
 

 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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แบบรายงานรายงานผลการด าเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

ความเสี่ยง มาตรการ / กิจกรรมควบคุม อธิบายผลการด าเนินงาน 

๑.การปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วน 
รวม 

 
 
 
 
 
 

๑.๑.๑ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี พร้อมก ากับติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการเสนอผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง 
  

     ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้บริบทของ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

๑.๒.๑ ก าหนดมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

     มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศก าหนดมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจา้ง
ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้มีการสนับสนุนให้มีการแข่งขัน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมทั้งบังคับใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัด
จ้าง โดยประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒   
      นอกจากน้ี ได้มีการจัดท าแบบค ารับรองถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับ 
กรรมการและเจ้าหน้าที่การพัสดุ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอ านาจจากกองพัสดุ  
เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ และส่งเสริมการด าเนินงานให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑.๓.๑ ก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่ า งผลประโยชน์ส่ วนตนกับ ผล 
ประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ การบริหารงาน
บุคคล เช่น การก าหนดมาตรการหรือ
จัดท าประกาศ ในการคัดเลือก / บรรจุคน
เข้าท างาน, การก าหนดวิธีการ ขั้นตอน
การบรรจุแต่งตั้งให้ชัดเจน  เป็นต้น พร้อม
เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
 

     มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเป็นก าลังหลักในการพัฒนาด้านการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันที่หน่วยงาน
ราชการก าหนด และมีการก าหนดกระบวนการหรือข้ันตอนส าหรับการขึ้นสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น รวมทั้งโครงการอบรมส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ได้รับข้อมูล
เพื่อการเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

๑.๓.๒ ก าหนดมาตรการป้องกันการรับ
สินบน  
 

     มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาล  
ปีใหม่เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่บุคลากรในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือ
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ความเสี่ยง มาตรการ / กิจกรรมควบคุม อธิบายผลการด าเนินงาน 

ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดและสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และยับยั้ง
ช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบภายในองค์กร  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังคงมีบังคับการใช้ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเป็น มาตรการ กลไก หรือใช้เป็นระบบการป้องกันการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เจา้หน้าท่ีของ
มหาวิทยาลัยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมีการตัดสินใจด้วยความเที่ยงธรรม ยึดผลประโยชน์
สาธารณะเป็นหลัก 

๑.๓.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน หรือ
ออกประกาศก าหนดมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต พร้อมเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ 
 
 

     มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวทาง 
การจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้มีมาตรฐาน ท าให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาลที่แสดงถึงความโปร่งใส มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
ก าหนดแผนผังการปฏิบัติงานแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดกระบวนการ พร้อมเผยแพร่ประกาศให้สาธารณะชนทราบ 
ดังมีรายละเอียดตามหลักฐานอ้างอิง 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติและมาตรการ รวมทั้งบทบาทหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยใช้ควบคู่กับข้างต้น 
เพื่อเสริมสร้างมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๑.๔.๑ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
เช่น 

๑. กองการเจ้าหน้าที่ และกองกฎหมาย จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 
๑๓.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.ห้องประชุม ๑๖๐๘ และ ๑๖๐๘/๑ อาคารบริหาร ช้ัน ๖  

๒. บุคลากร มสธ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ปะเทศไทย) “ZERO 
TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อิมแพ็ค
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ความเสี่ยง มาตรการ / กิจกรรมควบคุม อธิบายผลการด าเนินงาน 

เอ็กซิบิช่ัน ฮอลล์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 

๓. โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช ได้จัดกิจกรรมโดยให้นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชา
การบริหารการปกครองท้องที่ ร่วมกันแต่งค าขวัญต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เมื่อ
วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๔. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท 
เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

๕. ชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการกีฬา
สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภาคใต้ ครั้งที่ ๑๖ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย เพิ่ม
ความสามัคคีของนักศึกษาในพ้ืนท่ี ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และร่วมกันต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีขาว ภายใต้ช่ือ “มสธ.ลิกอร์เกมส์ 
กีฬาเฉลิมฉลอง ๔๐ ปี สู่ศตวรรษที่ ๕ การศึกษาทางไกล” โดยจัดกิจกรรมขึ้น  
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๖๒ ณ โรงแรมดิออริจินอล โรงแรมทวินโลตัส และสนาม
กีฬาวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รับช่ัน    
ทุกรูปแบบ 

 
 

        
 
 

     
 


