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มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ เขา้ร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้ งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึง

ปัจจุบนั ซ่ึงมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรคต์ระหนกัถึงความส าคญัในการเขา้รับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดงันั้นจึงด าเนินภารกิจต่าง ๆของหน่วยงานตลอดจน

บริหารราชการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ดว้ยคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ทั้งน้ีส าหรับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับผลการประเมิน

ดงักล่าวในระ B โดยมีคะแนนรวมทั้งสิน 82.79 คะแนน 

 

 

 

 



ระเบียบวธีิการประเมิน 

 แหล่งขอ้มูลในการประเมินหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ประกอบไปดว้ย 3 แหล่ง ดงัน้ี 

 1) ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหาร 

ผูอ้  านวยการ/หวัหน้า ขา้ราชการ/พนกังานไปจนถึงลูกจา้ง/พนกังานจา้ง ท่ีท างานให้กบัหน่วยงานภาครัฐมา

เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

 2) ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษทัเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ

อ่ืนท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นบัตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นตน้มา 

 3) เวบ็ไซด ์ หมายถึง เวบ็ไซดห์ลกัของหน่วยงานภาครัฐท่ีใชใ้นการส่ือสารต่อสาธารณะ 

 เคร่ืองมือในการประเมิน 

 เคร่ืองมือในการประเมิน จะประกอบไปดว้ย 3 เคร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้ ดงัน้ี 

  1) แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessmet 

:IIT ) เป็นแบบวดัท่ีให้ผูต้อบเลือกตวัเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บขอ้มูล

จากผูมี้ส่วนได้เสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดบัการรับรู้ของผูมี้ส่วนได้เสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงาน

ตนเองใน 5 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัการปฏิบติัหนา้ท่ี ตวัช้ีวดัการใชง้บประมาณ ตวัช้ีวดัการใชอ้  านาจตวัช้ีวดั

การใชก้ารใชท้รัพยสิ์นของราชการ และตวัช้ีวดัการแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

  2) แบบวดัการรับขอ้มูลของผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก (External integrity and Transparency 

Assessment : EIT) เป็นแบบวดัท่ีให้ผูต้อบเลือกตวัเลือกถามตอบกรครับรู้ของตนเองโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

เก็บขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดบัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก 

โดยเป็นการประเมินระดบัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน ใน 3 ตวั ช้ีวดั 

ไดแ้ก่ ตวัชีวดัคุณภาพการด าเนินงาน ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการส่ือสาร และตวัช้ีวดัการปรับปรุงระบบการ

ท างาน 

  3 )  แบบตรวจการ เ ปิด เผยข้อ มูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment : OIT)  เป็นแบบวดัท่ีให้ผูต้อบเลือกตอบมี หรือไม่มีการเปิดเผยขอ้มูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อ

เช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยูข่องการเปิดเผยขอ้มูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบโดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อเก็บขอ้เวบ็ไซด์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน

เพื่อให้ประชาชน สามรถเขา้ถึงขอ้มูลในเว็บไซด์หลกัของหน่วยงานได้ใน 2 ตวัช้ีวดั การเปิดเผยขอ้มูล 

(ประกอบดว้ย 5 ตวัช้ีวดัยอ่ย ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและ

พฒันาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตวัช้ีวดัในการป้องกนัการทุจริต (ประกอบดว้ย 2 

ตวัช้ีวดัยอ่ย ไดแ้ก่ การด าเนินการเพื่อป้องกนัดารทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต) 

 



เกณฑ์การประเมินผล 

 การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินจะมี 2 ลกัษณะ คือค่าคะแนน โดยมีลักษณะเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ

ประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7  ระดบั ดงัน้ี 

 

 

 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดการประเมินในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 

1 การปฏิบติัหนา้ท่ี 93.07 

2 การใชง้บประมาณ 89.54 

3 การใชอ้ านาจ 89.51 

4 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 88.09 

5 การป้องกนัการทุจริต 87.50 

6 การใชท้รัพยสิ์นของราชการ 86.13 

7 คุณภาพการด าเนินงาน 83.68 

8 การปรับปรุงการท างาน 83.10 

9 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 82.64 

10 การเปิดเผยขอ้มูล 67.83 

 

ผลการประเมินทั้งจ  าแนกตามประเภทการประเมินทั้ง 3 ส่วน และตามตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

1.แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 

IIT) ใชเ้ก็บรวมรวมขอ้มูลในตวัช้ีวดัท่ี 1 – ตวัชีวดัท่ี 5 ประกอบดว้ย 

ตวัช้ีวดัท่ี 1 การปฏิบติัหนา้ท่ี   93.07  คะแนน 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ   89.54  คะแนน 

ตวัช้ีวดัท่ี 3 การใชอ้  านาจ    89.51  คะแนน 

ตวัช้ีวดัท่ี 4 การใชท้รัพยสิ์นของราชการ  86.13  คะแนน 

ตวัช้ีวดัท่ี 5 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต  88.09  คะแนน 

2.แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :  

EIT) ใชเ้ก็บรวมร่วมขอ้มูลในตวัช้ีวดัท่ี 6 – ตวัช้ีวดัท่ี 8 ประกอบดว้ย 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 คุณภาพการด าเนินงาน   83.68  คะแนน 



ตวัช้ีวดัท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  89.54  คะแนน 

ตวัช้ีวดัท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  83.10  คะแนน 

3.แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในตวัช้ีวดัท่ี 9 – ตวัช้ีวดัท่ี 10 ประกอบดว้ย 

ตวัช้ีวดัท่ี 9 การเปิดเผยขอ้มูล   67.83  คะแนน 

ตวัช้ีวดัท่ี 10 การป้องกนัการทุจริต   87.50  คะแนน 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการประเมิน 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

ประจ าปี 2563” ท่ีก าหนดให้หน่วยงานท่ีเขา้รับการประเมินร้อยละ 80 จะตอ้งมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 

ภายในปี 2565 พบวา่ ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวดั  คือ แบบวดัการรับรู้ของผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้ งส้ิน 10 ตัวช้ีว ัด มีแบบวัดท่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย                  

(85 คะแนนข้ึนไป) คือ แบบวดั IIT ซ่ึงสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซ่ือสัตย์สุจริต                      

มุ่งผลสัมฤทธ์ิสูงสุดและค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกัอยา่งชดัเจน  

ในดา้นการปฏิบติัหนา้ IIT ท่ีถือวา่เป็นไปตามเกณฑ์ และจะพฒันาต่อไปในการด าเนินงานท่ีดียิง่ข้ึน

ในปีถดัไป 

ส่วนแบบวดัท่ีมีคะแนนต ่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85)  คือ แบบวัด EIT และ OIT จึงมี

ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ผลการประเมินท่ีดียิง่ข้ึนในปีถดัไป ดงัต่อไปน้ี 

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบติั จึงควรด าเนินการดงัน้ี  

1) คุณภาพการด าเนินงาน ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัระบบและขั้นตอนการให้บริการงานดา้นต่างๆ 

อย่างทัว่ถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพฒันาเพิ่มพูนทกัษะและความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานอย่าง

สม ่าเสมอ  

2) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ

หน่วยงานให้ง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล และมีการปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัอย่างชัดเจนและ

ต่อเน่ือง  

3) การปรับปรุงระบบการท างาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรเพื่อ

ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผูรั้บบริการและ

ประชาชนทัว่ไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค  าแนะน าในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพ

และมาตรฐานการใหบ้ริการไดโ้ดยสะดวก 



แบบ OIT เป็นการเปิดเผยขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจุบนัของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเวบ็ไซต์

ของหน่วยงานอยา่งครบถว้นสมบูรณ์และง่ายต่อการเขา้ถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริต

โดยมีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดงัน้ี  

1) การเปิดเผยข้อมูล เนน้การเผยแพร่ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้น

การบริหารงานทัว่ไป งบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้งหรือจดัหาพสัดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง

ข่าวประชาสัมพนัธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการและประชาชนทัว่ไป และการใหบ้ริการผา่น

ระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งท่ีสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย             

ทุกช่วงเวลา ทั้งน้ี ตอ้งเป็นการเขา้ถึงผา่น URL บนเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จดัประชุมเตรียมความพร้อมเขา้รับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ

วิเคราะห์ผลการประเมินของปีท่ีผ่านมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพฒันา จากนั้นจดัท าแนว

ทางการปฏิบติัตามมาตรการภายในและให้มีการก ากบัติดตามการน าไปปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีส าคญั 

ตอ้งมีการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผูดู้แลเวบ็ไซตข์องหน่วยงานในการปรับปรุงระบบ 

ใหท้นัสมยั และมีการติดต่อส่ือสารผา่นเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากข้อเสนอแนะในการประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ควรด าเนินการเพ่ือขับเคล่ือนการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี ้ 

 

มาตรการ  ขั้นตอนหรือวธีิการ  ผู้รับผดิชอบ  
1) การพฒันาคุณภาพการประชาสมัพนัธ์  

 
 

จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์และเปิดเผย
ขอ้มูลบนเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงาน
ให้ง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล และมีการ
ปฏิสมัพนัธ์แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
กนัอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง  

หน่วยงานดา้นประชาสมัพนัธ์ 

2)  การพัฒนาระบบและขั้ นตอนการ 
ใหบ้ริการ 

ส่ง เสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนา 
เพ่ิมพูนทกัษะและความรู้เก่ียวกบัการ 
ปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ  

ทุกหน่วยงานในมหาวทิยาลยั  

3) การพฒันาระบบการท างาน  สร้างกระบวนการปรึกษาหารือ 
ระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรเพ่ือ 
ร่วมกนัทบทวนปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  

ทุกหน่วยงานในมหาวทิยาลยั  

3) การพฒันาขอ้มูลพ้ืนฐาน  แสดงช่องทางการติดต่อท่ีชดัเจนใน 
ส่วนของผู ้บ ริหารและข้อมูลการ 
ติดต่อของมหาวิทยาลยัและมีตวัเลือก
ใน การติดต่อหลายช่องทาง  

หน่วยงานดา้นประชาสมัพนัธ์  

4) การพฒันาการปฏิสมัพนัธ์ขอ้มูล  พฒันาหนา้เวบ็ไซตห์ลกัของ 
มหาวทิยาลยัส าหรับการ ถาม – ตอบ  
ท่ีมีขอ้ค าถามเก่ียวกบัมหาวทิยาลยั  
ส าหรับบุคคลภายนอก   

หน่วยงานดา้นประชาสมัพนัธ์  

5) การพฒันาการใหบ้ริการ  พัฒนาแสดงช่องทางส าหรับการ
บริการ E-service เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการใหบ้ริการ 

ทุกหน่วยงานในมหาวทิยาลยั 

6 )  ก ารพัฒนาการบ ริหารและพัฒนา
ทรัพยากรการบุคคล 

แสดงการจดัท ารายงานการพฒันาการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รวมถึงการเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล บนเวบ็ไซต์
ของหน่วยงานใหช้ดัเจน 

กลุ่มงานการเจา้หนา้ท่ี 

7) การพฒันาเร่ืองร้องเรียนการทุจริต มี ก า รพัฒนาแสดง ช่อ งท างการ
ร้อง เ รี ยนใน เ ร่ืองต่ างๆ  ผ่ านบน
เวบ็ไซต์ของหน่วยงานท่ีชัดเจนและ
เขา้ถึงง่าย 

กลุ่มงานนิติกร 



มาตรการ  ขั้นตอนหรือวธีิการ  ผู้รับผดิชอบ  
8) การพฒันาการเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
บุคคลภายนอกใหมี้ส่วนร่วมในการ
ด าเนินและการแสดงความคิดเห็น
ของมหาวทิยาลยั ผา่นเวบ็ไซตห์ลกั
ของหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 

9) การพัฒนาการประเมินความส่ียงเพื่อ
ป้องกนัทุจริต 

ด าเนินการตามนโยบายของผูบ้ริหาร 
และความร่วมมือของบุคลากรใน
หน่วยงานเพ่ือเสริมค่าความนิยมการ
ป้องกนัการทุจริต 

ทุกหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 


