แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา โทร. 044-815111 ต่อ 6600 http://qa.cpru.ac.th
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โครงการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) ที่กาหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ของ
รัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับสมบูรณ์ ที่กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ซึ่งกาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
มหาวิทยาลั ยราชภัฏชัย ภูมิได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รั บคะแนน 70.44 คะแนน (ระดับ C)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับคะแนน 70.02 คะแนน (ระดับ C) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับ
คะแนน 90.31 คะแนน (ระดับ A) เพื่อให้การดาเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีคะแนนเข้าใกล้ในระดับ AA (95
คะแนน) ให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้ 90.31 คะแนน
(ระดับ A) จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2562 สรุปผลดังนี้

เมื่อศึกษาผลย้อนหลัง 3 ปี ได้ดังนี้
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับคะแนน 70.44 คะแนน (ระดับ C)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับคะแนน 70.02 คะแนน (ระดับ C)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับคะแนน 90.31 คะแนน (ระดับ A)

เมื่อจัดอันดับผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ผลการจัด Ranking การดาเนินงานประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (90.31 คะแนน (ระดับ A)) ดังนี้
1. ม.ราชภัฏชัยภูมิได้ อันดับที่ 3 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกฉียงเหนือ จาก 11 แห่ง
2. ม.ราชภัฏชัยภูมิได้ อันดับที่ 9 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประทศ จาก 38 แห่ง
3. ม.ราชภัฏชัยภูมิได้ อันดับที่ 13 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จาก 80 สถาบัน
4. ม.ราชภัฏชัยภูมิได้ อันดับที่ 258 จากหน่วยงานทั่วประเทศ รวม 8,058 หน่วยงาน

แนวปฏิบัติทคี่ วรพัฒนา และกากับติดตามการดาเนินงาน ITA ดังนี้
สรุปภาพรวม จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางปรับปรุง
จุดเด่น / จุดแข็ง
1. ผู้บริหารตระหนักและให้ความสาคัญการดาเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
2. บุคลากรให้ความเชื่อมั่นในการดาเนินงานที่โปร่งใส ในการ
ปฏิบัติงาน
3. ผู้มสี ่วนได้เสียให้ความร่วมมือในการดาเนินงานที่โปร่งใสและ
การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริม
จัดทาคาสั่งคณะอนุกรรมการติดตาม และคาสั่งผูร้ ับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ITA ให้แต่ละสานัก/กอง/หน่วยงาน มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการและเหตุผลของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตลอดจนให้ความสาคัญและมีส่วนร่วมในการ
เข้ารับการประเมิน

แนวทางปรับปรุง

1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ ควรจัดทาโครงการอบรม ยกระดับการดาเนินงานคุณธรรม
อย่างชัดเจน (คุณภาพการดาเนินงาน 82.47 คะแนน)
และความโปร่งใส (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2. ควรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และ
มีช่องทางหลากหลาย (ประสิทธิภาพการสื่อสาร 74.49 คะแนน)
3. ควรพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดย
เปิดโอกาสให้ผรู้ ับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป
มีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดีขึ้น (การ
ปรับปรุงการทางาน 72.59 คะแนน)

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จุดแข็ง / จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริม /
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ผู้บริหารตระหนักและให้
ความสาคัญการดาเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
2. บุคลากรให้ความเชื่อมั่นในการ
ดาเนินงานที่โปร่งใส ในการ
ปฏิบัติงาน
3. ผู้มสี ่วนได้เสียให้ความร่วมมือใน
การดาเนินงานที่โปร่งใสและการมี
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน

จัดทาคาสั่งคณะอนุกรรมการ
ติดตาม และคาสั่งผูร้ ับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ITA ให้แต่ละสานัก/
กอง/หน่วยงาน มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการและ
เหตุผลของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ตลอดจนให้ความสาคัญและมี
ส่วนร่วมในการเข้ารับการ
ประเมิน

เป้าหมาย/
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

- คาสั่ง
คณะอนุกรรมการ
ติดตาม
- คาสั่งผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ITA

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการอบรม ยกระดับการดาเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.63)

23,000.-

ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์
อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์
นางเกษราพร นาคคา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

จัดทาโดย
นางอรประภา เจริญวัย
นายสามารถ สินทร
นางสาวยุวเรศ ขวัญมา

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

