
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
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การวิเคราะหผ์ลการประเมนิ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาตินั้น 
 ผลการประเมินฯ มีผลคะแนนดังนี้ 
 คะแนนภาพรวมหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : 78.97 คะแนน 
 ระดับผลการประเมิน : B 
  

ตัวชี้วัดที ่ ตัวชี้วัด คะแนน แบบวัดการประเมิน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 91.14 IIT 
2 การใช้งบประมาณ 82.80 IIT 
3 การใช้อ านาจ 88.88 IIT 
4 การใช้ทรัพย์สนิของราชการ 81.47 IIT 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.67 IIT 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 88.77 EIT 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.94 EIT 
8 การปรับปรุงการท างาน 87.65 EIT 
9 การเปิดเผยข้อมูล 96.00 OIT 
10 การป้องกันการทุจริต 37.50 OIT 

 
โดยแบ่งเป็นคะแนนตามรายเครื่องมือได้ดังนี้ 
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)       ได้   84.79  คะแนน 
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)    ได้   89.45  คะแนน 
 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)             ได้   66.75  คะแนน 
จะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) และ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งควรด าเนินการปรับปรุงตามที่คณะ
ที่ปรึกษาโครงการฯ และผู้ประเมินเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในข้อที่
เร่งด่วน ดังนี ้
 
 
 
 
 



แหล่งข้อมูล ตัวชี้วัด การวิเคราะห์ มาตรการในการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

IIT การปฏิบัติหน้าที่ ควรมีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอน 
ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 
สร้างระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้มาติดต่อ
รับบริการ ณ จุดให้บริการ 

1.ให้หน่วยงานบริการจัดท า
ขั้นตอนและระยะเวลาใน
การให้บริการอย่างชัดเจน 
2.จัดท าแบบประเมินความ
พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
3.จัดท าสถิติการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

ควรจัดท าคู่มือและ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ สร้างระบบ
การก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน เพื่อ
สามารถควบคุมการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
ให้โปร่งใส 

ให้หน่วยงานจัดท าคู่มือและ
ระเบยีบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ และด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบการยืม-
คืน อย่างเคร่งครัด 

หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

ควรมีการสร้างวัฒนธรรม
การท างานเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม มีจิต
สาธารณะและให้บริการ
ประชาชนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
และการติดตามตรวจสอบ
การท างานของหน่วยงาน
ได้โดยง่ายและสะดวก 

1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อรณรงค์ในการต่อต้าน
การทุจริต 
2.จัดท าช่องทางเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน 
ผ่านทางออนไลน์ 
3.จัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง
วัฒนธรรมขององค์กรในการ
ต่อต้านการทุจริตโดยให้
ผู้บริหารสูงสุดมีส่วนร่วม 

- ส านักงานอธิการบดี 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

OIT การเปิดเผยข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
การบริหารงานทั่วไป 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหาพัสดุและ
การบริหารทรัพยากร

1.จัดท าเว็บไซต์หลักของ
มหาวิทยาลัยที่แสดงการ
เผยแพร่ข้อมูลการ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้
ครบถ้วน 
2.จัดท าช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้รับบริการ

- งานประชาสัมพันธ์ 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 



แหล่งข้อมูล ตัวชี้วัด การวิเคราะห์ มาตรการในการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

บุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมี
ช่องทางการปฏิสมัพันธ์กับ
ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป และการให้บริการ
ผ่านระบบ e-service  

และประชาชนทั่วไปผ่าน
ระบบออนไลน์ 

การป้องกันการ
ทุจริต 

ควรวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของปีที่ผ่านมา
เพื่อก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
จากนั้นจัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการ
ภายในและให้มีการก ากับ
ติดตามการน าไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  

1. จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน 
ITA ของปีที่ผ่านมา 
2. จัดประชุมคณะท างานฯ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ก าหนดแนวทางปรับปรุง
และพัฒนา 
3. ก ากับติดตามหน่วยงานที่
รับผิดชอบตามแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาที่
คณะท างานฯ ก าหนดขึ้น 

- คณะท างานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


