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แผนการด าเนนิงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 

ที่รับผิดชอบ 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
1 เตรียมบุคลากร 

(1) ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 
(Admin) 

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ก.พ. 2563 ลงทะเบียนเข้าระบบและแกไ้ขข้อมูลส่วนตัวในระบบ ITAS - 

(2) ผู้บริหารที่รับผิดชอบการ
ประเมินของหน่วยงาน 

รองอธิการบดีทรัพยากร
บุคคลและบริหารทั่วไป 

ก.พ. 2563 ลงทะเบียนเข้าระบบและแกไ้ขข้อมูลส่วนตัวในระบบ ITAS - 

(3) ผู้ประสานงานส่วนกลาง กองกฎหมาย 
ส านักคอมพิวเตอร ์

ก.พ. 2563 (1) นิติกรกองกฎหมาย จ านวน 2 คน 
(2) เจ้าหน้าท่ีส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 คน 

- 

(4) ประสานงานประจ า
หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน ก.พ. 2563 เห็นควรก าหนดให้มีผูป้ระสานงานประจ าหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานต่างๆ คัดเลือกบุคลากร 
จ านวน 1 คน เป็นผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน แล้วจัดส่งรายชือ่ให้กับกองกฎหมายเพื่อจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง โดยให้ท าหน้าท่ีในการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงาน
ทางด้านต่างๆ ทั้งนี้ กองกฎหมายจะไดด้ าเนินการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับ 
ผู้ประสานงานประจ าหน่วยงานตอ่ไป 

- 

2 ลงทะเบียนและเปดิใช้งาน
รหัสผ่านในระบบ ITAS 

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย เม.ย. 2563 เมื่อไดร้ับ Username และ  Password  จากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ใหด้ าเนินการลงทะเบียน
และเปดิใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS  
 
 
 
 
 
 

- 
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
3 น าเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมนิ 

(1) ข้อมูลและจ านวน 
ผู้มีส่วนไดเ้สียภายใน 

กองการเจ้าหน้าที ่ เม.ย. 2563 กองการเจ้าหน้าที่จัดส่งจ านวนบุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ที่มสีิทธิเข้ารับการประเมินตามจ านวนท่ี  
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ให้กับกองกฎหมาย 
โดยจัดส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel เท่านั้น ** 

ภายในวันท่ี  
23 เม.ย. 63 

(2) ข้อมูลและจ านวน 
ผู้มีส่วนไดเ้สียภายนอก 

กองพัสดุ  
กองการเจ้าหน้าที่  
ศูนย์สารสนเทศ  
ศูนย์บริการร่วมฯ  
ส านักทะเบียนและวดัผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา  
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักวิชาการ  
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
ศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง 

เม.ย. 2563 หน่วยงานรวบรวมและจดัส่งรายชื่อ ต าแหน่ง ท่ีอยู่ และอีเมล์ของนักศึกษา หรือบุคคลภายนอก  
หน่วยงานละ 50 คน ให้กับกองกฎหมาย 
โดยจัดท าเป็นไฟล์ Microsoft Excel เท่านั้น ** 
  

ภายในวันท่ี  
23 เม.ย. 63 

(3) น าเข้าข้อมูลลงในระบบ 
ITAS  

กองกฎหมาย เม.ย. 2563 
 

น าเข้าข้อมูลของผู้มสี่วนได้เสียภายใน รายชื่อและช่องทางการติดตอ่ของผู้มีส่วนได้เสยีภายนอก  
และจัดส่งไฟล์ข้อมูลแนบเข้าสูร่ะบบ ITAS  

ภายในวันท่ี 
30 เม.ย. 63 

4 ด าเนินการประเมินตามแบบ IIT 
(Internal) 

ผู้ประสานของมหาวิทยาลัย พ.ค. – มิ.ย. 2563 ด าเนินการจัดส่ง QR Code ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานตามจ านวนที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผูม้ีสว่นได้เสียภายใน 

ภายในวันท่ี 
30 มิ.ย. 63 

5 ด าเนินการประเมินตามแบบ EIT 
(External) 

ผู้ประเมิน พ.ค. – มิ.ย. 2563 - - 
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการประเมินตามแบบ OIT 

1.การเปิดเผยข้อมูล 
(1) ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีรับการประเมิน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
O1  
โครงสร้าง 

ส านักคอมพิวเตอร ์
กองกลาง 
 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
2. ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน 
กลุ่ม เป็นต้น 
สิ่งทีห่น่วยงานต้องปฏิบัต ิ
ปรับปรุงหรือเพิ่มรายละเอียดของโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยต าแหน่งที่
ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลยั เช่น สาขาวิชา ส านัก สถาบัน กอง ศูนย์ ฝ่าย  
เป็นต้น ใน www.stou.ac.th  

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O2  
ข้อมูลผู้บริหาร 

ส านักคอมพิวเตอร ์
กองกลาง 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
2. ประกอบด้วย ช่ือ-สกุล ต าแหนง่ รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บรหิารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
และผูด้ ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
ปรับปรุงหรือเพิ่มรายละเอียดข้อมลูผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยจะต้องประกอบด้วย ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ประธาน
กรรมการประจ าสาขาวิชา ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ผู้อ านวยการ
ศูนย์วทิยพัฒนา ใน www.stou.ac.th 
 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O3  
อ านาจหน้าที ่

ส านักคอมพิวเตอร ์
กองกลาง 
 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
- แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
เพิ่มรายละเอียดเกีย่วกับหน้าท่ีและอ านาจของมหาวิทยาลยัตามที่กฎหมายก าหนดของ
มหาวิทยาลยัใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O4 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

กองแผนงาน พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตรห์รือแนวทาง เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป็นต้น 
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปี พ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
ปรับปรุงหรือเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O5 
ข้อมูลการติดต่อ 

ส านักคอมพิวเตอร ์
กองกลาง 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี ้ 
1) ที่อยู่หน่วยงาน 2) หมายเลขโทรศัพท์ 
3) หมายเลขโทรสาร 4) ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) 
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
ปรับปรุงหรือเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแผนที่ตั้งของของมหาวิทยาลัยใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O6  
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

ส านักคอมพิวเตอร ์
กองกฎหมาย 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรอืการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
เพิ่มรายละเอียดเกีย่วกับกฎหมายต่างๆ ท่ีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลยัใน www.stou.ac.th 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O7 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ส านักคอมพิวเตอร ์
กองกลาง 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 
2. เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในป ีพ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของมหาวิทยาลัย แล้วน าข่าวประชาสมัพันธ์
ลงใน www.stou.ac.th อย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

การปฏสิัมพันธ์ข้อมูล 

O8  
Q&A 

ส านักคอมพิวเตอร ์
ส านักทะเบียนและวดัผล 
ศูนย์สารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมลูต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร
ให้ค าตอบกับผูส้อบถามได้ โดยลักษณะเป็นการสื่อสารไดส้องทาง เช่น Web broad, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 
2. สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหนว่ยงาน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจะต้องจัดให้ม/ีปรบัปรุง/พัฒนา ระบบ Q&A เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอรด์ โดย
เชื่อมโยงกับ www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O9  
Social Network 

ส านักคอมพิวเตอร ์
ศูนย์สารสนเทศ 
กองกลาง 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  
2. สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหนว่ยงาน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
ด าเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกับ Facebook Twitter หรือ Line ของมหาวิทยาลัย
เข้าด้วยกัน และเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบผา่นทาง Internet 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/


6 

 

ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) การบริหารงาน 
แผนด าเนินงาน 

O10  
แผนด าเนินงานประจ าป ี
 

กองแผนงาน พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการ เป็นต้น 
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
ด าเนินการน าแผนด าเนินงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยลงเผยแพร่ใน  www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O11  
รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

กองแผนงาน พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
2. มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแตล่ะโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563  
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
จัดท ารายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ของมหาวิทยาลัยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แล้วน าลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O12  
รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

กองแผนงาน พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าป ี
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมาย เป็นต้น 
3. เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา แล้วน าลงเผยแพร่ใน 
www.stou.ac.th 

การปฏิบัติงาน 

O13  
คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักทะเบียนและวดัผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กองแผนงาน 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัตภิารกจิใด ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือ
พนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นตน้ 
สิ่งทีห่น่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของแตล่ะหน่วยงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
แล้วน าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิัติงานลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

การให้บริการ 
O14  
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
**  

ส านักทะเบียนและวดัผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ศูนย์สารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักบรรณสารสนเทศ 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติที่ผู้รับบริการหรือผูม้าตดิต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติ เช่น เป็นคู่มือส าหรับบริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือตดิต่ออย่างไร เป็นต้น 
สิ่งท่ีหน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของแตล่ะหน่วยงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
แล้วน าคู่มือหรือมาตรฐานการใหบ้ริการลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O15  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ** 
 

ส านักทะเบียนและวดัผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักบรรณสารสนเทศ 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงข้อมูลสถติิการให้บริการตามภารกจิของหน่วยงาน 
2. เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย         
แล้วน าข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O16  
รายงานผลการส ารวจความพึ่ง
พอใจการให้บริการ ** 

ส านักทะเบียนและวดัผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักบรรณสารสนเทศ 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลส ารวจความพึ่งพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
2. เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย         
แล้วน าข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O17  
E-Service ** 

ส านักคอมพิวเตอร ์
ส านักทะเบียนและวดัผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักบรรณสารสนเทศ 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าท่ีภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
2. สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าระบบ E-Service เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ขอรับบริการสามารถขอรับบริการจาก
มหาวิทยาลยัในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได ้
 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ O14 – O 17 
**การให้บริการ หมายถึง การใหบ้ริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการที่มีความส าคญัต่อภารกจิของหน่วยงาน 
 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O18  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี
 

กองแผนงาน พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วน าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O19  
รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

กองแผนงาน พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
2. มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563  
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท ารายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย แล้วน ารายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ            
รอบ 6 เดือน ลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O20  
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

กองแผนงาน พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 
3. เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย แล้วน ารายงานลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

การจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
O21  
แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือ
แผนการจดัหาพัสด ุ
 

กองพัสดุ พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงแผนการจัดซื้อจดัจ้างหรอืแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. เป็นข้อมูลการจดัซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพสัดุ แล้วน ารายงานลงเผยแพร่ใน 
www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O22  
ประกาศตา่งๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจดัหาพัสด ุ

กองพัสดุ พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจดัจ้าง เป็นต้น  
2. เป็นขอ้มูลการจดัซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าประกาศต่าง ๆ เกีย่วกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจดัจ้าง เป็นต้น โดยจะต้องเป็นข้อมลูภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แล้วน าข้อมูลลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 
O23  
สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือ
การจัดหาพสัดรุายเดือน 

กองพัสดุ พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงสรุปผลการจดัซื้อหรือจดัจ้างของหน่วยงาน 
2. จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง) 
3. เป็นขอ้มูลการจดัซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดรุายเดือน แล้วน าข้อมูลลงเผยแพร่ใน 
www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O24  
รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุประจ าป ี

กองพัสดุ พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจดัซื้อจัดจ้าง ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เป็นต้น 
3. เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท ารายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือจดัหาพัสดุประจ าป ีในรอบ 12 เดือน โดยจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วน าข้อมูลลงเผยแพรใ่น www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
O25  
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล * 

กองการเจ้าหน้าที ่ พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคลทีม่ีจุดมุ่งหมายหรือวัตถปุระสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคณุธรรม 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารทีไ่ด้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่ก าหนดในนามของ
หน่วยงาน 
3. เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจะต้องน าเสนอนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลต่ออธิการบดีเพื่อก าหนดเป็นนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย แล้วน าข้อมลูลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

O26  
การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารงานบุคคล ** 

กองการเจ้าหน้าที ่ พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน การสรร
หาคนดีคนเก่งเพื่อปฏบิัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวนิัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น  
2. เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือ
เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ตามข้อ O25 
3. เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วน าข้อมูลลงเผยแพร่ใน 
www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O27  
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล *** 

กองการเจ้าหน้าที ่ พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี ้
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร  
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
5. หลักเกณฑ์การให้คณุให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจ 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการให้มีหรือปรับปรุงหรือแก้ไขเพิม่เตมิหลักเกณฑก์ารบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย แล้วน าหลักเกณฑด์ังกล่าวลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

O28  
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
**** 

กองการเจ้าหน้าที ่ พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากร 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากร
บุคคล ผลการวเิคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
3. เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2562 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท ารายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ในรอบ 12 เดือน) ต่อมหาวิทยาลยั แล้วน าข้อมูลลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

หมายเหตุ O25 – O 28 
* (1) หน่วยงานมีนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบตังิานในองค์กรรับทราบโดยทั่วกัน โดยการจดัท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสรา้งความ

โปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน 
** (2) หน่วยงานมีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น 

- การวางแผนอัตรากาลังคน หน่วยงานมีแผนอัตรากาลังโดยมีการวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้องและน าไปสู่การก าหนดจ านวนประเภท และระดับต าแหน่ง ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน
อัตราก าลังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

- การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร หน่วยงานมีแผนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน โดยมีการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานท่ีเปน็ไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

- การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) หน่วยงานมีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ ตลอดจนมีการก าหนดหลักเกณฑ ์
วิธีการในการคัดเลือกบุคลากรส าหรับผู้บริหาร มีแผนบริหารจัดการบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรยีมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข โดยมีการสรา้งสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการทางาน และบรรยากาศในการท างานท่ีดี เพื่อสนับสนนุ
ให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้เต็มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมกีารด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ 

- การส่งเสริมจริยธรรมและคณุธรรมในองค์กร หน่วยงานมีมาตรการที่ส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม และสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ปฏบิัติงานในหน่วยงาน 
*** (3) หน่วยงานมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด าเนินการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คณุให้โทษและการสรา้งขวัญก าลังใจ มีระบบฐานข้อมลูเกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคลของหน่วยงาน 

**** (4) หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจดัท ารายงานผลสถานภาพการบรหิารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานประจ าปี 
 

(5) การส่งเสรมิความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
O29  
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต 

กองกฎหมาย พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการทีบุ่คคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรอืวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการให้มีหรือปรับปรุงหรือแก้ไขเพิม่เตมิคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตของมหาวิทยาลัย แล้วน าคูม่ือหรือแนวปฏิบตัิการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ดังกล่าวลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O30  
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

กองกฎหมาย 
ส านักคอมพิวเตอร ์

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบัการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
2. สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของมหาวิทยาลัย             
โดยปรบัปรุงและพัฒนาระบบศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับปัจจบุัน 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O31  
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตประจ าป ี

กองกฎหมาย พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงข้อมูลสถติิเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลความก้าวหน้าการจดัการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณไีม่มเีรื่องร้องเรยีนให้ระบไุม่มเีรื่องร้องเรียน) 
3. เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563  
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจะต้องจัดท าข้อมลูเชิงสถิติเรื่องร้องเรยีนการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แล้วน าข้อมูลลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 
O32  
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

ส านักคอมพิวเตอร ์
ศูนย์สารสนเทศ 
ส านักทะเบียนและวดัผล 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกจิของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
2. สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานด าเนินการจัดให้มหีรือปรับปรุงหรือพัฒนาช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของมหาวิทยาลัยผา่นทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั  

O33  
การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วน
ร่วม 

กองแผนงาน 
กองพัสดุ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสียได้มสี่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามภารกิจของหนว่ยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น หรือร่วมตดิตามประเมินผล เป็นต้น 
2. เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการหรือจดักิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสียได้มสี่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในป ีพ.ศ. 2563 แล้วน าข้อมูลลงเผยแพร่ใน 
www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

2. การป้องกันการทุจริต 
(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร 
O34  
เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร 

กองกฎหมาย พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบตัิหน้าที่และบรหิารหน่วยงานอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการให้อธิการบดไีด้แสดงเจตจ านงสุจริตของอธิการบดี แล้วน าลงเผยแพร่ใน 
www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O35  
การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 

กองกฎหมาย พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
2. เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานดา้นคุณธรรมและโปร่งใส 
3. เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการหรือจดักิจกรรมให้อธิการบดีและผู้บรหิารของมหาวิทยาลัยได้แสดง
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจรติ รวมทั้งการให้ความส าคญักับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส แล้วน าภาพกิจกรรมลงเผยแพรใ่น www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

การประเมินความเสีย่งเพื่อการป้องกันการทุจริต 
O36  
การประเมินความเสีย่งการ
ทุจริตประจ าป ี

กองกฎหมาย 
กองแผนงาน 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกดิการขดักันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวมของหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
3. เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจะต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อ
มหาวิทยาลยั แล้วน าผลที่ได้รับจากการประเมินความเสีย่งดังกล่าวลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O37  
การด าเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

กองกฎหมาย 
กองแผนงาน 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกดิการขดักันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวมของหน่วยงาน 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหารจดัการ
ความเสีย่งตามข้อ O36 
3. เป็นการดาเนินการในป ีพ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจะต้องด าเนินการเพื่อจดัการความเสีย่งการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย แล้วน าผลทีไ่ด้รับจากการประเมินความเสี่ยงดงักล่าวลงเผยแพร่ใน 
www.stou.ac.th 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
กองการเจ้าหน้าที ่
ทุกหน่วยงาน 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหเ้จ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานมีทัศนคต ิค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ อย่างชัดเจน 
2. เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการหรือจดักิจกรรมที่ให้เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยมีทัศนคดี ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื้อสตัย์สจุริต ซึ่งเป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วน าภาพ
กิจกรรมลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O39  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี

กองกฎหมาย 
 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงแผนปฏิบตัิการที่มีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจรติหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุป ีพ.ศ. 2563 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/


19 

 

ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2563 เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติด าเนินการตามแผน พร้อมท้ังเผยแพร่ใน 
www.stou.ac.th 

O40  
รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต 
รอบ 6 เดือน 

กองกฎหมาย 
 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2. มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนนิงาน เป็นต้น 
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจะต้องรายงานการก ากบัติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อมหาวิทยาลัย แล้วน าข้อมลูลงเผยแพรใ่น www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O41  
รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าป ี

กองกฎหมาย พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมาย เป็นต้น 
3. ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานรายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2562 ต่อมหาวิทยาลัย (รอบ 
12 เดือน) โดยมีข้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 
แล้วน าข้อมูลลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
O42  
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

กองกฎหมาย 
 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในป ีพ.ศ. 2562 
2. มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแกไ้ขโดย
เร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะหไ์ปสู่การปฏิบตัิของ
หน่วยงาน เป็นต้น 
3. มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสง่เสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวเิคราะหฯ์ โดยมรีายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัต ิการก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในป ีพ.ศ. 2562 โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์และมาตรการต่างๆ เสนอ
มหาวิทยาลยั แล้วน าประกาศดังกล่าวลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

O43  
การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

กองกฎหมาย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พ.ค. 2563 ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2. มีข้อมลูรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานใน
ข้อ O42 ไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 
3. เป็นการด าเนินการในป ีพ.ศ. 2563 
 
 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แล้วน าประกาศดังกล่าวลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

(2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดส่ง
ข้อมูลของกิจกรรมทีไ่ด้ปฏิบัติ
ตามตัวช้ีวัด 

 พ.ค. 2563 หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลของกิจกรรมที่ไดป้ฏิบัติ ให้แก่กองกฎหมาย ดังน้ี 
(1) รายละเอียดกิจกรรมที่ได้ปฏิบตัิซึ่งสอดคล้องกับตัวช้ีวัดย่อยตาม OIT ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 
(2) เอกสารหลักฐานประกอบกิจกรรม โดยจดัส่งเป็น Link ที่ได้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ภายนอกของ
หน่วยงาน 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

15 พ.ค. 2563 

(3) ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
กรอกข้อมูล OIT  

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย พ.ค. 2563 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานกรอกขอ้มูล OIT ที่ได้รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ เข้าสูร่ะบบ ITAS ตั้งแต่วันท่ี  
15-25 พ.ค. 2563 

(4) อนุมัติการตอบโดยผู้บริหาร
หน่วยงานท่ีรับการประเมิน 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและบริหารทั่วไป 

พ.ค. 2563 อนุมัติข้อมูล OIT ในระบบ ITAS แล้วจัดส่งให้แก่ผู้ประเมิน ตั้งแต่วันท่ี  
25-30  พ.ค. 2563 

(5) ตรวจและให้คะแนนแบบ 
OIT 

คณะที่ปรึกษา มิ.ย. 2563 - - 

7 ประมวลผล  คณะที่ปรึกษา ก.ค. 2563 - - 
8 วิเคราะหผ์ลและให้ข้อเสนอแนะ คณะที่ปรึกษา ก.ค. 2563 - - 
9 กลั่นกรองและน าเสนอผลการ

ประเมินต่อคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

คณะที่ปรึกษา ส.ค. 2563 - - 

10 ประกาศผลและเผยแพรร่ายงาน
ผลการประเมิน 

คณะที่ปรึกษา ส.ค. 2563 - 
 
 

- 

http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
11 รายงานผลการประเมินให้แก่

ผู้บังคับบัญชาประจ าหน่วยงาน 
กองกฎหมาย ก.ย. 2563 กองกฎหมายรายงานผลการประเมิน โดยเสนอต่อ 

1.อธิการบด ี
2.ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
3. คณะกรรมการ ITA ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- 

 
หมายเหตุ : 1. แผนการด าเนินงานการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดร้ับการอนุมตัิจาก 

     ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 
   2. ข้อมูลที่หน่วยงานต้องด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมลูตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 ในแต่ละข้อค าถาม ต้องระบุ URL ซ่ึงแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถงึได้ (Internet Website)  
 ทั้งนี้ การตอบในแต่ละข้อ จะต้องเป็นการตอบโดยใช้ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งแสดงข้อมูล เนื้อหาข้อความ หรือลิงคส์ าหรับเชื่อมโยง 
 ไปยังข้อมูลตามที่แตล่ะข้อค าถามก าหนด (อ้างอิง คู่มือการประเมิน ITA 2563) 
 
 

 

  


