
การวิเคราะห์  “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบันภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี 2564”  

สถาบันได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบันภาครัฐ 
ประจ าปี 2564 จ านวน 93.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง 
สถาบันสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามท้ังหมด   

ดังนั้น สถาบันพิจารณาผลประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมี 
การวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าสถาบันจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของสถาบันที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการด าเนินการในปีที่
รับการประเมิน 

- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
- เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ

น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 

อย่างเป็นธรรม 
- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสถาบัน ในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการ

ทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในสถาบัน 
- พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงาน

มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในสถาบัน มากขึ้น 
- เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงานในสถาบัน  
- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ไป

ปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในสถาบัน 
- แก้ไขปัญหาการทุจริตในสถาบัน อย่างจริงจัง 
- เพ่ิมการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในสถาบัน 

ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 



- ส่งเสริมให้สถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิมการให้
สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

- ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่
ก าหนดมากน้อยเพียงใด 

- เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้สถาบัน  มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และ
ลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

- เพ่ิมกลไกก ากับให้สถาบัน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

- ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในสถาบัน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่
รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของสถาบัน 
มากขึ้น 

- ส่งเสริมให้สถาบันทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในสถาบันให้มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันให้สามารถขับเคลื่อนได้จริงอยางเป็น
รูปธรรม 

- เพ่ิมกลไกก ากับสถาบัน  โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

- เพ่ิมกลไกการก ากับ โดยมีภาพสะท้อนว่าบุคลากรในสถาบัน  มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น 
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 

- แสวงหามาตรการป้องกันไม่ให้การบริหารงานบุคคลของสถาบัน ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ มี
การซื้อขายต าแหน่ง หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง 

- เพ่ิมความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน โดยต้องให้ความส าคัญ กับการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง 

- เพ่ิมกลไกก ากับติดตามไม่ให้บุคลากรในสถาบัน  มีการเอาทรัพย์สิน ของราชการ ไปเป็นของ
ส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ พวกพ้อง 

- เพ่ิมการก ากับ โดยมีภาพสะท้อนว่าสถาบัน  อาจมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

 
หลังจากได้ผลการประเมินสถาบันจะน าข้อเสนอไปปรับใช้ในปี 2565 และท าแผนโครงการ 

ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 



โครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ได้รับ (บาท) 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป (บาท) 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

1 ประกาศนโยบาย No Gift Policy โดย
ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

- 
 

- Banner บน website ของสถาบัน  
เรื่อง No Gift Policy 

เจ้าหน้าท่ีของสถาบันไม่รับของที่ได้จาก
บริษัทหรือหน่วยงานต่าง โดยส่วนตัว 

2 แชร์ไฟล์ ปฐมนเิทศท่ีแจ้งเรื่องส าคญัๆให้
เจ้าหน้าท่ีทราบ ซึ่งมเีรื่องจริยธรรมองค์กร
แทรกอยู่ ใส่ใน folder share ของสถาบัน
เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงได ้

- - ไฟล์ ปฐมนิเทศ 
ซึ่งมีเรื่องจริยธรรมองค์กร เป็นหัวข้อ

หนึ่ง 

เจ้าหน้าท่ีของสถาบันได้รับทราบขอ้มูล 
จริยรรมองค์กร 

3 ท ามาตรการการป้องกันโควดิส าหรับกรณีที่
มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ใกล้ชิดกับเจ้าหนา้ที่ท่ีติด
โควิดหรือผู้มีโอกาสรับเชื้อ 

- - SOP หนังสือยินยอมเปดิเผยข้อมลู
ส่วนบุคคลากร และ แบบฟอร์ม 
ส าหรับกรณีทีม่ีเจ้าหน้าทีห่รือผู้ใกล้ชิด
กับเจ้าหน้าที่ท่ีติดโควิดหรือผูม้ีโอกาส
รับเชื้อ  

เจ้าหน้าท่ีของสถาบันเมื่อติดหรือสมัผัส
ผู้ใกล้ชิด โควิด-19 จะแจ้งข้อมูลส าคัญ
เผื่อป้องกันการตดิเช้ือ  

      
รวมงบประมาณ (บาท) - -  
 

 

 


