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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. คะแนนในภาพรวม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีผลคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมได้ 92.11 คะแนน 

ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน (85 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน) อยู่ในล าดับที่ 16 จาก 83 หน่วยงาน ในประเภทสถาบันอุดมศึกษา และหากรวมทุกหน่วยงานของประเทศซึ่ง 

มีอยู่จ านวน 8,303 หน่วยงาน ที่เข้ารับการประเมิน มหาวิทยาลัยได้คะแนนมาเป็นล าดับที่ 233 ของประเทศ 

 

2. คะแนนตามตัวช้ีวัด 

ในการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ส านักงาน ป.ป.ช.  

ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

2.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ข้อค าถามจ านวน 

30 ข้อ ได้แก่  

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) การปฏิบัติหน้าที่ 89.14 
2) การใช้งบประมาณ 81.85 
3) การใช้อ านาจ 85.18 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  80.16 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 81.20 
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2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ข้อค าถาม

จ านวน 15 ข้อ ได้แก่  

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) คุณภาพการด าเนินงาน 90.90 
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.85 
3) การปรับปรุงระบบการท างาน 92.51 

2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ข้อค าถาม

จ านวน 48 ข้อ ได้แก่  

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) การเปิดเผยข้อมูล 97.14 
2) การป้องกันการทุจริต 100.00 

 

โดยคะแนนตามตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัด สามารถจ าแนกจากคะแนนจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) การป้องกันการทุจริต 100.00 
2) การเปิดเผยข้อมูล 97.14 
3) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.85 
4) การปรับปรุงระบบการท างาน 92.51 
5) คุณภาพการด าเนินงาน 90.90 



4 
 

ตัวช้ีวัด คะแนน 
6) การปฏิบัติหน้าที่ 89.14 
7) การใช้อ านาจ 85.18 
8) การใช้งบประมาณ 81.85 
9) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 81.20 
10) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  80.16 
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3. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

ร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของมหาวิทยาลัยจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนน

ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT  ซึ่งสะท้อนคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง  

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปี

ถัดไป ดังต่อไปนี้ 

แบบวัด IIT  เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรด าเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการ

ให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาต รการบริหารงานบุคคลและ 

การพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผย

และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง

ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืมและคืน และ 

การลงโทษอย่างเคร่งครัด  
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5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่ อสาร 

ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

จากผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 พบว่า คะแนนสูดสุดที่มหาวิทยาลัยได้ 

คือ 100 คะแนน มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ซึ่งอยู่ในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และคะแนนต่ าสุดที่ได้ คือ 80.16 คะแนน ได้แก่ ตัวชี้วัด

การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งอยู่ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และหากพิจารณาคะแนนขั้นต่ าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้

หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) ขึ้นไปนั้น พบว่า ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน มีอยู่จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ การแก้ไขปัญหาการทุจริต และการใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งอยู่ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ดังนั้น เพื่อให้คะแนนของ

ตัวชี้วัดดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ประกอบกับเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้คะแนนสูงยิ่งขึ้นและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส มหาวทิยาลัยจึงควรด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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4. การวิเคราะห์ 

1) วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต่ละ 

ตัวชี้วัดได้คะแนนคิดเป็นร้อยละดังต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) การปฏิบัติหน้าที่ 89.14 
2) การใช้งบประมาณ 81.85 
3) การใช้อ านาจ 85.18 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  80.16 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 81.20 

 

ซ่ึงในแต่ละตัวชี้วัดจะมีประเด็นข้อค าถามย่อยตามประเภทของตัวชี้วัดนั้น โดยสามารถน าร้อยละของคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดที่ได้รับเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์

ในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยได ้ดังต่อไปนี้ 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้ 89.14 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  
6 ข้อค าถาม ดังนี้ 
1.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ 

ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (i1) ได้ 80.00 คะแนน 
1.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ

ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มาก
น้อยเพียงใด (i2) ได้ 80.32 คะแนน 

1.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร (i3) ได้ 77.95 คะแนน 

1.4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มา
ติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 
หรือไม่ (i4) ได้ 100.00 คะแนน 

1.5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
รับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ (i5) ได้ 99.33 คะแนน 

1. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ 
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง ชั ด เ จ น  
สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพ
การให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ 
ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและ
เป็นไปตามหลักการปกปิดความลับ
ของผู้ให้ข้อมูล  
 

ส านักทะเบียนและวัดผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ส านักวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ศูนย์สารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักบรรณสารสนเทศ 

 

19 เม.ย. 64 

2. ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคล
และการพิจารณาให้คุณ ให้โทษตาม
หลักคุณธรรมและความสามารถ 
 

กองทรัพยากรบุคคล 19 เม.ย. 64 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

1.6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ
แทนในอนาคต หรือไม่ (i5) ได้ 97.22 คะแนน 

     จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ 
ที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 3 ข้อค าถาม คือ  
ข้อค าถาม i1 i2 และ i3 จากทั้งหมด 6 ข้อค าถาม โดยมหาวิทยาลัยจะต้อง 
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพ 
การให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย 
สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ  
ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้งบประมาณ ได้ 81.85 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  
6 ข้อค าถาม ดังนี้ 
2.1 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของ

ท่าน มากน้อยเพียงใด (i7) ได้ 67.25 คะแนน 
2.2 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นความ

คุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มากน้อย
เพียงใด (i8) ได้ 84.28 คะแนน 

2.3 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (i9) ได้ 92.43 คะแนน 

2.4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด (i10) 
ได้ 93.39 คะแนน 

2.5 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด (i11) ได้ 92.18 คะแนน 

2.6 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน มาก
น้อยเพียงใด (i12) ได้ 86.42 คะแนน 

1. เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ รวมถึ งกระบวนการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปทราบโดยเปิดเผยและ
พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
 

กองแผนงาน 19 เม.ย. 64 

2. เปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุให้บุคลากรและประชาชน
ทั่วไปทราบโดยเปิดเผยและพร้อมรับ 
การตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  
 
 
 
 
 
 

กองพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 เม.ย. 64 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ 
ที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 2 ข้อค าถาม คือ  
ข้อค าถาม i7 และ i8 จากทั้งหมด 6 ข้อค าถาม โดยมหาวิทยาลัยจะต้อง 
จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและ
พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

3 การใช้อ านาจ ได้ 85.18 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ
ค าถาม ดังนี้ 
3.1 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย

เพียงใด (i13) ได้ 77.55 คะแนน 
3.2 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน

อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (i14) ได้ 73.87 คะแนน 
3.3 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดู

งาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (i15) 
ได้ 76.46 คะแนน 

3.4 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
มากน้อยเพียงใด (i16) ได้ 92.89 คะแนน 

3.5 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด (i17) ได้ 97.40 คะแนน 

3.6 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด (i18) ได้ 92.90 คะแนน 
จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ 

ที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 3 ข้อค าถาม คือ  
ข้อค าถาม i13 i14 และ i15 จากทั้งหมด 6 ข้อค าถาม โดยมหาวิทยาลัย

จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน 
( job description) และ เ กณ ฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟัง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 
เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน  
 

กองทรัพยากรบุคคล 19 เม.ย. 64 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

จะต้องจัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน ( job description) และ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน  
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

4 การใช้ทรัพย์สินของของราชการ ได้ 80.16 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 6 ข้อค าถาม ดังนี้ 
4.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็น

ของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด  (i19)  
ได้ 92.63 คะแนน 

4.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด (i20) ได้ 62.34 
คะแนน 

4.3 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
(i21) ได้ 80.33 คะแนน 

4.4 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด (i22) ได้ 94.63 คะแนน 

4.5 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (i23) ได้ 73.78 คะแนน 

1. จัดท าหรือปรับปรุ งแนวปฏิบั ติ /
ระเบียบในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ การยืม ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
เช่ น การยื มคอมพิ วเตอร์  เ ค รื่ อ ง
โสตทัศนูปกรณ์ รถราชการ หนังสือ
หรือวัสดุสารสนเทศ และทรัพย์สินของ
ทางราชการต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีการ
ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบ
ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต / ก า ร อ นุ มั ติ ยื ม 
ที่ มีรูปแบบที่สะดวก เปิด เผยและ
ตรวจสอบได้  

กองกลาง 
กองพัสดุ 
กองกฎหมาย 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

19 เม.ย. 64 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ/
ระ เบียบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผัง
ขั้นตอนในการด าเนินการให้บุคลากร
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
 

กองกลาง 
กองพัสดุ 
กองกฎหมาย 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

19 เม.ย. 64 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

4.6 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (i24) ได้ 77.25 คะแนน 
 จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ที่

มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 4 ข้อค าถาม คือ ข้อ
ค าถาม i20 i21 i23 และ i24 จากทั้งหมด 6 ข้อค าถาม โดยมหาวิทยาลัย
จะต้ อ งจั ดท าคู่ มื อและระ เบี ยบการ ใช้ ทรั พย์ สิ นของราชกา ร  
สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และ 
การลงโทษอย่างเคร่งครัด 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ 81.20 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 
6 ข้อค าถาม ดังนี้ 
5.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้าน

การทุจริต มากน้อยเพียงใด (i25) ได้ 86.60 คะแนน 
5.2 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการ

ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือไม่ (i26) 
ได้ 86.19 คะแนน 

5.3 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 
(i27) ได้ 78.55 คะแนน 

5.4 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัย ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
(i28) ได้ 83.54 คะแนน 

1. อธิการบดีแสดงเจตจ านงในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยด้วยความ 
ซื้อสัตย์สุจริต ทั้งวาจาและลายลักษณ์
อักษร และเผยแพร่ต่อบุคลากรและ
สาธารณชนให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

กองกฎหมาย 
 

19 เม.ย. 64 

2. ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน 
หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และเผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์ ให้บุคลากรและประชาชน
ทราบ 
 

กองกฎหมาย 
 
 
 
 

19 เม.ย. 64 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.5 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด (i29) ได้ 80.87 คะแนน 

5.6 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ได้แก่ สามารถร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะ
มีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง อย่างไร (i30) ได้ 71.47 คะแนน 
 จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ที่

มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 4 ข้อค าถาม คือ ข้อ
ค าถาม i27 i28 i29 และ i30 จากทั้งหมด 6 ข้อค าถาม โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิด
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตาม
ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก  

 

3. จั ด ช่ อ ง ท า ง ใ ห้ บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
ประชาชนหรือนักศึกษา สามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริต
ในมหาวิทยาลัยได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้อง
หรือผู้แจ้ง และมีการประกาศเผยแพร่/
กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการ
ร้องเรียนให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

กองกฎหมาย 
 

 
 
 

 

19 เม.ย. 64 

4. จัดท ามาตรการการป้องกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
การทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย 
รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการ
ติดตามตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

กองกฎหมาย 19 เม.ย. 64 
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2) วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต่ละ 

ตัวชี้วัดได้คะแนนคิดเป็นร้อยละดังต่อไปนี้  

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) คุณภาพการด าเนินงาน 90.90 
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.85 
3) การปรับปรุงระบบการท างาน 92.51 

 

ซ่ึงในแต่ละตัวชี้วัดจะมีประเด็นข้อค าถามย่อยตามประเภทของตัวชี้วัดนั้น โดยสามารถน าร้อยละของคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดที่ได้รับเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์

ในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยได้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

1 คุณภาพการด าเนินงาน ได้ 90.90 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  
5 ข้อค าถาม ดังนี้ 
1.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 

ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (e1) ได้ 85.28 คะแนน 
1.2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับ

ผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด (e2) ได้ 89.99 
คะแนน 

- - - 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

1.3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/
ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มาก
น้อยเพียงใด (e3) ได้ 91.28 คะแนน 

1.4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ (e4) ได้ 99.35 คะแนน 

1.5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด (e5) ได้ 88.59 
คะแนน 

     จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าไม่มีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ 
ที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน แต่อย่างใด โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องรักษามาตรฐานเอาไว ้และพัฒนางานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้ 92.85 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 5 ข้อค าถาม ดังนี้ 
2.1 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

มากน้อยเพียงใด (e6) ได้ 90.10 คะแนน 
2.2 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน

ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (e7) ได้ 89.35 คะแนน 

- - - 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

2.3 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ (e8) ได้ 97.98 คะแนน 

2.4 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (e9) ได้ 
91.46 คะแนน 

2.5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ (e10) ได้ 95.35 คะแนน 

     จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าไม่มีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ 
ที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน แต่อย่างใด โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องรักษามาตรฐานเอาไว ้และพัฒนางานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

3 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้ 92.51 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 5 ข้อค าถาม ดังนี้ 
3.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด (e11) ได้ 90.66 
คะแนน 

3.2 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (e12) ได้ 90.28 
คะแนน 

- - - 
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ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

3.3 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ (e13) ได้ 99.60 
คะแนน 

3.4 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (e14) ได้ 90.93 
คะแนน 

3.5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้
มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด (e15) ได้ 91.08 คะแนน 

     จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าไม่มีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ 
ที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน แต่อย่างใด โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องรักษามาตรฐานเอาไว ้และพัฒนางานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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3) วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต่ละ ตัวชี้วัดได้

คะแนนคิดเป็นร้อยละดังต่อไปนี้  

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) การเปิดเผยข้อมูล 97.14 
2) การป้องกันการทุจริต 100.00 

ซ่ึงในแต่ละตัวชี้วัดจะมีประเด็นข้อค าถามย่อยตามประเภทของตัวชี้วัดนั้น โดยสามารถน าร้อยละของคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดที่ได้รับเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์

ในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยได้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ การวิเคราะห์ แนวทางปฏิบัติ 
ตามผลการวิเคราะห์ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

1 การเปิดเผยข้อมูล ได้ 97.14 คะแนน ประกอบด้วยจ านวน 33 ข้อมูล ดังนี้ 
1.1 โครงสร้าง (o1) ได้ 100.00 คะแนน 
1.2 ข้อมูลผู้บริหาร (o2) ได้ 100.00 คะแนน 
1.3 อ านาจหน้าที่ (o3) ได้ 100.00 คะแนน 
1.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (o4) ได้ 100.00 คะแนน 
1.5 ข้อมูลการติดต่อ (o5) ได้ 100.00 คะแนน 
1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (o6) ได้ 100.00 คะแนน 
1.7 ข่าวประชาสัมพันธ์ (o7) ได้ 100.00 คะแนน 
1.8 Q&A (o8) ได้ 100.00 คะแนน 

ในการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจั ดหาพัสดุ ร าย เดือน  จะต้ อง
ด าเนินการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ในทุก ๆ เดือน  

กองพัสดุ 19 เม.ย. 64 
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1.9 Social Network (o9) ได้ 100.00 คะแนน 
1.10 แผนด าเนินงานประจ าปี (o10) ได้ 100.00 คะแนน 
1.11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

(o11) ได้ 100.00 คะแนน 
1.12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (o12) ได้ 100.00 คะแนน 
1.12 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (o13) ได้ 100.00 คะแนน 
1.14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (o14) ได้ 100.00 คะแนน 
1.15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (o15) ได้ 100.00 คะแนน 
1.16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ (o16) ได้ 100.00 

คะแนน 
1.17 E-Service (o17) ได้ 100.00 คะแนน 
1.18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (o18) ได้ 100.00 คะแนน 
1.19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 

เดือน (o19) ได้ 100.00 คะแนน 
1.20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (o20) ได้ 100.00 

คะแนน 
1.21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (o21) ได้ 100.00 

คะแนน 
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1.22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o22) 
ได้ 100.00 คะแนน 

1.23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (o23) ได้ 0.00 
คะแนน 

1.24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี (o24) ได้ 
100.00 คะแนน 

1.25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (o25) ได้ 100.00 คะแนน 
1.26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (o26) ได้ 

100.00 คะแนน 
1.27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o27) ได้ 100.00 

คะแนน 
1.28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี (o28) ได้ 

100.00 คะแนน 
1.29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (o29) ได้ 100.00 

คะแนน 
1.30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (o30) ได้ 100.00 คะแนน 
1.31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี (o31) ได้ 100.00 

คะแนน 
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1.32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (o32) ได้ 100.00 คะแนน 
1.33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o33) ได้ 100.00 คะแนน 
     จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ตัวชี้วัด o23 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ได้ 0.00 คะแนน เนื่องจาก
ข้อมูลไม่ครบทุกเดือน จึงต้องด าเนินการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (เดือน
มีนาคม 2563) ในส่วนตัวชี้วัด อ่ืนได้คะแนน 100.00 คะแนน ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจะต้องรักษามาตรฐานเอาไว ้และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

2 การป้องกันการทุจริต ได้ 100.00 คะแนน ประกอบด้วยจ านวน 10 ข้อมูล 
ดังนี้ 
2.1 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร (o34) ได้ 100.00 คะแนน 
2.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (o35) ได้ 100.00 คะแนน 
2.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี (o36) ได้ 100.00 คะแนน 
2.4 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต (o37) ได้ 100.00 

คะแนน 
2.5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (o38) ได้ 100.00 คะแนน 
2.6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี (o39) ได้ 100.00 คะแนน 
2.7 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

รอบ 6 เดือน (o40) ได้ 100.00 คะแนน 

- - - 
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2.8 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี (o41) ได้ 
100.00 คะแนน 

2.9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (o42) 
ได้ 100.00 คะแนน 

2.10 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน (o43) ได้ 100.00 คะแนน 

จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทุกตัวชี้วัดได้คะแนน 100.00 
คะแนน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องรักษามาตรฐานเอาไว ้และพัฒนางาน
ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
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