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คำนำ
โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน ภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเจตนารมณ์มุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและ
นาข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน
มาตรการเชิงบวกด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาล
ในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากดัชนีทั้ง 5 ดัชนี ได้แก่ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด
3) ดัช นี ค วามปลอดจากการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ งาน 4) ดั ช นี วัฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ก ร และ
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่ วยงาน โดยประเมินผลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal) ความคิ ดเห็ นของผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายนอก (External) และข้ อมูลหลั กฐานเชิงประจักษ์
(Evidence - Based) ซึ่ ง ผลคะแนนครั้ ง นี้ จ ะสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน
ในรอบปี งบประมาณ กลุ่ มเป้ าหมายจ านวน 81 หน่ วยงาน ประกอบด้ วย สถาบั นอุ ดมศึ กษาของรั ฐ
จานวน 60 แห่ ง และสถาบัน อุดมศึกษาในกากับของรัฐ จานวน 21 แห่ง ดาเนินการโดยใช้ ระบบ
ประเมินที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) จัดทาขึ้น
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วย
สนั บสนุ น ส่ งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐภายใต้กรอบ
ธรรมาภิบาล และประการสาคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ
ซึ่งจะสามารถสะท้ อนภาพลั กษณ์ เชิ งบวกให้ กั บหน่ วยงานภาครั ฐ และส่ งผลต่ อการยกระดั บค่ าดั ชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป

คณะผู้จัดทา
กันยายน 2561
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หน่วยงานระดับ สถาบันอุดมศึกษา
รหัสหน่วยงาน G25

บทสรุปผู้บริหำร
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
---------------------------------------------------------------------------การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment - ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อประเมิน ผลระดับ คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน เพื่อให้ ได้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และเพื่อให้มีการจัดทามาตรการในการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
โดยประเมินจาก 3 แหล่ งข้อมูล คือ 1) ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) จานวน 162 คน 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) จานวน 169 คน และ 3) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and
Transparency Assessment: EBIT) ดั ช นี ที่ ท าการประเมิ น มี 5 ดั ช นี คื อ 1) ดั ช นี ค วามโปร่ ง ใส
2) ดัชนีความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์ ก ร และ 5) ดัช นี คุ ณ ธรรมการท างานในหน่ ว ยงาน ส าหรับ ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงาน สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 77.32 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานระดับสูง
เมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 81.94 รองลงมา คื อ ดั ช นี ค วามโปร่ ง ใส ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 80.57
ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.14 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรได้คะแนน
เท่ากับ ร้อยละ74.29 และดัชนี คุณ ธรรมการทางานในหน่วยงานได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 66.87
ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่ 1
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ภำพที่ 1 สรุปภำพรวมผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
80.57
ความโปร่งใส

66.87
ดัชนี

80.14

คุณธรรมการ
ทางานใน
หน่วยงาน

ความพร้อมรับผิด

วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

74.29

ระดับผลกำร
ประเมิน

คะแนน ITA = 77.32
(ถ่วงนำหนัก)

81.94

1. ความโปร่งใส
2. ความพร้อมรับผิด
3. ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
5. คุณธรรมการทางานใน
หน่วยงาน

สูง

คะแนนดัชนี
(ร้อยละ)
80.57
80.14

ระดับผลกำร
ประเมิน
สูงมาก
สูงมาก

81.94

สูงมาก

74.29

สูง

66.87

สูง

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถว่ งน้าหนักแล้ว
2. คะแนนดัชนีเป็นการคานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคาถามจากทุกแบบสารวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วงน้าหนัก
สาหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี

2. กำรจัดอันดับผลคะแนน
เมื่อทาการจัดอันดับผลคะแนนระดับสถาบันอุดมศึกษา พบว่า หน่วยงานได้คะแนน ITA เท่ากับ
ร้อยละ 77.32 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 59 ของจานวน 81 หน่วยงาน ดังแสดงในภาพที่ 2
คะแนน
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3. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรทำงำนของหน่วยงำน
3.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
3.1.1 ข้อเสนอแนะตำมแบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal)
ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ดัชนีที่ต้องพัฒนำ
ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชีวัดที่ต้องพัฒนำ
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียน

ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

การรับสินบน

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมใน การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
สุจริต
แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน

ดัชนีคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน

มาตรฐานและความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ

คุณธรรมการบริหารงาน

ประเด็นที่ต้องพัฒนำ
การมุ่งมั่นปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต
(I1)
ช่องทางของหน่วยงานที่สามารถร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ (I2)
1) การปฏิบัตหิ น้าที่หรือใช้อานาจหน้าที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น
(I4)
2) การกาหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของ
หน่วยงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร
ธุรกิจเอกชน (I5)
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นแบบอย่างให้
เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆ ถือปฏิบัตติ าม (I6)
การกาหนดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน (I10)
1) การตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่
ผู้กระทาการทุจริตอย่างจริงจัง (I11)
2) การตรวจสอบของหน่วยงานมีความเป็นอิสระ
ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (I12)
1) การปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน (I13)
2) การกากับหรือตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ (I14)
การพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ ทุนการศึกษา
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (I16)
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3.1.2 ข้ อ เสนอแนะตำมแบบส ำรวจควำมคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยนอก
(External) ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ดัชนีที่ต้องพัฒนำ
ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชีวัดที่ต้องพัฒนำ
การเปิดเผยข้อมูล

ดัชนีความพร้อมรับผิด

การดาเนินงานตามภารกิจ

การปฏิบัติงานตามหน้าที่

เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

การรับสินบน

ดัชนีคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน

มาตรฐานและความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ

ประเด็นที่ต้องพัฒนำ
1) การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินงานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน (E1)
2) การให้ข้อมูลอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล (E2)
1) การกาหนดโครงการหรือการดาเนินงานต่างๆ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน (E5)
2) การนาเสนอความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน (E6)
1) การปฏิบัติงานโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ (E7)
2) การปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบหาก
ปฏิบัติงานผิดพลาด (E8)
การมุ่งมั่นปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต
(E9)
ช่องทางของหน่วยงานที่สามารถร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ (E10)
1) การปฏิบัตหิ น้าที่หรือใช้อานาจหน้าที่ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น
(E12)
2) การกาหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของ
หน่วยงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร
ธุรกิจเอกชน (E13)
1) การกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
เป็นระบบ และทาให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ
หรือขอรับบริการ (E14)
2) การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
อย่างเคร่งครัด (E15)
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3.1.3 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based) ที่ ค วรได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง คื อ
EB2 (1) EB10 (2) และ EB12 (1) ในประเด็นดังนี้
EBIT ที่ต้องปรับปรุง
EB2 (1) การกาหนด
มาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบให้ภาค
ประชาชนหรือผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน
EB10 (2) การกาหนด
มาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน
EB12 (1) การกาหนด
มาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
หน่วยงานควรมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชน
หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

หน่วยงานควรมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

หน่วยงานควรมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3.2 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่ำง
ข้อเสนอแนะในหั วข้อนี้เป็นการนาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสารวจ
ในส่วนที่ 3 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงาน เพื่อให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรม
และความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทาการทุจริตต่อหน้าที่ ดังนี้
3.2.1 ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) โดยมีประเด็นที่
ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรจะเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องการบริหารงานต่างๆ ควรวางนโยบายการบริหารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้บริหารควร
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และมีความยุติธรรม ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้แก่
เจ้าหน้าที่ตามความสามารถของเจ้าหน้าที่จ ริงๆ ควรมีการเผยแพร่แผนการดาเนินงานในระยะกลาง
และระยะยาวให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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3.2.2 ควำมคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยนอก (External) โดยมี
ประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยควรปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และควรมี
การแจ้ งข่าวสารที่ รวดเร็ว กระจายข่าวให้ ทั่ วถึงกับทุกคน มหาวิทยาลั ยควรจะมีการกาหนดแบบ
แผนนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
4.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบำย
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย คือ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารของหน่วยงานในการนาไป
จัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ซึง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีภารกิจหลักคือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ที่ เสริ ม สร้ าง พลั งปั ญ ญาของแผ่ น ดิ น ฟื้ น ฟู พ ลั งการเรี ย นรู้ เชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู
ดังนั้น คณะที่ปรึกษาโครงการฯ จึงได้เสนอข้อเสนอแนะระดับนโยบายให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไว้ดังต่อไปนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 สร้ า งสั งคมที่ ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริต ซึ่ ง เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ งเน้ น ให้
ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต และปลู ก ฝั ง ความพอเพี ย ง มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เป็ น การด าเนิ น การผ่ า นสถาบั น หรื อ
กลุ่ ม ตั ว แทนที่ ท าหน้ าที่ ในการกล่ อ มเกลาทางสั งคมให้ มี ค วามเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ที่ มี จิ ต สาธารณะ
จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้
1) ปรับ ฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้ ส ามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
2) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
3) ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
4) เสริมพลั งการมีส่ วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่ว น
เพื่อต่อต้านการทุจริต
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4.2

ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติกำร
จากข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบายดั งกล่ าว คณะที่ ป รึก ษาโครงการฯ จึ งได้ เสนอแนะ
ในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ที่เสนอไว้ข้างต้น ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ
ตามกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
กลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต้านทุจริต

3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติกำร
1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบ
การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ตามแนวคิ ด แยกระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
1.2 การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2.1 กล่ อมเกลาทางสั งคมในทุ ก ช่ว งวัย ตั้ งแต่ ป ฐมวัย เพื่ อสร้างพลเมื อ งที่ ดี
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3.1 นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและ
การปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ ทางสั งคมที่ผิดต่อจริยธรรม
ทางสั งคมหรือ กฎหมาย และผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การลงโทษทางสังคม (Social
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

_______________……________________
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รำยงำนผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
--------------------------------------------------------------------1. ข้อมูลโครงกำร
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสาคัญกับการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในระยะยาว
โดยได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้สอดรับ
กับความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการจะดาเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดจะต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อยู่ในระดับรุนแรง
ไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพื่อไม่ให้การทุจริตกลายเป็นตัวแปรสาคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม
แม้ในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการต่อสู้กับปัญ หาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ ก็ ยั งไม่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาให้ ห มดสิ้ น ไปได้ จากดั ช นี ก ารรั บ รู้ก ารทุ จ ริต ประจ าปี พ.ศ. 2560
ซึ่งจั ดท าขึ้ นโดยองค์ กรเพื่ อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ประเทศไทยได้
คะแนน 37 คะแนน อยู่ในลาดับที่ 96 จาก 180 ประเทศ แม้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2559
ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 35 คะแนน อยู่ในลาดับที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 176 ประเทศ
แต่ยังแสดงให้ เห็ น ว่า ปั ญ หาการทุจริตคอร์รัปชันของไทยยังคงอยู่ในระดับรุนแรง (Transparency
International, 2017)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560
– 2564) ได้กาหนดเป้าหมายการยกระดับ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น
เป็ น 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยในประเด็ น ยุท ธศาสตร์ที่ 4 ได้ กาหนดให้ ก ารประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือสาคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาล
เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ มีการด าเนิ นงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้ องกัน ความเสี่ ยงที่ อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือ
ที่จ ะช่ว ยยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลในหน่ ว ยงานภาครัฐ อันจะเป็น การแก้ ไขปัญ หาการทุจริตที่ ยั่งยื น
เพื่อให้หน่วยงานนาข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
การทุจริตในภาพรวมของประเทศ (สานักงาน ป.ป.ช., 2560, น. 91)
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สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ให้ เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบงบประมาณและดาเนิ น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
ของรั ฐและในก ากั บ ของรั ฐ สั งกั ดส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา จ านวน 81 แห่ ง ตั้ งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งผลการดาเนินงานสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงานในแต่ละมุมมองได้อย่างชัดเจน และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที ่อ ยู ่ใ นความรับ ผิด ชอบของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ โรงเรียนนายร้อยตารวจ ในฐานะที่เป็น
หน่ว ยงานที่มีป ระสบการณ์แ ละความเชี่ยวชาญในการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) มาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2558 - 2560 จึง ได้ร ับ
มอบหมายให้เป็น ที่ป รึกษาดาเนิน โครงการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ข อ ง ห น ่ว ย ง า น ภ า ค รัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มเป้าหมายได้นาข้อมูล
ผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริต ให้เ ป็น ที ่ป ระจัก ษ์ต ่อ สาธารณะทั ้ง ในระดับ ชาติแ ละระดับ สากล อัน จะส่ง ผล ต่ อ
การยกระดั บค่ าดั ชนี การรั บรู้ การทุ จริ ต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ ดี
ยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กาหนดไว้ว่ า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป (สานักงาน ป.ป.ช., 2560)
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1.2.1 เพื่ อ ประเมิ น ผลด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
1.2.2 เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง/พั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
1.2.3 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ
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1.3 ขอบเขตกำรดำเนินงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนือหำ
1.3.1.1 ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น มี ก าร
เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดาเนินของหน่วยงานตาม
นโยบายที่ประกาศไว้
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีกระบวนการ
ในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ของหน่ วยงาน เช่น การแสดงความคิดเห็ น ร่ว มรับรู้ และร่วมคิด หรือร่วมเสนอความเห็ นในการ
ตัดสินใจปัญหาสาคัญ หรือยกระดับไปสู่การมีส่วนร่วมในการประสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วน
อื่ น ๆ (Collaboration) เพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาประเทศ พั ฒ นาระบบงาน พั ฒ นาการให้ บ ริก าร
หรือการสร้างนวัตกรรมในการต่อยอด ทั้งในรูปของนวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการให้บริการ
หรือนวัตกรรมการบริหารองค์กร หรือการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน
และรับผิดชอบต่อความสาเร็จร่วมกัน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น มี ก าร
ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้
และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3.1.2 ดั ช นี ค วำมพร้ อ มรั บ ผิ ด ประเมิ นจากผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment: EIT) และหลั กฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence – Based
Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การดาเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
มีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา และมีการ
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดาเนิน
ภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนหรือไม่ ตลอดจน
ประเมินกลไกการกากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ เพื่อให้ห น่วยงานที่รับการประเมิน
มีก ารก ากับ ตรวจสอบเจ้ าหน้ าที่ ของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ อ ย่างเต็ม ประสิ ท ธิภ าพ และ
มุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน
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ตัวชี้วัดที่ 3 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่รับ
การประเมิน ได้แสดงถึงเจตจานงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สาเร็จตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินให้
ความสาคัญในการรับ ฟังเสี ยงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
สาธารณชน และจะต้องมีกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
1.3.1.3 ดั ชนี ควำมปลอดจำกกำรทุ จริ ตในกำรปฏิ บั ติ งำน ประเมิ นจากผู้ มี
ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสี ย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
– Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดการรับ
สินบน เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบสถานการณ์การทุจริต การรับสินบนที่เกิดขึ้นอันจะ
นาไปสู่การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
1.3.1.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
– Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
มีการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต และ
พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน
ตั ว ชี้ วัด ที่ 2 การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ รับ การ
ประเมิน มีการศึ กษาวิเคราะห์ ความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยงเกี่ย วกับ การเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การกาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้หน่วยงานที่รับการ
ประเมินให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติ
การที่ชัดเจนและมีการดาเนินการอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัดที่ 4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
มีกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตรวมไปถึงมีกระบวนการลงโทษทางวินัยต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้กระทาการทุจริตอย่างจริงจัง
1.3.1.5 ดั ช นี คุ ณ ธรรมกำรท ำงำนในหน่ ว ยงำน ประเมิ นจากผู้ มี ส่ วนได้
ส่วนเสี ยภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และหลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ (Evidence –
Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการกากับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณธรรมการบริหารงาน เพื่อให้ห น่วยงานที่รับการประเมินได้
รับทราบและตระหนักถึงการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงบประมาณ
และด้านการมอบหมายงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารงานภายในของหน่วยงานมีคุณธรรมมากขึ้น
2. ระเบียบวิธีกำรประเมิน
2.1 วิธีกำรประเมิน
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยที่สาคัญ 3 วิธี คือ
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เก็บข้อมูลโดยให้หน่วยงาน
ที่เข้ารั บ การประเมิน ตอบคาถามพร้อมแนบเอกสาร/หลั ก ฐานประกอบการตอบและจัด ส่ งให้ แ ก่
ที่ปรึกษาการประเมิน
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ แบบเผชิญหน้ า ทางไปรษณี ย์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณี ย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสอบถาม
ออนไลน์ หรือวิธีการซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย
3) แบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External) เก็ บ ข้ อ มู ล
โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบเผชิ ญ หน้ า ทางไปรษณี ย์ ทางโทรศั พ ท์ ทางไปรษณี ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย
2.2 เกณฑ์กำรแปลผลคะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
80 - 100
60 - 79.99
40 - 59.99
20 - 39.99
0 - 19.99

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=
=
=

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานปานกลาง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่า
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่ามาก
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2.3 ขอบเขตด้ำนกลุ่มประชำกรเป้ำหมำย และกำรเลือกตัวอย่ำง
คณะที่ป รึกษาโครงการฯ กาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย และเลือกตัวอย่างที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) แบบส ารวจหลั กฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ประชากรเป้ าหมายคื อ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน โดยจัดเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ประชากรเป้าหมาย
คือ เจ้ าหน้ าที่ ของหน่ ว ยงานที่ เข้ารับ การประเมิน ซึ่ งปฏิบั ติ งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
มีอายุการทางานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยที่ปรึกษาจะประสานงานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินให้จัดส่ ง
ฐานข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดหรือเท่าที่มีจานวนมากที่สุ ด เพื่อวิเคราะห์และกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
และขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยจะต้องครอบคลุมตามโครงสร้าง ระดับตาแหน่ง
รวมถึงมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ประชากรเป้าหมาย
คื อ ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยที่ปรึกษาจะต้องศึกษาภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เพื่อกาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงาน และประสานงานหน่ ว ยงานที่ รับ การประเมิ น ให้ จั ด ส่ งฐานข้ อ มู ล รายชื่ อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กาหนด เพื่อวิเคราะห์และกาหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม
ของแต่ละหน่วยงาน โดยจะต้องครอบคลุมตามโครงสร้าง ระดับตาแหน่ง และพื้นที่/สาขาของหน่วยงาน
รวมถึงมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
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2.4 กรอบแนวคิดในกำรดำเนินงำน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment) จาแนกตามดัชนีที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
กรอบแนวคิดกำรประเมิน
ITA าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด
(Integrity & Transparency Assessment)

ดัชนีความโปร่งใส
(Transparency
Index)

ดัชนีความพร้อมรับผิด
(Accountability
Index)

Integrity &
Transparency
Assessment :
ITA

IIT ประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน (Internal)
EIT ประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (External)
Evidence – based ประเมินจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์

ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Corruption – Free Index)

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
(Integrity Culture Index)

ดัชนีคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน
(Work Integrity Index)

เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั

การเปิดเผยข้อมูล

EIT & EBIT

การมีสว่ นร่วม

EIT & EBIT

การจัดซื้อจัดจ้าง

EBIT

การดาเนินงานตามภารกิจ

EIT & EBIT

การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EIT & EBIT

เจตจานงสุจริต

IIT+EIT & EBIT

การจัดการเรื่องร้องเรียน

IIT+EIT & EBIT

การรับสินบน

IIT+EIT & EBIT

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

IIT & EBIT

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

IIT & EBIT

แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

IIT & EBIT

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน

IIT

มาตรฐานและความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ

IIT+EIT & EBIT

คุณธรรมการบริ
การทุจริตหารงาน

IIT

ภำพที่ 3 กรอบแนวคิดกำรประเมิน ITA
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3. ข้อมูลพืนฐำนของหน่วยงำน และบทวิเครำะห์ภำรกิจหลักของหน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตาบลนครสวรรค์ตก
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0 5621 9100-29 เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.nsru.ac.th
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม ส านึ ก ในความเป็ น ไทย มี ค วามรั ก และผู ก พั น
ต่ อ ท้ อ งถิ่ น อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ในชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค นในท้ องถิ่ น รู้ เท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณ ฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณ ภาพสอดคล้องกับแผนการผลิ ต
บัณฑิตของประเทศ
3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
4) เรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้างความเข้ ม แข็งของผู้ น าชุ ม ชน ผู้ น าศาสนาและนั ก การเมื อ ง
ท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7) ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ้ า นและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
8) ศึกษา วิจั ย ส่งเสริมและสืบ สานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิน่
มีอัตรากาลังทั้งสิ้น จานวน 660 คน โดยจาแนกเป็นข้าราชการ จานวน 111 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย จานวน 421 คน ลูกจ้างประจา จานวน 17 คน พนักงานราชการ จานวน 28 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว จานวน 83 คน
มี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ เป็ น สถาบั นอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อการพั ฒ น าท้ องถิ่ น ที่ เ สริ มสร้ า ง
พลั งปั ญ ญาของแผ่ น ดิน ฟื้ น ฟู พ ลั งการเรียนรู้ เชิ ดชู ภู มิปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น สร้างสรรค์ศิ ล ปวิท ยา
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยื นของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา
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การใช้ป ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ การศึกษา ส่ งเสริมวิช าการและวิช าชีพชั้นสู ง ท าการสอน วิจัย ให้ บริการทางวิช าการแก่สั งคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
4. ผลกำรประเมินของหน่วยงำน
4.1 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน จำแนกรำยละเอียด
ตำมดัชนีและตัวชีวัด
เมื่ อ พิ จ ารณาตามดั ช นี พบว่ า ดั ช นี ค วามปลอดจากการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ งาน
ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 81.94 รองลงมา คือ ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.57
ดั ช นี ค วามพร้ อ มรั บ ผิ ด ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 80.14 ดั ช นี วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ ก ร
ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ74.29 และดั ช นี คุ ณ ธรรมการท างานในหน่ ว ยงานได้ ค ะแนนเท่ า กั บ
ร้อยละ 66.87 ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่ 4 และรายละเอียดตัวชี้วัดดังแสดงในตารางที่ 1
ภำพที่ 4 สรุปภำพรวมผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
คะแนน ITA = 77.32
(ถ่วงนำหนัก)

80.57
ความโปร่งใส

66.87
คุณธรรมการ
ทางานใน
หน่วยงาน
วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร

74.29

80.14

ความพร้อมรับผิด

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

81.94

ดัชนี
1. ความโปร่งใส
2. ความพร้อมรับผิด
3. ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
5. คุณธรรมการทางานใน
หน่วยงาน

ระดับผลกำร
ประเมิน

สูง

คะแนนดัชนี
(ร้อยละ)
80.57
80.14

ระดับผลกำร
ประเมิน
สูงมาก
สูงมาก

81.94

สูงมาก

74.29

สูง

66.87

สูง

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถว่ งน้าหนักแล้ว
2. คะแนนดัชนีเป็นการคานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคาถามจากทุกแบบสารวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วงน้าหนัก
สาหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี
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4.2 กำรจัดอันดับผลคะแนน
เมื่อทาการจัดอันดับผลคะแนนระดับสถาบันอุดมศึกษา พบว่า หน่วยงานได้คะแนน ITA
เท่ากับร้อยละ 77.32 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 59 ของจานวน 81 หน่วยงาน ดังแสดงในภาพที่ 5
คะแนน
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ITA = 77.32
อันดับที่ 59

0

10

20
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110

120

130

ภำพที่ 5 กำรจัดอันดับผลคะแนนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

140

150

อันดับที่
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4.3 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน จำแนกตำมแหล่งข้อมูล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานจาแนกตามแหล่งข้อมูล
พบว่า คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 66.02 คะแนนจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 72.45 และคะแนนจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 86.36 ดังแสดงในภาพที่ 6
คะแนน
100.00

86.36

90.00
80.00

72.45

70.00

66.02

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Internal

External

Evidence - Based

ภำพที่ 6 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนจำแนกตำมแหล่งข้อมูล
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ตำรำงที่ 1 สรุปผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำแนกตำมดัชนีและตัวชีวัด

ดัชนี/ตัวชีวัดย่อย
1. ดัชนีควำมโปร่งใส
1.1 การเปิดเผยข้อมูล
1.2 การมีส่วนร่วม
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด
2.1 การดาเนินงานตามภารกิจ
2.2 การปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
2.3 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน
3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริต
ในกำรปฏิบัติงำน
การรับสินบน
*กรณีมีการชี้มูลความผิดและ
ไต่สวนข้อเท็จจริง
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.3 แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
5. ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนใน
หน่วยงำน
5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงานและให้บริการ
5.2 คุณธรรมการบริหารงาน
คะแนนรายแบบสารวจ (100.00)

ค่ำนำหนัก
(ร้อยละ)

EBIT

IIT

EIT

26
100.00
50.00
100.00

68.75
64.69

18
100.00
100.00
100.00
100.00

66.73
68.51

67.11
63.76
65.76
64.33

22

คะแนน
ที่ได้
80.57
84.37
57.34
100.00
80.14
83.56
81.88
77.50
77.62
81.94

100.00

76.63

69.18

16
100.00
50.00

80.07
69.88

100.00

70.27

85.14

62.07

62.07
66.87

50.00

74.67

86.36

71.50
72.45

62.02

14.42

18.03

81.94

74.29
90.03
59.94

18

คะแนน
หลังถ่วง
นำหนัก
20.95

11.89

12.04

62.23
71.50

66.02

คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน

77.32
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5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาแนกตามดัชนีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละดัชนีที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และ
จุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดงั ต่อไปนี้
5.1 ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.57
จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
5.1.1 การเปิ ดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.37 เป็นคะแนนจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 68.75 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External ต่ากว่าคะแนน Evidence-Based
ดังนั้น ควรพัฒนา External ในเรื่อง 1) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน (E1) และ 2) การให้ข้อมูลอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล (E2)
5.1.2 การมีส่วนร่วม โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 57.34 เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 64.69 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
- Based) เท่ากับร้อยละ 50.00 เห็นได้ว่าคะแนน Evidence-Based ต่ากว่าคะแนน External ดังนั้น
ควรปรั บ ปรุ ง Evidence-Based ในเรื่ อ งการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบให้ ภ าค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (EB2 (1)) เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เอกสารดังกล่าวยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบให้ ภ าคประชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในภาพรวมภารกิ จ ของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ชั ด เจน โดยเฉพาะการก าหนดกลไกที่ จ ะต้ อ งมี ลั ก ษณะของการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แม้ในปัจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษายังไม่ได้กาหนดกลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานเพื่อวางระบบให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ แต่ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาควรมี
การดาเนินการในเรื่องนี้ เนื่องจากกระบวนการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมถือเป็นประบวนการเบื้องต้นของการประสานพลังและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่นๆ (Collaboration) ในการยกระดับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
5.1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
โดยได้เท่ากับร้อยละ 100.00
5.2 ดั ช นี ค วำมพร้ อ มรั บ ผิ ด (Accountability Index) โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ
ร้อยละ 80.14 จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
5.2.1 การดาเนินงานตามภารกิจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.56 เป็นคะแนน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 67.11 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์
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(Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External ต่ากว่าคะแนน Evidence-Based
ดังนั้ น ควรพัฒ นา Externa ในเรื่อง1) การกาหนดโครงการหรือการดาเนิน งานต่างๆ ที่ ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ ต่ อ ประเทศและประชาชน (E5) และ 2) การน าเสนอความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน (E6)
5.2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.88 เป็นคะแนน
จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External) เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 63.76 และคะแนนจากหลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External ต่ากว่าคะแนน
Evidence-Based ดั ง นั้ น ควรพั ฒ นา External ในเรื่ อ ง 1) การปฏิ บั ติ ง านโดยมุ่ ง ตอบสนอง
ความต้องการของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ (E7) และ 2) การปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบ
หากปฏิบัติงานผิดพลาด (E8)
5.2.3 เจตจ านงสุ จริต ของผู้ บริห าร โดยรวมได้คะแนนเท่ ากับ ร้อยละ 77.50 เป็ น
คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 65.76 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 66.73 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External และ Internal ต่ากว่าคะแนน Evidence-Based
ดังนั้น ควรพัฒ นา External ในเรื่องการมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต (E9) และ
ควรพัฒนา Internal ในเรื่อง การมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต (I1)
5.2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.62 เป็นคะแนน
จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 64.33 คะแนนจากผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสี ย
ภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 68.51 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External และ Internal ต่ากว่าคะแนน Evidence-Based
ดังนั้น ควรพัฒนา External ในเรื่องช่องทางของหน่วยงานที่สามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ (E10) และ ควรพัฒนา Internal ในเรื่องช่องทางของหน่วยงานที่สามารถ
ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ (I2)
5.3 ดั ชนี ค วำมปลอดจำกกำรทุจ ริตในกำรปฏิ บัติงำน (Corruption – Free Index)
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.94 เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับ
ร้อยละ 69.18 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 76.63 และคะแนนจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็ นได้ว่าคะแนน External และ
Internal ต่ากว่าคะแนน Evidence-Based ดังนั้น ควรพัฒนา External ในเรื่อง 1) การปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อานาจหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น (E12) และ
2) การกาหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับ
องค์กรธุรกิจเอกชน (E13) และ ควรพัฒนา Internal ในเรื่อง 1) การปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจหน้าที่
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เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น (I4) และ 2) การกาหนดนโยบาย
โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน (I5)
5.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณ ธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 74.29 จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
5.4.1 การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 90.03
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 80.07 และคะแนนจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน Internal มีความสอดคล้อง
กับคะแนน Evidence – Based
5.4.2 การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ ากั บ ร้อ ยละ 59.94
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 69.88 และคะแนนจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 50.00 เห็นได้ว่าคะแนน Evidence-Based ต่ากว่า
คะแนน Internal ดังนั้น ควรปรับปรุง Evidence-Based ในเรื่องการกาหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (EB10 (2)) เนื่องจากเอกสารที่ส่งมา
ไม่มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
5.4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.14
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 70.27 และคะแนนจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน Internal ต่ากว่าคะแนน
Evidence-Based ดังนั้น ควรพัฒนา Internal ในเรื่องการกาหนดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อป้องกัน
การทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน (I10)
5.4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 62.07 เป็นคะแนน
จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal) โดยได้ เ ท่ า กั บ ร้ อ ยละ 62.07 ซึ่ ง ควรพั ฒ นาในเรื่ อ ง
1) การตรวจสอบและลงโทษทางวิ นั ย ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ก ระท าการทุ จ ริ ต อย่ า งจริ งจั ง (I11) และ
2) การตรวจสอบของหน่วยงานมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (I12)
5.5 ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity Index) โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 66.87 จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
5.5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยรวมได้
คะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 62.23 เป็ น คะแนนจากผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ยภายนอก (External) เท่ า กั บ
ร้อยละ 62.02 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 74.67 และคะแนนจาก
หลั กฐานเชิ งประจั กษ์ (Evidence - Based) เท่ ากั บร้ อยละ 50.00 เห็ นได้ ว่ าคะแนน Evidence-Based
ต่ากว่าคะแนน External และ Internal ดังนั้น ควรปรับปรุง Evidence-Based ในเรื่องการกาหนด
มาตรการ กลไก หรื อ การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิ บั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ ต ามคู่ มื อหรือ
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มาตรฐานการปฏิบั ติงาน (EB12 (1)) เนื่องจากเอกสารที่มหาวิทยาลัยแสดงเป็นเพียงลักษณะของ
กระบวนการดาเนินงานตามภารกิจด้านการประกันคุณภาพ และเป็นลักษณะของคู่มือขั้นตอนในการ
ดาเนินการของเจ้าหน้าที่เมื่อนักศึกษามาขอรับบริการต่างๆ โดยที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการกาหนด
เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเอาไว้ ซึ่งยังไม่สะท้อนถึงการกาหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้นๆ
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการกาหนดกลไกที่จะต้องมีลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ
PDCA ที่ก่อ ให้ เกิดการพั ฒ นาและการปรับ ปรุงอย่างต่อ เนื่อง ดังนั้ น สถาบัน อุดมศึก ษาควรมีการ
กาหนดกรอบแนวทางที่แสดงถึงการให้ความสาคัญกับการกากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้
เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในทุกภารกิจ โดยจะต้องมีลักษณะเป็น
คาสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าหรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบอานาจที่เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ในภาพรวม และต้องผลักดันให้มีการดาเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
5.5.2 คุณธรรมการบริหารงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.50 เป็นคะแนน
จากผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายใน (Internal) โดยได้ เท่ ากั บ ร้ อ ยละ 71.50 ซึ่ ง ควรพั ฒ นาในเรื่ อ งการ
พิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ ทุนการศึกษา
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (I16)
6. ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง/พัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
6.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
6.1.1 ข้ อ เสนอแนะตำมแบบส ำรวจควำมคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสี ยภำยใน
(Internal) ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ดัชนีที่ต้องพัฒนำ
ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชีวัดที่ต้องพัฒนำ
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียน

ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

การรับสินบน

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมใน การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
สุจริต
แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

ประเด็นที่ต้องพัฒนำ
การมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต (I1)
ช่องทางของหน่วยงานที่สามารถร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ (I2)
1) การปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจหน้าที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น (I4)
2) การกาหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของ
หน่วยงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร
ธุรกิจเอกชน (I5)
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นแบบอย่างให้
เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆ ถือปฏิบัตติ าม (I6)
การกาหนดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน (I10)
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ดัชนีที่ต้องพัฒนำ
ตัวชีวัดที่ต้องพัฒนำ
ประเด็นที่ต้องพัฒนำ
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมใน การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 1) การตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่
องค์กร (ต่อ)
ผู้กระทาการทุจริตอย่างจริงจัง (I11)
2) การตรวจสอบของหน่วยงานมีความเป็นอิสระ
ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (I12)
ดัชนีคุณธรรมการทางาน มาตรฐานและความเป็น
1) การปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงาน
ธรรมในการปฏิบัติงานและ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน (I13)
ในหน่วยงาน
การให้บริการ
2) การกากับหรือตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ (I14)
คุณธรรมการบริหารงาน
การพิจารณาความดีความชอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ ทุนการศึกษา อย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม (I16)

6.1.2 ข้ อ เสนอแนะตำมแบบส ำรวจควำมคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยนอก
(External) ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ดัชนีที่ต้องพัฒนำ
ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชีวัดที่ต้องพัฒนำ
การเปิดเผยข้อมูล

ดัชนีความพร้อมรับผิด

การดาเนินงานตามภารกิจ

การปฏิบัติงานตามหน้าที่

เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียน

ประเด็นที่ต้องพัฒนำ
1) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน (E1)
2) การให้ข้อมูลอย่างโปร่งใส ไม่ปดิ บังหรือบิดเบือน
ข้อมูล (E2)
1) การกาหนดโครงการหรือการดาเนินงานต่างๆ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน (E5)
2) การนาเสนอความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน (E6)
1)การปฏิบัติงานโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ (E7)
2)การปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบหาก
ปฏิบัติงานผิดพลาด (E8)
การมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต (E9)
ช่องทางของหน่วยงานที่สามารถร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ (E10)

- 27

ดัชนีที่ต้องพัฒนำ

ตัวชีวัดที่ต้องพัฒนำ
การรับสินบน

ดัชนีคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน

มาตรฐานและความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ

-

ประเด็นที่ต้องพัฒนำ
1) การปฏิบัตหิ น้าที่หรือใช้อานาจหน้าที่ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น
(E12)
2) การกาหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของ
หน่วยงาน เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน
(E13)
1) การกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน
เป็นระบบ และทาให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ
หรือขอรับบริการ (E14)
2) การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
อย่างเคร่งครัด (E15)

6.1.3 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based) ที่ ค วรได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง คื อ
EB2 (1) EB10 (2) และ EB12 (1) ในประเด็นดังนี้
EBIT ที่ต้องปรับปรุง
EB2 (1) การกาหนด
มาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบให้ภาค
ประชาชนหรือผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน
EB10 (2) การกาหนด
มาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน
EB12 (1) การกาหนด
มาตรการ กลไก หรือการ
วางระบบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
หน่วยงานควรมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

หน่วยงานควรมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

หน่วยงานควรมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคูม่ ือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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6.2 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่ำง
ข้อเสนอแนะในหั วข้อนี้เป็นการนาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสารวจ
ในส่วนที่ 3 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อหน่วยงาน เพื่อให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรม
และความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทาการทุจริตต่อหน้าที่ ดังนี้
6.2.1 ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) โดยมีประเด็นที่
ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรจะเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องการบริหารงานต่างๆ ควรวางนโยบายการบริหารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้บริหารควร
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และมีความยุติธรรม ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้แก่
เจ้าหน้าที่ตามความสามารถของเจ้าหน้าที่จริงๆ ควรมีการเผยแพร่แผนการดาเนินงานในระยะกลาง
และระยะยาวให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
6.2.2 ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External) โดยมีประเด็น
ที่ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยควรปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และควรมีการแจ้ง
ข่าวสารที่รวดเร็ว กระจายข่าวให้ทั่วถึงกับทุกคน มหาวิทยาลัยควรจะมีการกาหนดแบบแผนนโยบาย
หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
7. ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
7.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบำย
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย คือ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารของหน่วยงานในการนาไป
จัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ซึง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีภารกิจหลักคือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ที่ เสริ ม สร้ าง พลั งปั ญ ญาของแผ่ น ดิ น ฟื้ น ฟู พ ลั งการเรี ย นรู้ เชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู
ดังนั้น คณะที่ปรึกษาโครงการฯ จึงได้เสนอข้อเสนอแนะระดับนโยบายให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไว้ดังต่อไปนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 สร้ างสั งคมที่ ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ซึ่ งเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มุ่ งเน้ น ให้
ความส าคั ญในกระบวนการการปรั บสภาพสั งคมให้ เกิ ดภาวะที่ “ไม่ ทนต่ อการทุ จริต” โดยเริ่มตั้ งแต่
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
และปลู กฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทา
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หน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้
1) ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
2) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
3) ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
4) เสริมพลั งการมีส่ วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่ว น
เพื่อต่อต้านการทุจริต
7.2

ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติกำร
จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังกล่าว คณะที่ปรึกษาโครงการฯ จึงได้เสนอแนะใน
ระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ที่เสนอไว้ข้างต้น ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ
ตามกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
กลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต้านทุจริต

3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัตกิ ำร
1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ
1.2 การกาหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง
2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูส้ าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย
2.3 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม
3.1 นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและ
การปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การนาเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการ
สอนในทุกระดับ
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์
4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

-

ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัตกิ ำร
4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรม
ทางสังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social
Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

_______________……________________

