
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ---------------------------------  

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่จะไม่ร่วมมือหรือ
สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  และก าหนดหน้าที่ของรัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และ    
ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน   
และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว
อย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ 
ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ  รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้    
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ        
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล                  
ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต              
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ได้ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนอง    
ความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ  

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการป้องกันและการขจัด           
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึก             
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้ก าหนด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
ส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริตและมีประสิทธิภาพ 
ธ ารงไว้ ซ่ึงศักด์ิศรีเกี ยรติภูมิ สร้างความเลื่ อมใสศรัทธาและเป็ นที่ ยอมรับยกย่อ งจากบุคคลทั่ วไป                      
ซ่ึงการก าหนดข้อบังคับดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส                 
เพ่ือเน้นย้ า ให้บุ คลากรได้ยึดถือและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ              
ความโปร่งใส โดยปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ดังนั้น
เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  



-๒- 

และออกประกาศก าหนดแนวทางให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยึดถือปฏิบัติและ
ด าเนินการจ านวน ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านความโปร่งใส 
(๑) เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย ต้ังแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน ร่วมด าเนินการ และ       
ร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
  (๒) ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด และต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสในทุกขั้นตอน 
  (๓) เปิดโอกาสให้ประชาชน นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการด าเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยจะต้องให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงให้ประชาชน นักศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
  (๔) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอันไม่
โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่  ด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ยึดหลักความถูกต้องและตรวจสอบได้ 

  ๒. ด้านความพร้อมรับผิด 
(๑) การปฏิบัติงานและการบริหารงานในทุกขั้นตอนของบุคลากรจะต้องเป็นไปตามหลัก

นิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด 

(๒) ผู้ บริหารของมหาวิทยาลัยจะต้องแสดงเจตจ านงที่จะมุ่งหมายและบริหารงาน          
ให้เป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและพร้อมที่จะรับผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด  

๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(๑) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรมิให้มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริต                 

ต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือแลก
กับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  หรือการใช้ต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนเองอย่างไม่เป็นธรรม หรือการใชต้ าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ  
  (๒) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมิให้มีพฤติกรรม     
ที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย  

  ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  (๑) บุคลากรจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนและ
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
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(๒) บุคลากรจะต้องมีวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ  ด้วยวิธีการปลูกฝัง 
ถ่ายทอดและในการปฏิบัติงานของบุคลา กรและเม่ือพบ เห็ นการทุจ ริตที่ เกิดขึ้น  จะต้องไม่ เพิกเฉย               
และพร้อมที่จะด าเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบการทุจริต 

(๓) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีกระบวนการตรวจสอบ
ถ่วงดุลภายในที่เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
(๑) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบั ติงานตามภารกิจหลักให้มีความชัดเจนและเป็นไป

ตามระเบียบขั้นตอน  และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่   
(๒) บริหารงานทรัพยากรบุคคลด้วยความยุ ติธรรมและมี คุณธรรม เช่น การบรรจุ แต่งต้ั ง    

โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบ เพ่ือสร้างแรงจู งใจและความก้าวหน้าในสายงาน และในด้าน         
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

(๓) บริหารงานงบประมาณการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ให้ เป็น ไป ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้และให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 

(๔) ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบั ติ
และไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว 
  (๕) ให้ ความส าคัญ กับสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ าน วยและส่งเสริมต่อกา รปฏิบัติ งา น                
ของบุคลากร 

  ๖. ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน   
ให้หน่วยงานเวียนแจ้ง เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใส           

ตามข้อ ๑ – ข้อ ๕ ให้แก่บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และก ากับดูแลให้บุคลากรได้ถือปฏิบัติตามนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสตามประกาศฉบับนี้  เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  
ตลอดจนให้มหาวิทยาลัยปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต่อไป  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                        ประกาศ ณ วันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
            ปราณี  สังขะตะวรรธน์ 
                                                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์) 
             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
                                                          รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                         

ส ำเนาำูกต อ้ง  

 
(าำ รุ่ รัศมี สุตใส) 

หัวหาอำ ำาสำรบรรณ 



 

Announcement of Sukhothai Thammathirat Open University  

on “The Policy of Integrity and Transparency in the Operation of  

Sukhothai Thammathirat Open University” 
 

 ---------------------------------  

 The Constitution of the Kingdom of Thailand has defined the duties of all Thais 

not to cooperate or support all manners of corruption and misconduct. The duties of the 

Government were to promote, support and educate Thais about the dangers of 

corruption and misconduct in the public and private sectors and to provide effective 

measures and mechanisms to strictly prevent and eliminate such frauds and misconduct 

as well as mechanisms for encouraging people to participate in the campaign for 

knowledge sharing,  anti-corruption and misconduct or tip-off which are protected by the 

Government, and for encouraging both general public and communities to have right 

knowledge and understanding on anti-corruption and misconduct. Moreover, the National 

Strategy on the third phase of anti-corruption B.E. 2560 - 2564 and Government Policy No. 

10 regarding the promotion of administration of State Affairs with good governance and 

the prevention and suppression of corruption and misconduct has defined to instill 

values, integrity, ethics and conscientiousness in preserving dignity of civil servants and 

honesty, along with efficient government administration in order to prevent and suppress 

the corruption and misconduct of government officers at all levels, as well as to meet the 

needs and to facilitate people for boosting confidence in the bureaucracy. 

 Sukhothai Thammathirat Open University is aware of the importance of 

prevention and elimination in all manner of corruption and misconduct as well as 

encourages and supports all levels of personnel in consciousness of anti -corruption and  
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misconduct. Sukhothai Thammathirat Open University has defined the Regulations of 

Sukhothai Thammathirat Open University on the Ethics of Sukhothai Thammathirat Open 

University Personnel B.E. 2554 at all levels of personnel to use as a guideline for good 

behavior of society, accountability, performance with honesty and effectiveness in order 

to keep the prestige dignity, and build faith and recognition in the public. The Regulations 

is part of the Policy of Integrity and Transparency in order to emphasize personnel on 

respecting and following the framework of honesty, integrity and transparency without 

corruption and misconduct to create transparency at work. To achieve the intention, the 

guidelines are set for the Sukhothai Thammathirat Open University to respect and 

implement six steps as follows: 

 1. Transparency 

 (1) Enable stakeholders to partake in every process of the university operation 

for giving opinions, participating in planning, implementation, and monitoring the university 

operation. 

 (2) Operate the procurement process under laws, regulations and official 

announcements with strictness and transparency. 

 (3) Give general public, students and stakeholders the opportunity to get 

information on the university operation by defining and disclosing the information of the 

university clearly, accurately and completely as well as to access the university 

information conveniently and rapidly. 

       (4) Focus on the management of complaints on the personnel’s performance 

which include non-transparency or misconduct with transparency, agility, accuracy and 

accountability. 

 2. Accountability 

 (1) The performance and administration in all process must be under the rules 

of laws and the principles of good governance which completely and strictly follow 

legality, regulation and rules. 
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 (2) University administrators must express their intention in determination and 

management with honesty and accountability. 

 3. Corruption-Free 

 (1) Monitor and prevent all actions of misconduct such as bribery, duty 

ignorance, and corruptive behaviors for self-benefits. 

 (2) Monitor and prevent all policy misconduct of the university administrators. 

 4. Integrity Culture 

 (1) Educate university personnel about the conflict of interests, and be able to 

differentiate between common benefits and self-benefits. 

 (2) Promote a culture of integrity for the university personnel by educating and 

passing on the culture of integrity. The university personnel must not tolerate with all 

kind of misconduct, and report the corrupt behavior to appropriate authorities. 

 (3) Develop university plan to prevent corruption and misconduct with a strict 

and effective procedure to monitor. 

 5. Work Integrity 

 (1) Develop clear procedures, handbooks or operation standards with a monitor 

to prevent the duty ignorance. 

 (2) Justify the human resource management with integrity in order to encourage 

university personnel for self-development and career motivation. 

 (3) Manage university budget with transparency, accountability, and the most 

effectiveness. 

 (4) Superiors must assign the work with integrity, without discrimination and 

personal purposes. 

 (5) Give importance to the work environment to facilitate the effective university 

personnel performance. 
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 6. Communication in the workplace 

 All offices must circulate, publicize and promote the policy of integrity and 

transparency in the operation of Sukhothai Thammathirat Open University to the 

university personnel, and encourage the university personnel to comply with it in order to 

develop the university with integrity and transparency to be a corruption-free university. 

 

 Announced on  3  December 2020 
 
                                                                       Pranee Sungkatavat 
 Assoc Prof. Dr. Pranee Sungkatavat 
 Distinguished Member of the University Council 
 Acting President of Sukhothai Thammathirat Open University 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนาำูกต อ้ง  

 
(าำ รุ่ รัศมี สุตใส) 

หัวหาอำ ำาสำรบรรณ 



 
 

ค ำแถลงเจตจ ำนงสุจริต 
ของ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรำณี  สังขะตะวรรธน์ 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 --------------------------------- 

ข้าพเจ้า  รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงเจตจ านงในการบริหารและ                      
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่า จะน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราโชวาท 
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มาเป็นหลักยึดในการด าเนินชีวิตและการบริหารงาน 
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นหลักส าคัญม่ันคง ต้ังใจจริง  มีคุณธรรม  โปร่งใสและตรวจสอบได้  เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  มีจิตส านึกที่ ดี  มีความเป็นอิสระปราศจากอคติ ปฏิบัติ 
ต่อผู้ อ่ืนด้วยความเป็นธรรม สุภาพจริงใจ อยู่ในระเบียบวินัย  ให้เกียรติต่อเพ่ือนร่วมงานในทุกระดับ ไม่ทน 
ต่อการทุจริตหรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน และท าหน้าที่น าบุคลากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณ
ของบุคลากร โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง ๖ ด้าน  
ได้แก่ ด้านความโปร่งใส  ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายใน
หน่วยงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                ประกาศ ณ วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                                       ปราณี  สังขะตะวรรธน์ 
                                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  สังขะตะวรรธน์) 
             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
                                                           รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
         

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงรุ่งรัศมี สุกใส) 

หัวหน้ำงำนสำรบรรณ 



 
 

 
Declaration of Honest Intention 

of 
Assoc Prof. Dr. Pranee Sungkatavat 

Distinguished Member of the University Council 
Acting President of Sukhothai Thammathirat Open University 

--------------------------------------- 

I, Assoc Prof. Dr. Pranee Sungkatavat, Distinguished Member of the University Council, Acting 
President of Sukhothai Thammathirat Open University, hereby express my intention in 
management and operation for Sukhothai Thammathirat Open University. I will take the 
philosophy of Sufficiency Economy and the Royal Proclamation of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej The Great, and the Royal Proclamation of His Majesty King Maha 
Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua as a principle of life and work operation.  I will 
carry out my duties and responsibilities with honest, integrity, transparency and 
accountability for the common benefits.  Moreover, I will work with good intention, 
politeness and discipline, and I will be free of prejudice, justified with others, honor all 
levels of the colleagues and I will not tolerate with all kinds of misconduct. 
I will lead all staff of Sukhothai Thammathirat Open University to work with full capacity, 
and follow the personnel ethics in accordance with the six aspects; transparency, 
accountability, Anti–corruption practice, integrity culture, organization culture and 
communication in the workplace, according to the integrity and transparency policy in the 
operation of Sukhothai Thammathirat Open University. 
 
 Announced on  3 December 2020 
 
                                                                        Pranee Sungkatavat 
 Assoc Prof. Dr. Pranee Sungkatavat 
 Distinguished Member of the University Council 
 Acting President of Sukhothai Thammathirat Open University 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงรุ่งรัศมี สุกใส) 

หัวหน้ำงำนสำรบรรณ 


