที่ 1 จาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เท่ากับ 83.57 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 1.90 คะแนน เครื่องมือล าดับที่ 2 จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เท่ากับ 84.97 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 1.55 คะแนน และเครื่องมือล าดับที่ 3 การ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เท่ากับ 100 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 1.11 คะแนน 
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในฐานะหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมิน ได้น าผลการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มาประมวลผล และท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือสร้างมาตรการในการป้องกัน
การทุจริต สร้างวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม มีความโปร่ งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการจึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สถาบันสามารถพัฒนาการด าเนินงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันให้ไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น และสร้างการรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนได้รับรู้ถึงกระบวนการการด าเนินงานของสถาบันที่
ด าเนินการอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส  

คณะกรรมการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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สารบัญ 

 

ค าน า                   ก-ข 

สารบัญ             ค 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    1 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

1. คะแนนรายตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน    3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

2. ค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน 4 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

3. รายละเอียดผลการประเมิน         5 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   11 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. วิเคราะห์ค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  11 
2. ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมิน (จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : ITA)    16 

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น          19 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      19 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันได้รับคะแนนการประเมิน 90.56 คะแนน ระดับ A 
ผลการประเมินระดับประเทศ เป็นล าดับที่ 2,491 จาก 8,300 หน่วยงาน ภาพรวมระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 81.15 
ผลการประเมินระดับสถาบันอุดมศึกษา เป็นล าดับที่ 38 จาก 83 หน่วยงาน ภาพรวมสถาบันอุดมศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 93.81 
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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. 2564 สถาบันมีผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพิ่มข้ึน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0.55 คะแนน 

ตารางที่ 1 : แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน ในปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 

ผลการประเมิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คะแนนการประเมิน 88.86 90.01 90.56 
ระดับผลการประเมิน A A A 
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การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินิทรา สภากาชาดไทย 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. คะแนนรายตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันในปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 2 : ตารางแสดงคะแนนเปรียบเทียบรายตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน 
               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

อันดับ ตัวช้ีวัด 
คะแนนรายตัวชี้วัด(คะแนน) ระดับ 

(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 2563 2564 

1 การป้องกันการทุจริต 100.00 100 AA 

2 การเปิดเผยข้อมูล 97.78 100 AA 

3 การปฏิบัติหน้าที่ 87.13 87.16 A 

4 คุณภาพการด าเนินงาน 87.76 86.10 A 

5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.14 84.91 B 

6 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.32 84.21 B 

7 การใช้อ านาจ 79.48 84.15 B 

8 การปรับปรุงการท างาน 85.66 83.91 B 

9 การใช้งบประมาณ 79.16 82.88 B 

10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.26 79.45 B 
 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าจากการเปรียบเทียบคะแนนรายตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 พบว่า 
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1.1 คะแนนรายตัวชี้วัดของความโปร่งใสภายในสถาบันที่เพิ่มขึ้น มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด คือ 
(1) การเปิดเผยข้อมูล เพ่ิมข้ึน 2.22 คะแนน 
(2) การปฏิบัติหน้าที่ เพ่ิมข้ึน 0.03 คะแนน 
(3) การใช้อ านาจ เพ่ิมขึ้น 4.67 คะแนน 
(4) การใช้งบประมาณ เพ่ิมข้ึน 3.72 คะแนน 
(5) การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ิมข้ึน 1.19 คะแนน 

 

1.2 คะแนนรายตัวชี้วัดของความโปร่งใสภายในสถาบันที่เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ การป้องกันการทุจริต ค่าคะแนนอยู่ที่ 100 คะแนน 

 

1.3 คะแนนรายตัวชี้วัดของความโปร่งใสภายในสถาบันที่ลดลง มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ  
(1) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ลดลง 1.23 คะแนน 
(2) คุณภาพการด าเนินงาน ลดลง 1.66 คะแนน 
(3) การปรับปรุงการท างาน ลดลง 1.75 คะแนน 
(4) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ลดลง 0.11 คะแนน 
 

2. ค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 3 : แสดงค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
               ของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

เครื่องมือการประเมิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ระดับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) 

81.67 83.57 B 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) 

86.52 84.97 B 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) 

98.89 100 AA 

 จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน สรุปได้ดังนี้ 

2.1 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
เพิ่มข้ึน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าคะแนน 1.90 คะแนน 
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2.2 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าคะแนน 1.11 คะแนน 

2.3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เพิ่มข้ึน จากปีงบประมาณ 2563 มีค่าคะแนน 1.11 คะแนน 

 

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. 2563 สถาบันได้คะแนน 81.67 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันได้คะแนน 
83.57 คะแนน ซึ่งสถาบันได้รับคะแนน เพิ่มข้ึน 1.90 คะแนน โดยมีรายละเอียดรายด้าน ดังนี้ 

ตารางที่ 4 :  แสดงค่าคะแนนรายด้านของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบันจาก 
                 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ในปีงบประมาณ  
                 พ.ศ. 2563 และ 2564 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า เมื่อส ารวจการประเมินรายด้านแล้วพบว่าสถาบันได้รับคะแนนการประเมิน
เพิ่มขึ้น 4 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการใช้อ านาจ ด้านการใช้งบประมาณ ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และ และได้รับคะแนนการประเมินลดลง 1 ด้าน คือ ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ดังนี้ 

(1) การปฏิบัติหน้าที่ เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 87.13 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบัน ได้คะแนน 
87.16 คะแนน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ 0.03 คะแนน  

ด้าน 2562 2563 ผลต่าง ระดับ 

การปฏิบัติหน้าที่ 86.62 87.13 87.16 0.03 เพ่ิมข้ึน 

การใช้งบประมาณ 78.35 79.16 82.88 3.72 เพ่ิมข้ึน 

การใช้อ านาจ 80.98 79.48 84.15 4.67 เพ่ิมข้ึน 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.17 78.26 79.45 1.19 เพ่ิมข้ึน 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 80.05 84.32 84.21 -0.11 ลดลง 
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(2) การใช้งบประมาณ เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในด้านการใช้งบประมาณของ
สถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 79.16 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันได้
คะแนน 82.88 คะแนน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ 3.72 คะแนน 

(3) การใช้อ านาจ เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในด้านการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาใน
สถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 79.48 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันได้
คะแนน 84.15 คะแนน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ 4.67 คะแนน 

(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในด้านการใช้ทรัพย์สิน  
ของราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 78.26 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันได้
คะแนน 79.45 คะแนน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ 1.19 คะแนน 

(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในด้านการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 84.32 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันได้คะแนน 84.21 คะแนน ซึ่งลดลงจากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ 0.11 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. 2563 สถาบันได้
คะแนน 86.52 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันได้คะแนน 84.97 คะแนน ซึ่งสถาบันได้รับคะแนน 
ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ 1.55 คะแนน โดยมีรายละเอียดรายด้าน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 5 :  แสดงค่าคะแนนรายด้านของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน 
                    จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

ด้าน 2562 2563 ผลต่าง ระดับ 

คุณภาพการด าเนินงาน 87.76 86.10 -1.66 ลดลง A 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.14 84.91 -1.23 ลดลง B 

การปรับปรุงการท างาน 85.66 83.91 -1.75 ลดลง B 

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า เมื่อส ารวจการประเมินรายด้านแล้วพบว่าสถาบันได้รับคะแนนการประเมิน
ลดลงทั้ง 3 ด้าน คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการท างาน และคุณภาพการด าเนินงาน มีรายละเอียด
ดังนี้ 
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(1) คุณภาพการด าเนินงาน เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินคุณภาพการด าเนินงานของสถาบันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 87.76 คะแนน คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันได้คะแนน 
86.10 คะแนนซึ่งลดลง 1.66 คะแนน 

(2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในด้านประสิทธิภาพการ
สื่อสารของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 86.14 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันได้คะแนน 84.91 คะแนน ซึ่งลดลง 1.23 คะแนน 

(3) การปรับปรุงการท างาน เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินการปรับปรุงการท างานของสถาบันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 85.66 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันได้คะแนน 83.91 
คะแนน ซึ่งลดลง 1.75 คะแนน 

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

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 98.89 
คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันได้คะแนน 100 คะแนน มีตัวชี้วัด 43 ตัวชี้วัด ซึ่งสถาบัน
ได้รับคะแนน เพิ่มข้ึน 1.11 คะแนน รายละเอียดตามตาราง 

ตารางที่  6 :  แสดงค่าคะแนนในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทียบกับผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ด้าน 2563 2564 ผลต่าง 
ระดับ 

(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

การเปิดเผยข้อมูล 97.78 100 2.22 เพ่ิมข้ึน AA 

การป้องกันการทุจริต 100 100 - - AA 

  จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าในการส ารวจการประเมินรายด้านจากการเปรียบเทียบคะแนนราย
ตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทียบกับผลการประเมิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วพบว่าสถาบันได้รับคะแนนการประเมินเพิ่มขึ้น ทั้ง 2 ด้าน และได้รับคะแนน  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1)  การเปิดเผยข้อมูล เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในด้านการเปิดเผยข้อมูล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าสถาบันได้รับคะแนนความโปร่งใสในด้านการเปิดเผยข้อมูล 100 คะแนน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้คะแนน 97.78 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบัน ได้คะแนน 
100 คะแนน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ 2.22 คะแนน  
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(2) การป้องกันการทุจริต เมื่อส ารวจผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในด้านการป้องกันการ
ทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบัน ได้คะแนน 
100 คะแนน ทุกปีงบประมาณ 

ตารางที่  7 : แสดงค่าคะแนนในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  
                    Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

  
 

หน่วย : (คะแนน) 
 

หัวข้อการประเมิน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผลต่าง ระดับ 
2563 2564 

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 0 100 100 เพ่ิมข้ึน AA 
O9 Social Network 100 100 - - AA 

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 
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หน่วย : (คะแนน) 
 

หัวข้อการประเมิน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผลต่าง ระดับ 
2563 2564 

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 

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 



P a g e  | 10 

 

  
 

หน่วย : (คะแนน) 
 

หัวข้อการประเมิน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผลต่าง ระดับ 
2563 2564 

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 

 

 จากตารางที่ 7 แสดงค่าคะแนนในการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสถาบัน (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เห็นได้ว่า มีเพียงตัวชี้วัดของการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล คือ O8 เรื่อง Q&A ที่สถาบันได้รับคะแนน 0 คะแนน เนื่องจากทางคณะผู้ตรวจมีความคิดเห็นใน
ข้อดังกล่าวว่า สถาบันยังแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถตอบ
ผู้สอบถามได้ไม่ชัดเจน โดยอาจอยู่ในรูปแบบกล่องข้อความ/web broad เป็นต้น ซึ่งผลการประเมินใน
ปีงบประมาณ และ พ.ศ. 2564 สถาบันได้รับการประเมิน OIT 100 คะแนนเต็ม  
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. วิเคราะห์ค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อพิจารณาจากค่าคะแนนของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน พบว่ามีค่าคะแนนจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) ที่สถาบันได้รับคะแนน 83.57 อยู่ที่ระดับ B ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้านของ 
IIT ทั้ง 5 ด้าน พบว่า มีจ านวน 18 หัวข้อทีส่ถาบันคะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จากจ านวน 30 หัวข้อ ดังนี้ 

ด้าน 2563 2564 ผลต่าง ระดับ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 87.13 87.16 0.03 เพิ่มข้ึน A 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

75.15 79.66 4.51 เพ่ิมข้ึน B 

- เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 79.71 82.11 2.4 เพ่ิมข้ึน B 

- เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 70.59 77.21 6.62 เพ่ิมข้ึน B 
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

76.90 77.18 0.28 เพ่ิมข้ึน B 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

74.60 75.93 1.33 เพ่ิมข้ึน B 

- มุ่งผลส าเร็จของงาน 74.88 81.03 6.15 เพ่ิมข้ึน B 

- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 76.55 74.49 -2.06 ลดลง C 

- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 72.39 72.26 -0.13 ลดลง C 
การใช้งบประมาณ 79.16 82.88 3.72 เพิ่มข้ึน B 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

63.67 71.74 8.07 เพ่ิมข้ึน C 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

81.11 82.38 1.27 เพ่ิมข้ึน B 

   - คุ้มค่า 79.34 79.92 0.58 เพ่ิมข้ึน B 
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ด้าน 2563 2564 ผลต่าง ระดับ 

   - ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 82.87 84.84 1.97 เพ่ิมข้ึน B 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

79.65 83.95 4.3 เพ่ิมข้ึน B 

   - โปร่งใส ตรวจสอบได้ 81.27 85.34 4.07 เพ่ิมข้ึน A 

   - เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 78.04 82.56 4.52 เพ่ิมข้ึน B 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ใน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

69.31 79.33 10.02 เพ่ิมข้ึน B 

   - สอบถาม 73.18 79.33 6.15 เพ่ิมข้ึน B 

   - ทักท้วง 67.56 78.79 11.23 เพ่ิมข้ึน B 
   - ร้องเรียน 67.19 79.87 12.68 เพ่ิมข้ึน B 
การใช้อ านาจ 79.48 84.15 4.67 เพิ่มข้ึน B 
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

66.43 72.26 5.83 เพ่ิมข้ึน C 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

66.03 73.92 7.89 เพ่ิมข้ึน C 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

74.21 78.82 4.61 เพ่ิมข้ึน B 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.26 79.45 1.19 เพิ่มข้ึน B 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด 

54.75 63.54 8.79 เพ่ิมข้ึน D 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

81.95 80.48 -1.47 ลดลง B 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

66.40 71.21 4.81 เพ่ิมข้ึน C 
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ด้าน 2563 2564 ผลต่าง ระดับ 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

78.40 73.90 -4.5 ลดลง C 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.32 84.21 -0.11 ลดลง B 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการ
แก้ไข มากน้อยเพียงใด 

78.08 79.90 1.82 เพ่ิมข้ึน B 

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อ
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

84.42 83.89 -0.53 ลดลง B 

    - เฝ้าระวังการทุจริต 84.41 84.28 -0.13 ลดลง B 
    - ตรวจสอบการทุจริต 83.44 84.82 1.38 เพ่ิมข้ึน B 
    - ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 85.39 82.57 -2.82 ลดลง B 
I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 

83.26 81.00 -2.26 ลดลง B 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

77.20 73.76 -3.44 ลดลง C 

    - สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 82.47 75.00 -7.47 ลดลง B 
    - สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 78.54 73.36 -5.18 ลดลง C 
    - มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 77.74 73.89 -3.85 ลดลง C 
    - มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 70.04 72.79 2.75 เพ่ิมข้ึน C 

 

 จากตารางข้างต้น พบว่า ถึงแม้สถาบันจะได้รับผลการประเมินรายด้านไม่ต่ ากว่าระดับ B แต่เมื่อ
วิเคราะห์ผลประเมินลงระดับข้อยังปรากฎว่ามีข้อที่มีระดับต่ ากว่าระดับ B อยู่ถึง 7 ข้อ ซึ่งมีข้อที่จ าเป็นต้องแก้ไข
เป็นล าดับแรก จ านวน 1 ข้อ มีความจ าเป็นต้องแก้ไขรองลงมา จ านวน 6 ข้อ และมีความจ าเป็นต้องเป็นล าดับที่ 3 
จ านวน 11 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังตาราง ดังนี้ 
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ข้อ ด้าน 2564 ระดับ 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 63.54 D 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 71.21 C 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

การใช้งบประมาณ 71.74 C 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด 

การใช้อ านาจ 72.26 C 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 73.76 C 

    - สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก  75.00 B 
    - สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้  73.36 C 
    - มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา  73.89 C 
    - มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  72.79 C 
I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 73.9 C 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

การใช้อ านาจ 73.92 C 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 75.93 B 

- มุ่งผลส าเร็จของงาน  81.03 B 
- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว  74.49 C 
- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง  72.26 C 
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 77.18 B 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด 

การใช้อ านาจ 78.82 B 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

การใช้งบประมาณ 79.33 B 
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ข้อ ด้าน 2564 ระดับ 
   - สอบถาม  79.33 B 
   - ทักท้วง  78.79 B 
   - ร้องเรียน  79.87 B 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้
ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 79.66 B 

- เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด  82.11 B 
- เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  77.21 B 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มาก
น้อยเพียงใด 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.9 B 

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.48 B 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 81 B 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

การใช้งบประมาณ 82.38 B 

   - คุ้มค่า  79.92 B 
   - ไม่บิดเบือนวตัถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ั้งไว้  84.84 B 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.89 B 

    - เฝ้าระวังการทุจริต  84.28 B 
    - ตรวจสอบการทุจริต  84.82 B 
    - ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต  82.57 B 
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

การใช้งบประมาณ 83.95 B 

   - โปร่งใส ตรวจสอบได ้  85.34 A 
   - เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  82.56 B 

*** หมายเหตุ : 

   สีแดง แสดงความจ าเป็นต้องแก้ไขเป็นล าดับแรก  
   สีส้ม แสดงความจ าเป็นต้องแกไ้ขล าดับรองลงมา  
   สีเหลือง แสดงความจ าเป็นต้องเปน็ล าดับท่ี 3  
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2. ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมิน (จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : ITA) 

หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปี 2564 จ านวน 90.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง 
หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์  
การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด 
ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไข
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้น  
ในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

- เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน 

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
- เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของ

ท่านมากขึ้น 
- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 

ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
- พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงานมากกว่า

ธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของท่านมากข้ึน 
- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆไปกับผู้มาติดต่อที่

รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
- เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิมการ

ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
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- ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามข้ันตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมาก
น้อยเพียงใด 

- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
- เพ่ิมการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 

ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ

ท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
- เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
- เพ่ิมกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
- ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน

เป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
- เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และ

ลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 
- เพ่ิมกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ  

ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
- เพ่ิมมาตรการก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการท างานอย่างตรงไปตรงมา  

ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
 

a. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 

1 - การมอบหมายงาน ไม่มีความยุติธรรม อยู่ที่ใครเป็นคนของใคร มีอคติ อยากให้มอบหมายงานตามหน้าที่ที่
ระบุไว้  

- การใช้งบประมาณ จัดจ้างท าระบบราคาสูง แต่ประสิทธิภาพต่ า ไม่แน่ใจมีความโปร่งใสหรือไม่ 
เหตุใดไม่เลือกบริษัทที่มีคุณภาพ อยากให้ปปช. ช่วยตรวจสอบ  

- อยากให้มีความปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างอันตราย เช่น ประเมินผู้บริหาร  
ท าให้ไม่กล้าประเมิน เนื่องจากเกรงจะได้รับผลกระทบ 

2 ควรมีการก ากับติดตามการดูแลการใช้ทรัพย์สินต่าง ๆ ของสถาบันที่เป็นระบบเพิ่มข้ึน 
3 หน่วยงานนี้ท างานอย่างโปร่งใส 
4 ท าดีอยู่แล้วค่ะ 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะ 

5 การมอบหมายงานควรมีการกระจายงานและควรมีการพิจารณาภาพรวมของงานที่ได้รับการมอบหมายของ
แต่ละคนว่า แต่ละคนนั้นมีภาระงานมากน้อยหรือต่างจากคนอ่ืนอย่างไร เพราะทุกวันนี้งานมอบหมายมาจาก
ผู้บริหารหลายๆคน แต่ไม่มีคนพิจารณาภาพรวมของงาน 

6 ควรปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับให้ความส าคัญกับการท างานด้วยคุณธรรมและโปร่งใส กล้าที่จะรายงานและ
มีการตรวจสอบเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติที่ส่อถึงการกระท าทุจริตหรือใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ 

7 ควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใสไม่ผูกขาดกับ 
รายใดรายหนึ่งเป็นระยะเวลานาน การขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์กับสถาบันตามแนวทางของพันธกิจอย่างแท้จริง 

8 อยากให้มีการจัดประชุมชี้แจงอย่างต่อเนื่องในทุกปี 
9 ดีอยู่แล้วค่ะ 
10 Font ในระบบของ ita อ่านยาก ควรปรับให้อ่านง่ายขึ้น 

 
b. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
1 อยากให้มีการท างานที่ไวขึ้นกว่านี้มีการประชาสัมพันธ์ที่เร็วกว่านี้และพัฒนาให้มีความสมัย 

ตามยุคสมัยปัจจุบันให้มากกว่านี้ 
2 น่าจะมีตัวเลือกในระดับกลาง เช่น น้อยมาก น้อย กลาง มาก มากที่สุด ขอให้มีแต่ความโปร่งใสมากขึ้น 

3 อยากให้หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ที่เน้นความน่าสนใจมากขึ้น 

4 ควรมีการปรับปรุงเรื่องเวลาในการด าเนินงานในบางเรื่อง 
5 หน่วยงานถือว่าพัฒนาดีขึ้นทุกปีค่ะ พ่ีๆทุกคนบริการค่อนข้างดีมาก 

6 การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มีความล่าช้า เช่น กิจกรรมเริ่มพรุ่งนี้ จะแจ้งข่าวสารวันนี้ 
7 อยากให้ด าเนินการให้รวดเร็วกว่านี้ 
8 ขอบคุณมากๆค่ะ 
9 มีการพูดคุย และชี้แจง ต่อนักศึกษาอยู่เรื่อยๆ อาจจากผ่านทางzoomแบบนี้ก็ได้ค่ะ 
10 เวลาประเมินการท างานแบบให้คะแนนพ่ีเขาจะมายืนจ้องและตรงที่ให้คะแนนโจ่งเเจ้งไปรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว 

11 ให้บริการตามเวลาด้วยค่ะ เช่นเขียนไว้ว่าให้บริการถึง 5 โมง แต่ 4 โมง 50 นาทีก็ยังไม่เกิน ควรจะให้บริการ
ต่อตามเวลาค่ะ ไม่ใช่เงียบแล้วบอกให้มาติดต่อภายหลัง ทั้งๆที่ตัวเองนั่งคุยกันอยู่ นั่งกินกันอยู่ (หน่วยงาน IT-STIN 
ที่อยู่ชั้นเดียวกันกับห้องคอมใหม่ อาคารใหม่ แต่หากหน่วยงานนี้ไมเ่กี่ยวข้องก็ขออภัยค่ะ) 

12 ควรมีการ จัดการเดินเอกสารให้รวดเร็วกกว่านี้ 
13 พัฒนาให้ดีขึ้น 
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ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดขีึ้น 

จากการที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
พบว่า ประเด็นที่สถาบันจะพัฒนาให้ดีขึ้น  ได้แก่  

- อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการของสถาบัน และป้องกันไม่ให้มีการน าทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง โดยให้มีมาตรการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

- การให้บุคลากรสถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ได้รับทราบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของสถาบัน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของสถาบันอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยให้มีมาตรการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน  

- พัฒนากลไกในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยให้มี
มาตรการในการสร้างความมั่นใจในกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งความ
ปลอดภัยและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน  

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 คณะกรรมการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม ได้น าประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน 
มาจัดท าเป็นมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มาตรการ กิจกรรมการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับ

แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

 

- จัดท าแนวปฏิบัติของการใช้
ทรัพย์สิน 
 

หน่วยบริหาร
ทรัพย์สินและ
พัสดุ 

ไตรมาส 1-3 

การใช้งบประมาณ 
 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

 

- การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง
รับทราบ  

ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน 

ไตรมาส 1-4 
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มาตรการ กิจกรรมการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

การแก้ปัญหาการทุจริต 
 สร้างความม่ันใจใน

กระบวนการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ รวมทั้งความปลอดภัยและ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 

 

- ทบทวน o29- 
แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบเพ่ือก าหนดให้มีผู้รับเรื่อง
เพียงคนเดียวเพ่ือความปลอดภัย
ของข้อมูล 

ส านักงานสถาบัน 
 
คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้าน
ธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม 

ไตรมาส 2-3 

 

 
 

การก ากับและติดตามการด าเนินการตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
คณะกรรมการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม จะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานเป็น

ระยะ เพ่ือก ากับและติดตามการด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ใน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 


