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รายงานการวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. หลักการและเหตุผล  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง  โดยเป็น
เครื่องมือเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันการ
ประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการด า เนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยเหตุนี้การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็น
เพียงการประเมินคุณธรรมการดาเนินงานป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐแต่ยังเป็น
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างความไม่เป็นธรรม
และความด้อยประสิทธิภาพสาหรับน าไปจัดทาแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในระบบราชการไทยต่อไป  

การประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะปัญหา
การด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรในแต่ละปีงบประมาณ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดท าแนวทางการพัฒนาองค์กรและการป้องกันการทุจริตในมิติต่างๆในปีงบประมาณต่อๆไป วัตถปุระสงค์รอง 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพในการปฏิบัติงาน  
การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน  (Empowerment) 
และการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการป้องกันการทุจริตจากรากฐานของปัญหาหรือความเสี่ยงที่พบ
ภายในองค์กร เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเน่ืองในทุกๆปี 
(Continuous Improvement)  

การให้ความส าคัญและการยอมรับในระดับประเทศ การประเมิน ITA ได้ถูกเป็นก าหนดเป้าหมายหรือ
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนงานระดับประเทศหลายระดับ อาทิคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. ก าหนด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๘๐ ) ได้ก าหนดให้การประเมิน
คุณธรรมและความธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งตัวชี้วัดของแผนย่อย
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรกได้ก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนข้ึนไป แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการพฤติมิชอบ ( ฉบับปรับปรุงเดือน กันยายน ๒๕๖๓) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศ โดยก าหนดให้
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานที่ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ จะต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป แผนบูรณาการต่อต้าน
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การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแนวทางที่ ๑ ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึกให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาครัฐที่มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ( Sustainable Development Goals: SDGs ) ส่งผลให้การ
ประเมิน ITA ได้รับการยอมรับในระดับสากล ( International Recognition ) และถูกกล่าวถึงเพิ่มมากขึ้นใน
ระดับนานาชาติหลายวาระโอกาส ส าหรับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับคณะที่ปรึกษา จาก ๔ สถาบัน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจและสถาบันที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง ( Third party) ด าเนินการประเมิน ITA 
จบแล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนด และได้มีการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแก่หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ปรากฏในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment System ) หรือระบบ ITAS และในรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จะเป็นโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการน าไป
ปรับปรุงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด าเนินการภาครัฐให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป  
๒.ระเบียบวิธีการประเมนิ ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระเบียบวิธีการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ยังคงมีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา โดยเป็นไปตามหลักการวิจัยประเมินผล ( Evaluation Research ) และหลักการทาง
สถิติ มีการจัดเก็บข้อมูลประกอบการการประเมินอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ  เพื่อให้ผลการประเมิน
สามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง  

๑.เกณฑ์การประเมิน  
ผลการประเมิน ITA มีที่มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลจาก ๓ ส่วน ดังนี้  

  ส่วน ๑ การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment :IIT ) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมละความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองโดยสอบถามการ
รับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ๓๐ ข้อค าถามได้แก่  

ตัวชี้วดัที ่๑ การปฏิบัติหน้าที่  
ตัวชี้วดัที ่๒ การใช้งบประมาณ  
ตัวชี้วดัที ่๓ การใช้อ านาจ  
ตัวชี้วดัที ่๔ การใช้ทรพัยส์ินของทางราชการ  
ตัวชี้วดัที ่๕ การแก้ไขปัญหาการทจุรติ 

 ส่วนที่ ๒ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ( External Integrity 
and Transparency Assessment :EIT ) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๔ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ โดย
สอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ๑๕ ข้อค าถาม ได้แก่  

ตัวชี้วดัที ่๖ คุณภาพการด าเนินงาน  



~ 4 ~ 
 

ตัวชี้วดัที ่๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
ตัวชี้วดัที ่๘ การปรับปรุงระบบการทางาน  

 ส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment :OIT ) เป็นการการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่
เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน  ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและ  
คนกลาง ( Third Party ) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด พร้อมให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนารายประเด็นข้อคาถาม แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ๔๓ ข้อคาถาม ได้แก่  

ตัวชี้วดัที ่๙ การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วดัย่อยที ่๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน  

  ตัวชี้วดัย่อยที ่๙.๒ การบริหาร  
ตัวชี้วดัย่อยที ่๙.๓ บริหารเงินงบประมาณ  
ตัวชี้วดัย่อยที ่๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ตัวชี้วดัย่อยที ่๙.๕ การสง่เสริมความโปร่งใส  

ตัวชี้วดัที ่๑๐ การป้องกนัการทุจริต  
ตัวชี้วดัย่อยที ่๑๐.๑ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
ตัวชี้วดัย่อยที ่๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต 

  ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประชากร/แหล่งข้อมูล กลุ่มตวัอย่าง และการเก็บข้อมูล  
การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้เครื่องมือการประเมิน จ านวน ๓ เครื่องมือ ดังนี ้

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประชากร/แหล่งข้อมูล ขนาดกลุ่มตัวอยา่งขั้นต่ า 
และการเก็บข้อมูล 

๑)แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน  
( Internal Integrity and 
Transparency Assessment 
:IIT )  
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง
ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วดั  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal Stakeholder)  
หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บรหิาร 
ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/
พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานภาครัฐมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๑ ปี นับ
จากวันที่น าเข้าข้อมูล  

ขนาดกลุ่มตัวอยา่งขั้นต่ าของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
ก าหนดจ านวนร้อยละ ๑๐ ของ
ประประมาณการจ านวนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งหมดของแต่ละ
ประเภท แต่จะต้องมีจ านวนไม่
น้อยกว่า ๓๐ คน กรณีหน่วยงาน
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
จ านวนมากกว่า ๔,๐๐๐ คน ให้
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน การเก็บ
ข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน 
เข้าตอบแบบวัดการรับรูข้องผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้วย
ตัวเอง ผ่านระบบ (ITAS) โดยตรง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประชากร/แหล่งข้อมูล ขนาดกลุ่มตัวอยา่งขั้นต่ า 
และการเก็บข้อมูล 

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก  
( External Integrity and 
Transparency Assessment 
:EIT ) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ระดับการรับรองรู้ของผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมินประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Stakeholder)  
หมายถึง บุคคล นิติบุคคล 
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของ
รัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมา
ติดต่อตามภารกจิของหน่วยงาน
ภาครัฐนับตั้งแต่ในป ีพ.ศ.๒๕๖๔ 

ขนาดกลุ่มตัวอยา่งขั้นต่ าของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียนอก  
ก าหนดจ านวนร้อยละ ๑๐ ของ
ประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมดของแต่ละ
ประเภท แต่จะต้องมีจ านวนไม่
น้อยกว่า ๓๐ คน กรณีหน่วยงาน
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
จ านวนมากกว่า ๔,๐๐๐ คน ให้
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ไม่น้อยน้อยกว่า ๔๐๐ คน  
๑.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้า
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ด้วย
ตัวเอง ผ่านระบบ ITAS โดนตรง 
หรือ ณ จุดให้บริการประชาชน  
๒.เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลตาม
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยคณะ
ที่ปรึกษาการประเมิน ITAS 
  

๓)แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ  
( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment 
:OIT ) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย ๒ 
ตัวชี้วดั  

เว็บไซต์  
หมายถึง เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานภาครัฐทีใ่ช้ในการ
สื่อสารต่อสาธารณะ  

เป็นการประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โดยดาเนินการผ่าน
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(OIT) ทางระบบ ITAS  
การเก็บข้อมูล  
ให้หน่วยงานเลือกตอบมีหรือไม่มี
การเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ 
URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่  
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล
บนเว็บไซต์หลักองหน่วยงาน
ภาครัฐทีใ่ช้ในการสื่อสารต่อ
สาธารณะ และระบุคาอธิบาย 
เพิ่มเติมประกอบค าตอบ ผ่าน
ระบบ (ITAS) 
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(๓) ผลคะแนนและระดับการประเมิน ประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
และระดับผลการประเมนิ (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
๙๕.๐๐ – ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ A 
๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ B 
๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ C 
๕๕.๐๐ –๖๔.๙๙ D 
๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ E 

๐ – ๔๙.๙๙ F 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตระหนักถึงความส าคัญในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นจึงด าเนินภารกิจต่าง ๆของหน่วยงานตลอดจน
บริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ส าหรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับผลการประเมิน
ดังกล่าวในระดับ A โดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น ๙๒.๙๗ คะแนน 
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ผลการประเมินทั้งจ าแนกตามประเภทการประเมินทั้ง ๓ ส่วน และตามตัวชี้วัด ดังนี ้  
 ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency 

Assessment  : IIT) ใช้เก็บรวมรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๑ – ๕ ตัวชี้วัดที่ ประกอบด้วย  
ตัวชี้วดัที ่๑ การปฏิบัติหน้าที่    ๙๒.๔๘  คะแนน   
ตัวชี้วดัที ่๒ การใช้งบประมาณ    ๘๕.๔๔  คะแนน   
ตัวชี้วดัที ่๓ การใช้อ านาจ    ๘๖.๔๒  คะแนน   
ตัวชี้วดัที ่๔ การใช้ทรพัยส์ินของราชการ   ๘๓.๗๓  คะแนน   
ตัวชี้วดัที ่๕ การแก้ไขปัญหาการทจุรติ   ๘๕.๘๘  คะแนน  

 ๒. แบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ใช้เก็บรวมรว่มข้อมูลในตัวชีว้ัดที่ ๖ – ๘ ตัวชี้วัดที ่ประกอบด้วย  

ตัวชี้วดัที ่๖ คุณภาพการด าเนินงาน   ๘๙.๓๑   คะแนน  
ตัวชี้วดัที ่๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร     ๙๑.๖๙  คะแนน 
ตัวชี้วดัที ่ ๘ การปรับปรุงคุณภาพระบบการท างาน ๘๘.๒๗ คะแนน 

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตวัชีว้ัดที่ ๙ -๑๐ ตัวชีว้ัดที ่ ประกอบด้วย  

ตัวชี้วดัที ่๙ การเปิดเผยข้อมูล    ๑๐๐   คะแนน  
ตัวชี้วดัที ่๑๐ การป้องกนัการทุจริต   ๑๐๐   คะแนน 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน 

หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๙๒.๙๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีผลการ
ประเมิน  ระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อย
ละ ๕-๑๕ ของ ตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาใน
จุดที่ยังคงเป็น ปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถ
ยกระดับการ  ด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธา  สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย 
หรือบริการจัดการให้ดียิ่งขึ้น  

เป็นตัวชี้วัดที่เป็นจุดแข็งและควรพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ๙๐ คะแนน ประกอบด้วย      
แบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) และแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ) 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment  : IIT) 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
 ๑. เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรพัย์สินของราชการ 

ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
 ๒. ส่งเสริมการให้ความรูเ้กี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการที่ถูกต้อง  
๓. เพิ่มมาตรการก ากับดแูลและตรวจสอบ การใชท้รัพย์สินของราชการ เพือ่ป้องกันไม่ให้มี

การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
การใช้งบประมาณ  

 ๑. ส่งเสริมการประชาสมัพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน     

การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
๑. สรา้งช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการ

การทจุรติ ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจรติในหน่วยงาน 
๒. เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบ

การทจุรติ และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทจุรติ     
การใช้อ านาจ 

๑. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง  
๒. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
การปรับปรุงคุณภาพระบบการท างาน 

๑. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการใหด้ขีึ้น 
 ๒. เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น 
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คุณภาพการด าเนินงาน   
 ๑. ตรวจสอบวา่บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาตดิต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มา

ติดต่อที่รู้จกัเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน   
 ๒. ให้ตรวจสอบวา่ประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นวา่เป็นไปตามข้ันตอนหรือ

ระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด 
๓. เพิ่มกลไกการปรับปรงุคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๔ น าไปสู่การก าหนดมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบจะต้องรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค 
(ถ้ามี) และเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส ซึ่งประกอบด้วยมาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ 
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี 

 
มาตรการ/แนวทาง ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม

และ การรายงานผล 
๑.การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ  
 

เพิ่ ม ก า ร อ า น ว ยคว าม
สะดวกเกี่ยวกับขั้นตอน
การขออนุญาตเพื่ อยื ม
ทรัพย์สินของราชการ ไป
ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน รายงานการก ากับ
ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส่งเสริมการให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานในการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

ทุกหน่วยงาน รายงานการก ากับ
ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เพิ่มมาตรการก ากับดูแล
และตรวจสอบ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพือ่
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง 

ทุกหน่วยงาน รายงานการก ากับ
ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒.การใช้งบประมาณ ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน 

กองนโยบายและแผน รายงานการก ากับ
ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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มาตรการ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม
และการรายงานผล 

๓.การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต  
 

สร้างช่องทางการ
ร้องเรียน การตดิตามผล
การร้องเรียน และสร้าง
ความมั่นใจในการจัดการ
การทจุรติ ตลอดจน
ปกป้องผู้กระท าการ
ร้องเรียน โดยหากพบการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

กลุ่มงานนิติกร รายงานการก ากับ
ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้
หน่วยงานของท่าน มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทาง
วินัยอย่างจริงจังเมื่อพบ
การทจุรติ 

กลุ่มงานนิติกร 
 
 

 

รายงานการก ากับ
ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. การใช้อ านาจ 
 

ส่งเสริมกลไกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง  

ทุกหน่วยงาน รายงานการก ากับ
ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส่งเสริมให้มีการ
มอบหมายงานตาม
ต าแหน่งหน้าที่จาก 
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม 

ทุกหน่วยงาน รายงานการก ากับ
ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕. การปรับปรุงคุณภาพ
ระบบการท างาน 
 

เพิ่มการปรับปรุงวิธกีาร
และ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้น 

๑.ส านักงานอธกิารบด ี
๒.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

รายงานการก ากับ
ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เพิ่มมาตรการชี้แจงและ
ตอบค าถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจากนักศึกษา
เกี่ยวกับการด าเนินงานให้
ชัดเจนมากขึ้น 

๑.ส านักงานอธกิารบด ี
๒.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

รายงานการก ากับ
ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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มาตรการ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม
และการรายงานผล 

 เปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มารับบริการ หรือ ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่าน
ช่องทาง Webboard เพื่อ
น ามาปรับปรุงการท างาน
และการให้บริการ ให้ดีขึ้น 

๑.ส านักงานอธกิารบด ี
๒.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

รายงานการก ากับ
ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๖. คุณภาพการด าเนินงาน 
  

  
 

ตรวจสอบว่าบุคลากรใน
หน่วยงาน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการ แก่ผู้มาตดิต่อ
ทั่ว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่
รู้จักเป็นการส่วนตัวอยา่ง
เท่าเทียมกัน   

๑.ส านักงานอธกิารบด ี
๒.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

รายงานการก ากับ
ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตรวจสอบว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงานให้บริการแก่
ผู้อื่นว่า เป็นไปตาม
ขั้นตอนหรือระยะเวลา ที่
ก าหนดมากน้อยเพียงใด 

๑.ส านักงานอธกิารบด ี
๒.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

รายงานการก ากับ
ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เพิ่มกลไกการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

๑.ส านักงานอธกิารบด ี
๒.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 

รายงานการก ากับ
ติดตามและสรุปผล
การด าเนินงาน ณ 
สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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