มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
***********************************************************
ด้วย คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน (ITA) ได้รับ
มอบหมายให้ความรับผิดชอบในการจัดทำและดำเนินโครงการ ITA และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถาบัน ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ นำประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น มากำหนดเป็นประเด็นในการทบทวนและ
ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลการรับรู้ของ
เจ้าหน้าที่ และวางแผนงานในการนำมาตรการดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

1) ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ในปี พ.ศ.
๒๕๖๒
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) มีระดับผลการประเมิน A ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๒ โดนมีคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของคะแนน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ ระดับกรมวิชาการ หน่วยงานของรัฐในกำกับ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 16 หน่วยงาน มาโดยตลอด และเมื่อเปรียบเทียบ (benchmark) มีคะแนนสูง
ที่สุดใน พ.ศ.๒๕๖๐ และมีคะแนนเป็นอันดับ ๒ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ รองจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีคะแนนผลการประเมิน ITA ๙๑.๔๘ คะแนน ระดับผลการประเมิน A
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แม้จะได้รับการประเมินผลระดับ A และ
มีคะแนนอยู่ในลำดับที่สูง แต่จากการวิเคราะห์
ผลคะแนน ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ พบว่า มี
แนวโน้มคะแนน ITA ภาพรวมลดลง โดยเฉพาะ
ในหมวดการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT) และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แต่
ในส่วนหมวดการประเมินแบบ OIT ได้คะแนน
เต็มในปีทีผ่านมา
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ผลการวิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แยกรายตัวชี้วัดของการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อยเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดในกลุ่มเดียวกัน
ได้แก่
การประเมิน
ตัวชี้วัด
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน 1) ความสะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัยพ์สิน
ภายใน (IIT)
ของราชการ
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน (ข้อ I20 =68.46 คะแนน)
2) การรับรู้ต่อแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง (ข้อ I23 =72.71 คะแนน),
และการปฏิบัติตามแนวทางการขออนุญาตอย่างถูกต้อง (I21
=77.43 คะแนน)
3) การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง (I24 = 75.84 คะแนน)
แผนการดำเนินงาน
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ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการทำงาน

สำนักบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบดำเนินการ ทบทวน
และปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการให้ชัดเจน และสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ สื่อสาร
แนวทางให้กับเจ้าหน้าที่อย่างครอบคลุม และมีการกำกับ/
ควบคุมภายใน/ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินโดยกำหนด
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนและรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก
พ้อง
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน
(I14 = 73.17 คะแนน)
2) การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา (I13
=74.22 คะแนน)
แผนการดำเนินงาน
งานบริหารและพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบ ดำเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System: PMS) ให้มีความ
ชัดเจน มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติในการมอบหมายงานที่
ชัดเจน และแนวทางในการประเมินผลงานที่ครอบคลุมมิติผลิต
ภาพ/ผลิตผลที่เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น สื่อสารทำความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง รับฟังเสียงสะท้อน
และดำเนินการ
1) หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น (E14 = 72.61
คะแนน)
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับรู้ว่าหน่วยงานมีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการที่ดีขึ้น (E12
=76.41 คะแนน)
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับรู้เกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพของการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (E11
=78.44 คะแนน)
แผนการดำเนินงาน
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สำนักพัฒนาองค์กร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงช่องทางในการรับฟังเสียง
สะท้อนที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น มีการข้อเสนอแนะ/โอกาส
พัฒนาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพ (Quality Improvement) ระบบงาน วิธีการขั้นตอน
การดำเนินงาน/การให้บริการ คุณภาพของการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และสื่อสารผลการปรับปรุงระบบการทำงานให้กับ
มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นรูปธรรมผ่านช่องทาง
สื่อสารต่างๆ เช่น จดหมายข่าว เว็ปไซต์ เป็นต้น

2) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
มาตรการ
แนวทางการยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้งาน เพื่อเพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ/ผู้
กำกับ
หัวหน้าสำนัก
บริหารงานทั่วไป/
รองผู้อำนวยการ

1) ทบทวน/ปรับปรุง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัยพ์สินของราชการที่ถูกต้อง ไปใช้
ปฏิบัติงานด้วยความสะดวก
2) สื่อสาร แนวปฏิบัติและขั้นตอนการขออนุญาตกับ
เจ้าหน้าที่ให้เกิดความเข้าใจและรับฟังเสียงสะท้อนเพื่อ
นำมาปรับปรุง
3) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
สารสนเทศ/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้
มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มี
การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแลตาม
กระบวนการควบคุมภายใน
1) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการ
หัวหน้าสำนักพัฒนา
ปฏิบัติงาน (Performance Management System : องค์กร/รอง
PMS)
ผู้อำนวยการ
2) ปรับปรุงเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมมิติผลิตภาพ/ผลิตผลที่ชัดเจน มีการกำหนด
สัดส่วนของการประเมินผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละ
สายงานให้เหมาะสม
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การพัฒนาคุณภาพ โดยใช้
โอกาสพัฒนาจากข้อมูลความ
ต้องการ/เสียงสะท้อนของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มี
ส่วนได้เสีย มาปรับปรุง
ระบบงาน/ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/คุณภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3) สื่อสารทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา
ทุกคนที่เกี่ยวข้อง และมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
4) ให้ความสำคัญในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานใน
เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างครอบคลุม
5) ดำเนินการประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน
6) ประเมินผลระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
เสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ เพื่อหาโอกาสพัฒนาในการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
1) ทบทวนและปรับปรุงช่องทางการรับฟังเสียงสะท้อน หัวหน้าสำนักพัฒนา
และข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
องค์กร/รอง
หรือผู้มีส่วนได้เสีย ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
ผู้อำนวยการ
2) เรียนรู้การสรุปข้อมูลโอกาสพัฒนามาใช้ในการ
ปรับปรุงระบบงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน/คุณภาพของ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3) จัดกิจกรรมเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพงาน
4) จัดทำจดหมายข่าวสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย หรือสาธารณะ เมื่อมีการปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพ เพื่อสะท้อนการตอบสนองต่อความต้องการ
5) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบงาน/
ขั้นตอน/บริการ โดยมุ่งเน้น Customer Focus

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน
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