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การดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่ งเสริมคุณธรรม
และความโปร่ งใสในภายในหน่ วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ผู้ประสานงาน ITA
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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การดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในภายในหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดาเนินของ
หน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้ง แต่ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตระหนักถึงความสาคัญในการเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ดังนั้นจึงดาเนินภารกิจต่ าง ๆของหน่วยงาน
ตลอดจนบริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้
สาหรั บการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของหน่ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์
ได้รับผลการประเมินดังกล่าวในระดับ A โดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น ๙๒.๙๗ คะแนน
เป็นตัวชี้วัดทีเ่ ป็นจุดแข็งและควรพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ๙๐ คะแนน ประกอบด้วยแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๑. เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ ย วกั บขั้นตอนการขออนุญ าตเพื่ อ ยื ม ทรั พ ย์ สิ นของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
๒. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง
๓. เพิ่มมาตรการกากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
การใช้งบประมาณ
๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ของหน่วยงาน
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๑. สร้างช่องทางการร้องเรียน การติด ตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการ
จัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทาการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน
๒.เพิ่ ม มาตรการส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานของท่ า น มี ก ารด าเนิ น การเฝ้ า ระวั ง การทุ จ ริ ต
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต
การใช้อานาจ
๑. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
๒. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
การปรับปรุงคุณภาพระบบการทางาน
๑. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
๒. เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น
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คุณภาพการดาเนินงาน
๑. ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
๒. ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาที่กาหนดมากน้อยเพียงใด
๓. เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้วางแนวทาง/มาตรการ ในการแก้ไข โดยกาหนดให้ผู้รับผิดชอบจะต้องรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
พิจารณารายไตรมาสและจัดทาสรุปข้อมูลดังกล่าว ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทาง/มาตรการ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการ
ดาเนินการ ดังนี้
ตัวชี้วัดการ ผลคะแนน
แนวทาง/มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
กาหนดแล้ว
ประเมิน
เฉลี่ย
เสร็จ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
การใช้
๘๓.๗๓ ๑. เพิ่มการอานวยความ
ทุกหน่วยงาน
ไตรมาสที๒่ /
ทรัพย์สินของ
สะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขอ
๒๕๖๕
ราชการ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน
๒. ส่งเสริมการให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง
๓.เพิ่มมาตรการกากับดูแลและ
ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม
หรือพวกพ้อง

การรายงานผล
รายงานการกากับ
ติดตามและสรุปผล
การดาเนินงาน ณ
สิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

การกากับติดตาม
มอบหมายทุก
หน่วยงานร่วมกัน
กากับติดตาม

ผลการดาเนินการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ได้มอบนโยบายมาตรการ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ สู่ทุกหน่วยงาน
ภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ให้ถือปฏิบัติ ตาม
ประกาศ เรื่องมาตรการการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สนิ ของ
ทางราชการ
 ดาเนินการเรียบร้อย
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ตัวชี้วัดการ
ประเมิน
การใช้
งบประมาณ

การแก้ไข
ปัญหาการ
ทุจริต

ผลคะแนน
แนวทาง/มาตรการ
เฉลี่ย
๘๕.๔๔ ๑.สานักงานอธิการบดี กอง
นโยบายและแผน
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี ใน
เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
และแจ้งเวียนให้ คณะ/สานัก/
สถาบัน รับทราบ
๘๕.๘๘ -สร้างช่องทางการร้องเรียน
การติดตามผลการร้องเรียน
และสร้างความมั่นใจในการ
จัดการการทุจริต ตลอดจน
ปกป้องผู้กระทา
-อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครสวรรค์มุ่งมั่นและแสดง
ถึงเจตนารมณ์การต่อต้านการ
ทุจริตในทุกรูปแบบในองค์กร
จึงดาเนินการจัดทาประกาศ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานอธิการบดี

ทุกหน่วยงานร่วม

กาหนดแล้ว
เสร็จ
ไตรมาสที๑่ /
๒๕๖๕

ไตรมาสที๑่ /
๒๕๖๕

การรายงานผล

การกากับติดตาม

ผลการดาเนินการ

รายงานการกากับ
ติดตามและสรุปผล
การดาเนินงาน ณ
สิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

สานักงานอธิการบดี สานักงานอธิการบดี กองนโยบาย
และแผน ดาเนินการประชาสัมพันธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ในเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
และแจ้งเวียนให้ คณะ/สานัก/
สถาบัน  รับทราบเรียบร้อยแล้ว

รายงานการกากับ
ติดตามและสรุปผล
การดาเนินงาน ณ
สิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

มอบหมายทุก
หน่วยงานร่วมกัน
กากับติดตาม

-มหาวิทลัยราชภัฏนครสวรรค์สร้าง
ช่องทางการร้องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทางเว็ปไซต์หลักของ
มหาวิทยาลัย และปกป้องผู้กระทา
การร้องเรียน โดยหากพบการทุจริต
ในหน่วยงาน
-อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ได้มอบนโยบายนโยบาย
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ดังนี้
๑.ประกาศการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การให้หรือรับสินบน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๒.ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓.ประกาศนโยบายไม่รบั ของขวัญ
และของกานัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่  ดาเนินการ
เรียบร้อย
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ตัวชี้วัดการ
ประเมิน
การใช้อานาจ

ผลคะแนน
แนวทาง/มาตรการ
เฉลี่ย
๘๖.๔๒ ส่งเสริมกลไกการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง
๒. ส่งเสริมให้มีการมอบหมาย
งานตามตาแหน่งหน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม

ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

กาหนดแล้ว
เสร็จ
ไตรมาสที๑่ /
๒๕๖๕

การรายงานผล
รายงานการกากับ
ติดตามและสรุปผล
การดาเนินงาน ณ
สิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
การปรั บ ปรุ ง ๘๘.๒๗ เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ
๑.สานักงาน
ไตรมาสที๑่ / รายงานการกากับ
คุณ ภาพระบบ
การทางาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น
เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบ
คาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
จากนักศึกษาเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น

อธิการบดี
๒.สานักส่งเสริม
วิชาการฯ

๒๕๖๕

ติดตามและสรุปผล
การดาเนินงาน ณ
สิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

การกากับติดตาม

ผลการดาเนินการ

มอบหมายทุก
หน่วยงานร่วมกัน
กากับติดตาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ได้มอบ
-นโยบายการดาเนินงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
-การเลื่อนขั้นเข้าสู่ตาแหน่ง ตาม
ความรู้และความเหมาะในตาแหน่ง
 ดาเนินการเรียบร้อย

๑.สานักงาน
อธิการบดี
๒.สานักส่งเสริม
วิชาการฯ

แสดงคู่มือและขัน้ ตอนการให้บริการ
ในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการให้บริการ
ในด้านต่างๆได้อย่างสะดวกบนเว็ป
ไซต์ของหน่วยงาน
-สร้างช่องการสอบถามแบบ
ออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปสามารถสอบเรื่อง
ต่างๆหรือข้อกังวลสงสัย เช่น
Chatbot หรือกระดานสนทนา
ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย
 ดาเนินการเรียบร้อย
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ตัวชี้วัดการ
ประเมิน
คุณภาพการ
ดาเนินงาน

ผลคะแนน
เฉลี่ย

แนวทาง/มาตรการ

๘๙.๓๑

-ตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงาน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ
ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
-ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการ
ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่า
เป็นไปตามขั้นตอนหรือ
ระยะเวลา ที่กาหนดมากน้อย
เพียงใด
-เพิ่มกลไกการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
๑.สานักงาน
อธิการบดี
๒.สานักส่งเสริม
วิชาการฯ

กาหนดแล้ว
เสร็จ
ไตรมาสที๑่ /
๒๕๖๕

การรายงานผล
รายงานการกากับ
ติดตามและสรุปผล
การดาเนินงาน ณ
สิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

การกากับติดตาม
๑.สานักงาน
อธิการบดี
๒.สานักส่งเสริม
วิชาการฯ

ผลการดาเนินการ
-การให้บริการของมหาวิทยาลัยมี
การจับบัตรคิวตามลาดับการ
ให้บริการ
-มีการกาหนดระยะเวลาการ
ให้บริการแต่ละด้าน
-พัฒนาความสามรถและเพิ่มทักษะ
ในต่างๆของบุคลากร
ดาเนินการเรียบร้อย

~8~
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดาเนินการผลักดัน การนานโยบายการสร้างค่านิยมที่
ไม่ทนการทุจริตคอรัปชั่นลงไปสู่ผู้ปฏิบัติในหน่วยงานให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการทุจริต
คอรัปชั่นในทุกรูปแบบ นาโดยอธิการบดี คณะบดี ผู้อานวยการสานัก และผู้อานวยการสถาบัน
๑. อธิการบดี ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่
(NO Gift Policy) และประกาศต่างๆ ที่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

~9~
๒.การด าเนินการจัด กิ จกรรม โครงการอบรมการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่า นทางระบบ ออนไลน์ MEET โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรั ต น์ ปราณี อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ซึ่งกิจกรรมอบรมการให้ความรู้เพื่อสร้าง
ความตระหนักและเข้าใจในกรอบการประเมิน ITA สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัด
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการอภิปรายเรื่อง ความเป็นมาและความสาคัญของ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ “การขับเคลื่อนนโยบาย
เรื่อง การไม่รั บของขวัญ” วิทยากรโดย นางชนานันท์ พูลเกลี้ยง จากสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
นครสวรรค์ และการอภิปรายเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือแบบวัด OIT และแบบวัดการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้เสียภายใน หรือแบบวัด IIT วิทยากรโดย นางขวัญฤทัย ฤทธิ์เรืองเดช จากสานักงาน ป.ป.ช. ประจา
จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคาร๑๔ ชั้น๒

~ 10 ~
๓. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เป็นประธานในพิธีเปิด การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส โดยมี คณะผู้บริหาร ๕ คณะได้แก่ ๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดี
คณะครุศาสตร์ ๒.รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓.ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ๔.รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์
เนตรแพ คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๕.รองศาสตราจารย์ ดร.ธวั ช พะยิ้ ม คณบดี ค ณะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม ผู้ อ านวยการ ๕ ส านั ก /สถาบั น ได้ แ ก่ ๑. ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีร
พร พรหมมาศ ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ๓. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สมบู ร ณ์ นิ ย ม
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ๕. นายมงคล แพทองค า ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี ประธานสภา
คณาจารย์ อาจารย์นันทภัค ธนาอภินนท์ ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล ร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๘ อาคาร ๑๔
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๕. คณะผู้บริหารและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มุ่งมั่นที่จะดาเนินงานด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สจุ ริต และตรวจสอบได้
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