
 

 

 

 

                                    บันทึกขอความ 

สวนราชการ  กองกฎหมาย งานนิติการ  โทร. ๗๑๘๐                                        . 

ท่ี   อว ๐๖๐๒.๐๑(๒๕)/๖๗๒                          วันท่ี     ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔                  . 

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔            .  

เรียน  อธิการบดี 

ตามที ่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดอนุมัติแผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอใหทุกหนวยงานใหความรวมมือในการดำเนินงาน ซึ ่งในแผนการดำเนินงานไดกำหนดให 

กองกฎหมายรับผิดชอบในการกำหนดมาตรการภายในเพื ่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตของ

มหาว ิทยาล ัยเพื ่อประกอบการตอบในแบบสำรวจการเป ดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไดแก O๓๖ การประเมินความเสี ่ยงการทุจริตประจำปและ

อธิการบดีไดอนุมัติรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และไดเวียนแจง 

ใหหนวยงานตาง ๆ ไดถือปฏิบัติ รวมท้ังไดเผยแพรผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ไปแลว นั้น 

ในการนี้ เพื่อใหการดำเนินงานตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔  เปนไปดวยความเรียบรอย กองกฎหมายจึงไดจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามการประเมิน 

ความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสาร ซ่ึงแนบมาพรอมนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. อนุมัติใหกองกฎหมายเวียนแจงรายงานผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเพื่อใหหนวยงานทราบ

และดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 

              รับทราบ/อนุมัต ิ            (นายณรงค ศรไพบลูย) 

                            นิติกรชำนาญการพิเศษ 

                     รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการกองกฎหมาย  

                 (รองศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป และวิจัย 

        ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



 

 

 

 
 

รายงานผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



 

-๒- 

 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินการตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

๑. การปฏิบัติหนาท่ี

ข อ ง เ จ  า ห น  า ท่ี  

ที่อาจกอใหเกิดการ

ทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในความโปรงใส

ของการใช อำนาจ

และตำแหนงหนาท่ี

ราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑ การใชอำนาจหนาที่ในการเรียกรับสินบน

หรือสินน้ำใจ หรือของขวัญ หรือผลประโยชนท้ัง

ที ่เปนในรูปของทรัพยสินและไมอยู ในรูปของ

ทรัพยสิน 

๑.๑.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พรอมกำกับติดตามและรายงานผลการ

ดำเนินการเสนอผูบริหารท่ีเก่ียวของ 

-กองกฎหมาย กองกฎหมายไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

และประพฤต ิม ิชอบของมหาว ิทยาล ัย  ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยไดถือปฏิบัติใหเปนไปตามแผน เพื ่อให

มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและความ

โปร งใสต อไป  โดยได ม ีการกำก ับและต ิดตามการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม 

๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) แลวเสนอรายงานผลการปฏิบัติ

ตามแผนในรอบ ๖ เดือน และในรอบ ๑๒ เดือน ตอ

อธ ิการบดี พรอมทั ้งประเด็นป ญหา อ ุปสรรค และ

ขอเสนอแนะประกอบดวย 

 

๑.๑.๒ จัดทำแนวปฏิบัติหรือคูมือในการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใด และแนวปฏิบัติหรือคูมือในการ

ปองกันประโยชนทับซอน 

-กองกฎหมาย กองกฎหมายไดจัดทำคู มือการจัดการเรื ่องรองเรียนท่ี

เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือใหบุคลากร

ไดทราบถึงขั ้นตอนและวิธีการดำเนินการจัดการเรื ่อง
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ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองเรียนของ แลวเผยแพรทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

ใหบุคลากรและบุคคลภายนอกไดทราบตอไป 

 

๑.๑.๓ จัดชองทางในการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

และประพฤติมิชอบหลายชองทาง และมีระบบการ

ติดตามเรื่องรองเรียนการทุจริต รวมทั้งมีการคุมครอง

ผูรองเรียนดวย 

-กองกฎหมาย กองกฎหมายไดเปดชองทางการแจงเรื ่องรองเรียนการ

ท ุจร ิ ตและประพฤต ิม ิชอบผ  านทาง เว ็บ ไซต ของ

มหาวิทยาลัยผานทางศูนยรับเรื่องรองเรียน เพื่อใหผู  ท่ี

ประสงค จะร  อง เร ี ยนไม  ว  าจะ เป นบ ุคลากรห รือ

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถแจงเรื่องรองเรียนได

ง ายและสะดวก โดยที ่มหาว ิทยาลัยมีแนวทางและ

มาตรการการจัดการเรื ่องรองเรียน รวมถึงมาตรการ

คุมครองผูรองเรียนดวย นอกจากนี้ กองกฎหมายไดเปด

ชองทางใหผูรองเรียนสามารถติดตามเรื่องรองเรียนที่ตน

ไดรองเรียนเพ่ือใหผูรองเรียนไดทราบถึงความคืบหนาและ

ติดตามเรื่องรองเรียนได ไมวาจะเปนทางโทรศัพท อีเมล 

และเมื่อกองกฎหมายไดดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียน

เสร็จแลวจะเสนออธิการบดีและรายงานผลการดำเนินการ

เกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนใหผูรองเรียนไดรับทราบเปนหนังสือ

ตอไป 
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ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

๑.๑.๔ จ ัดอบรมโครงการเสร ิมสร างค ุณธรรม 

จริยธรรมและความโปรงใสสำหรับเจาหนาที ่ของ

มหาวิทยาลัย  

 

-กองกฎหมาย 

-สถานพัฒนา

บุคลากรเพ่ือ

การศึกษาทางไกล 

๑. สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล รวมกับ

กองกฎหมาย ไดกำหนดจัดโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

เรื ่อง“การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเน ินงานของหน วยงานภาคร ั ฐ  ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)” เพื ่อใหบ ุคลากร 

ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยไดรับความรู ความเขาใจ 

และทราบแนวทางกรอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ อันจะ

สามารถชวยยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ

มหาวิทยาลัยใหสูงขึ ้น โดยไดจัดกิจกรรมในวันที ่ ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุม ๕๒๐๙ อาคารสัมมนา ๑ 

ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไดรับเกียรติจาก รอง

ศาสตราจารย ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนประธานในพิธี และ

รองศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ รักษาการ

แทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป 

เป  นผ ู  ก ล  าว เป  ดงาน  รวมท ั ้ ง ได  ร ั บ เก ี ย รต ิ จ าก 

นายเทอดธรรม สังขพันธานนท ตำแหนงเจาพนักงาน

ปองกันการทุจริตปฏิบัติการ และนางสาวรุงรัตน อรัญญิก 

ตำแหนงผู ชวยนักวิจัย จากสำนักงาน ป.ป.ช.  มาเปน
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ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

วิทยากรและในชวงเปดการอบรม รองศาสตราจารย ดร.

ปราณี สังขะตะวรรธน ไดเนนย้ำใหบุคลากรทุกภาคสวน 

ปฏิบัติราชการบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความ

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงเปนไปตามคานิยมท่ี

มหาวิทยาลัยไดกำหนดไว 

๒. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดจัดกิจกรรมโครงการ

สรางเสริมความสัมพันธฉันทพี ่นองชาว วส. ประจำ 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณ การทำงานแบบฉันทพ่ีนองระหวางบุคลากร

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และหนวยงานอื ่นท่ี

เกี่ยวของ เมื่อวันอังคารท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ 

– ๑๑.๐๐ณ หองประชุม ๒๖๐๕/๑ อาคารบริหาร ชั้น ๖ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี ้ สาขาวิชา

วิทยาศาสตรไดเชิญวิทยากรจากกองกฎหมายจำนวน  

๒ ราย ไดแก นายนราศักด์ิ จงคูณกลาง นิติกรชำนาญการ 

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ และนางสาว

กมลวรรณ เกตุเวช นิติกรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหนง

หัวหนางานวินัย ซึ่งเปนผูไดรับแตงตั ้งใหทำหนาที่เปน 

ผู ประสานงานส วนกลางของมหาวิทยาลัย สำหรับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ ประจำป ๒๕๖๔ เพื่อมาชี้แจงและ

ตอบข อสงส ัยให แก คณาจารย ประจำในสาขาว ิชา



 

-๖- 

 

 

 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

ว ิทยาศาสตร ส ุขภาพเก ี ่ยวก ับรายละเอ ียด ว ิธ ีการ

ดำเนินการอยางชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑการประเมินท่ี

เปลี่ยนแปลงไปในสำหรับการประเมินฯ เพื่อใหสาขาวิชา

ว ิทยาศาสตร ส ุขภาพสามารถดำเน ินงานได อยางมี

ประสิทธิภาพ 

๓. สำนักบัณฑิตศึกษา ไดจัดทำโครงการพัฒนาบุคคล

ตนแบบดานสุขภาวะและคุณธรรมความโปรงใสของ

บุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา เม ื ่อว ันท่ี ๑๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ เพื ่อสงเสริมใหบุคลากรหันมาใสใจดูแลรักษา

สุขภาพตนเอง มีการออกกำลังกายอยางเหมาะสมมากขึ้น 

ทำใหมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งยังเปนการเสริมสรางความรัก  

ความสามัคคีกันภายในองคกร นอกจากนี้ยังมีการสงเสริม

ใหมีการตระหนักรู ถึงการสรางจิตสำนึกใหมีคุณธรรม 

จริยธรรมและการปฏิบัติงานดวยความซื ่อสัตยส ุจริต 

โปรงใสตรวจสอบได ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม 

คานิยม ดวยการมีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติ

เปนแบบอยางที ่ดี ซึ ่งสามารถเพิ ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานใหองคกรไดมากยิ ่งขึ ้น ภายในงานมีการให

ความรู สรางความตระหนักรู เร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม 

แ ล ะ ป ฏิ บ ั ต ิ ง า น ด  ว ย ค ว า ม ซ ื ่ อ ส ั ต ย  ส ุ จ ริ ต

โปรงใส  ตรวจสอบไดใหแกบุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา 

พรอมกันนี้มีการเสริมสรางแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ



 

-๗- 

 

 

 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

ใหแกบุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา เพื่อใหบุคลากรสำนัก

บัณฑิตศึกษามีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีดี 

๔. วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ สำนักทะเบียนและวดัผล 

ไดจ ัดการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ในเร ื ่องการเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร เพื ่อสรางทัศนคติ คานิยม ในการ

ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตย ซ่ึงมีผูเขารวมการประชุมดังกลาว

เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนัก

ทะเบียนและวัดผลที่ทำหนาที่ใหบริการนักศึกษา โดยท่ี

ประชุมมีมติรวมกันที่จะใหบริการนักศึกษาอยางโปรงใส 

การปองกันผลประโยชนทับซอน การลดขั ้นตอนและ 

เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการให บร ิการแก น ักศ ึกษา และ 

เปดชองทางในการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการบริการ

ของเจาหนาท่ี 

๕. กองกฎหมายไดจัดประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ใน

ฐานะผูประสานงานของหนวยงานภายในแตละหนวยงาน 

เพื่อใหผูประสานงานสามารถนำขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการประเมินในปปจจุบัน ไปเผยแพรและทำความ

เขาใจรวมกับผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานของ

ตนเองได เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสของมหาวิทยาลัยเพิ ่มมากขึ้น โดยการประชุม

บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินงานโครงการประเมิน

ค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของ



 

-๘- 

 

 

 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

หนวยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(ITA ๒๕๖๔) ไดจัดขึ ้นในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห องประช ุม ๒๖๐๕-

๒๖๐๕/๑ อาคารวิชาการ ๑ ชั้น ๖ ซึ่งไดรับเกียรติจาก

รองศาสตราจารย ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาเปนประธานเปดการ

ประชุม และไดร ับเกียรติจากรองศาสตราจารย ดร.

ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ รักษาการแทนรองอธิการบดี 

ฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั ่วไป เขารวมในการ

ชี้แจงใหแกผูประสานงานดวย 

 

๑.๑.๕ ผูบริหารมหาวิทยาลัยประกาศเจตจำนงในการ

ในการปฏิบัติงานดวยความซื ้อสัตยสุจริต รวมท้ัง

นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส 

-กองกฎหมาย อธิการบดีไดประกาศแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน

ดวยความซ้ือสัตยสุจริต ท้ังวาจาและเปนลายลักษณอักษร

ที่เปนฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพรตอ

บุคลากรและสาธารณชนใหทราบโดยท่ัวกัน ดังนี้ 

๑. อธิการบดีไดออกประกาศนโยบายคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ 

ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒. อธิการบดีไดแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและ

ปฏิบัติงานดวยความสุจริตและโปรงใสตามแนวนโยบาย



 

-๙- 

 

 

 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

คุณธรรมและความโปรงใส ตามประกาศ ลงวันที ่ ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ และ 

๓. อธิการบดีไดแถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและ

ปฏิบัติงานดวยความสุจริตและโปรงใสผานทางคลิปวิดีโอ   

๔. อธิการบดีเปนประธานในพิธีเปดโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมองคกรของบุคลากร

มหาวิทยาลัย เรื ่อง “การสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)”  

ในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุม ๕๒๐๙ อาคาร

สัมมนา ๑ ตั ้งแตเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เพื ่อให

บ ุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยไดร ับความรู   

ความเข าใจ และทราบแนวทางกรอบการประเมิน

ค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของ

หนวยงานภาครัฐ อันจะสามารถชวยยกระดับคุณธรรม

และความโปรงใสของมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้น และในชวง

เปดการอบรม อธิการบดีไดเนนย้ำใหบุคลากรทุกภาคสวน 

ปฏิบัติราชการบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความ

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงเปนไปตามคานิยมท่ี

มหาวิทยาลัยไดกำหนดไว 

 

 



 

-๑๐- 

 

 

 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

๑.๒ การปกปดขอม ูลการจ ัดซื ้อจ ัดจ างตอ

สาธารณะ เช น การปดประกาศ การจัดซื้อ 

จัดจาง หรือเผยแพรขอมูล ลาชา 

๑.๒.๑ กำหนดมาตรการส งเสร ิมความโปร  งใส 

ในการจัดซื้อจัดจาง  

กองพัสดุ 

 

กองพัสดุไดออกประกาศมาตรการสงเสริมความโปรงใส 

ในการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง เพ ื ่อป องก ันป ญหาการทุจริต 

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และสนับสนุนใหมีการแข็ง

ขันดานการจัดซื้อจัดจางอยางเปนธรรมและสงเสริมให

ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐ 

 

๑.๒.๒ มีการประกาศขอมูลการจัดซื ้อจัดจางตอ

สาธารณะทางเว ็บไซตของมหาว ิทยาล ัยและปด

ประกาศใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

-กองพัสดุ 

 

กองพัสดุไดมีการประกาศขอมูลการจัดซื ้อจัดจางตอ

ส า ธ า ร ณ ะ ท า ง เ ว ็ บ ไ ซ ต https://www.stou.ac.th/ 

Offices/Opr/procurement/home/ ซึ ่งเปนเว็บไซต

ของกองพัสดุ และไดปดประกาศขอมูลการจัดซื้อจัดจาง

หนากองพัสดุ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 

 

๑.๓ แตงตั้งเจาหนาที่หรือกรรมการซึ่งมีสวนได

ส วนเสียในการดำเนินการทางวินัย สอบหา

ขอเท็จจริง และสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิด 

๑.๓.๑ กำหนดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผูท่ี

ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ใน

การดำเนินการทางวินัย สอบหาขอเท็จจริง และ 

สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 

กองกฎหมาย อยูระหวางดำเนินการ 

๑.๔ มีการใชอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ

อนุมัติอยางไมเปนธรรมตอผูใหผลประโยชน 

๑.๔.๑ จัดทำคูมือหรือมาตรฐานข้ันตอนการปฏบัิติงาน

ของเจาหนาท่ีและผูมีอำนาจอนุมัติในแตละข้ันตอน 

กองกฎหมาย หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดจัดทำคู มือและ 

แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยไดใช

ยึดถือปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย เชน คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ



 

-๑๑- 

 

 

 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

เจาหนาที่ดานการศึกษา การบริการการศึกษา การวิจัย 

การบริการวิชาการแกสังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

การใหบริการหรือปฏิบัติหนาที่ดานตาง ๆ ตามอำนาจ

หนาท่ีและภารกิจของมหาวิทยาลัย เปนตน อาทิ 

๑. มาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา 

๒. มาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา 

๓. คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ 

๔. คูมือการปฏิบัติงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

ประจำป ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๕. คู ม ือการใชงานระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม

สำหรับเจาหนาท่ี 

๖. คู มือการขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ, คูมือการ

จัดทำเอกสารการสอนชุดวิชา, คูมือการใชแบบประเมิน

หลักสตูร ระดับปริญญาตรี และการอบรมเขประสบการณ

วิชาชีพ 

๗. คูมือการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

๘. คูมือปฏิบัติงานดานการวิจัยและพัฒนา 

๙. คูมือปฏิบัติงานของสำนักการศึกษาตอเนื่อง 

๑๐. คู มือและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานวิเทศ

สัมพันธ  

๑๑. คูมือปฏิบัติงานของ ศวช. มสธ. นครนายก 



 

-๑๒- 

 

 

 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

๑๒. คูมือปฏิบัติงานระบบการสอบตามความพรอมของ

นักศึกษารายบุคคลดวยคอมพิวเตอร  

๑๓. คูมือปฏิบัติงานของ ศวช. มสธ. นครสวรรค 

๑๔. คูมือปฏิบัติงานของ ศวช. มสธ. ยะลา 

๑๕. คูมือการปฏิบัติงานและคำพรรณาลักษณะงานของ

หนวยเลขานุการกิจ 

๑๖. คูมือการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชามนุษย

นิเวศศาสตร  

๑๗. คู มือปฏิบัติงานการประสานการจัดกิจกรรมอบรม

ประสบการณวิชาชีพกฎหมายของสาขาวิชานิติศาสตร 

๑๘. คู มือและแนวปฏิบัติที ่ดีในการใหบริการของศูนย

สารสนเทศ 

โดยเมื่อจัดทำแลวไดนำขอมูลเผยแพรบนเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรมหาวิทยาลัยไดรับทราบถึง

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

  

๑.๔.๒ จัดทำประกาศมาตรการการตรวจสอบการใช

ดุลพินิจของมหาวิทยาลัย  

กองกฎหมาย กองกฎหมายไดออกประกาศมาตรการการตรวจสอบการ

ใชดุลพินิจของมหาวิทยาลัย เพื ่อเปนแนวทางในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ใหเปนไปตาม

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มาตรฐาน คูมือ

ปฏิบัติงาน และขั้นตอนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการบริหารงาน



 

-๑๓- 

 

 

 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

ของมหาวิทยาลัยม ีค ุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 

๑.๔.๓ จัดทำคูมือหรือมาตรฐานการใหบริการในการ

ปฏิบ ัต ิงานของเจ าหนาที ่ เพ ื ่อเป นแนวปฏิบ ัต ิ ท่ี

ผู รับบริการหรือผู มาติดตอกับมหาวิทยาลัยใชเปน

ขอมูลในการขอรับบริการหรือติดตอกับมหาวิทยาลัย 

กองกฎหมาย หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดจัดทำคู มือและ

มาตรฐานการใหบริการท่ีนักศึกษา ประชาชน ผูรับบริการ

หรือผูมาติดตอกับมหาวิทยาลัยไดใชเปนขอมูลในการ

ขอรับบริการหรือติดตอกับมหาวิทยาลัยตามภารกิจและ

อำนาจหนาที่ของมหาวิทยาลัย เชน คูมือหรือมาตรฐาน

การใหบริการเกี ่ยวกับการศึกษา การบริการการศึกษา 

การวิจัย การบริการวิชาการแกส ังคม การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม การใหบริการหรือปฏิบัติหนาท่ีดานตาง ๆ 

ตามอำนาจหนาที่และภารกิจของมหาวิทยาลัย เปนตน 

อาทิ 

๑. คูมือการลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเปน

นักศึกษา 

๒. คูมือประชาชนเกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา 

๓. มาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา 

๔. คู ม ือการใชงานระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม

สำหรับนักศึกษา 

๕. คู ม ือการลงทะเบียนเร ียนสำหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท 

๖. มาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับวิชาการ 



 

-๑๔- 

 

 

 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

๗. คูมือการยืมตอสื่อการศึกษาดวยตนเองและคูมือเสนอ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

๘. คูมือการศึกษาคนควาสารสนเทศของหองสมุด มสธ. 

สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๙. คู มือการอางอิงและการเขียนรายการเอกสารอางอิง 

ตามแบบ APA  

๑๐. มาตรฐานการใหบริการงานฝกอบรม, มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานกระบวนงาน : การจัดสงใบสัมฤทธิบัตรแก

ผูสำเร็จการศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตร 

และมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงาน : การสรางและ

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

๑๑. มาตรฐานการใหบริการงานวิเทศสัมพันธ 

๑๒. คูมือการใชงาน Microsoft Team เพื่อจัดการเรียน

การสอนทางไกลสำหรับนักศึกษา 

๑๓. การใหบริการนักศึกษาของสาขาวิชาเกษตรศาสตร

และสหกรณ 

๑๔. มาตรฐานการให คำปร ึ กษาน ั กศ ึ กษาระ ดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 

โดยเมื่อจัดทำแลวไดนำขอมูลเผยแพรบนเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย เพื ่อใหน ักศึกษาและผู มารับบริการได

รับทราบถึงขั ้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 



 

-๑๕- 

 

 

 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

๑.๕ เจาหนาที่แนะนำผูรับบริการเพื่อหลีกเลี่ยง

กฎระเบียบตามชองวางของกฎหมาย 

 

 

 

 

 

๑.๕.๑ จัดอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ

และแนวปฏิบัติท่ีถูกตองในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง 

ปลูกจิตสำนึกใหกับบุคลากรใหปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซื้อสัตยสุจริตและโปรงใส 

-กองกฎหมาย 

-สถานพัฒนา

บุคลากรเพ่ือ

การศึกษาทางไกล 

๑. สถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล รวมกับ 

กองกฎหมาย ไดกำหนดจัดโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

เรื ่อง“การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเน ินงานของหน วยงานภาคร ั ฐ  ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA)” เพื ่อใหบ ุคลากร 

ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยไดรับความรู ความเขาใจ 

และทราบแนวทางกรอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และ

ปฏ ิบ ัต ิราชการบนพื ้นฐานของค ุณธรรม จร ิยธรรม  

ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ ่งเปนไปตาม

คานิยมที่มหาวิทยาลัยไดกำหนดไว อันจะสามารถชวย

ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัย 

ใหสูงขึ้น โดยไดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔  

ณ หองประชุม ๕๒๐๙ อาคารสัมมนา ๑ ตั ้งแตเวลา 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

๒. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดจัดกิจกรรมโครงการ

สรางเสริมความสัมพันธฉันทพี ่นองชาว วส. ประจำ 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณ การทำงานแบบฉันทพ่ีนองระหวางบุคลากร

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และหนวยงานอื่นท่ี

เกี่ยวของ เมื่อวันอังคารท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ 



 

-๑๖- 

 

 

 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

– ๑๑.๐๐ณ หองประชุม ๒๖๐๕/๑ อาคารบริหาร ชั้น ๖ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนี ้ สาขาวิชา

วิทยาศาสตรไดเชิญวิทยากรจากกองกฎหมายจำนวน  

๒ ราย ไดแก นายนราศักด์ิ จงคูณกลาง นิติกรชำนาญการ 

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ และนางสาว

กมลวรรณ เกตุเวช นิติกรปฏิบัติการ รักษาการในตำแหนง

หัวหนางานวินัย ซึ่งเปนผูไดรับแตงตั ้งใหทำหนาที่เปน 

ผู ประสานงานส วนกลางของมหาวิทยาลัย สำหรับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ ประจำป ๒๕๖๔ เพื่อมาชี้แจงและ

ตอบข อสงส ัยให แก คณาจารย ประจำในสาขาว ิชา

ว ิทยาศาสตร ส ุขภาพเก ี ่ยวก ับรายละเอ ียด ว ิธ ีการ

ดำเนินการอยางชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑการประเมินท่ี

เปลี่ยนแปลงไปในสำหรับการประเมินฯ เพื่อใหสาขาวิชา

ว ิทยาศาสตร ส ุขภาพสามารถดำเน ินงานได อยางมี

ประสิทธิภาพ 

๓. สำนักบัณฑิตศึกษา ไดจัดทำโครงการพัฒนาบุคคล

ตนแบบดานสุขภาวะและคุณธรรมความโปรงใสของ

บุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา เม ื ่อว ันท่ี ๑๐ มีนาคม 

๒๕๖๔ เพื ่อสงเสริมใหบุคลากรหันมาใสใจดูแลรักษา

สุขภาพตนเอง มีการออกกำลังกายอยางเหมาะสมมากขึ้น 

ทำใหมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งยังเปนการเสริมสรางความรัก  



 

-๑๗- 

 

 

 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

ความสามัคคีกันภายในองคกร นอกจากนี้ยังมีการสงเสริม

ใหมีการตระหนักรู ถึงการสรางจิตสำนึกใหมีคุณธรรม 

จริยธรรมและการปฏิบัติงานดวยความซื ่อสัตยส ุจริต 

โปรงใสตรวจสอบได ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม 

คานิยม ดวยการมีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติ

เปนแบบอยางที ่ดี ซึ ่งสามารถเพิ ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานใหองคกรไดมากยิ ่งขึ ้น ภายในงานมีการให

ความรู สรางความตระหนักรู เร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม 

แ ล ะ ป ฏิ บ ั ต ิ ง า น ด ว ย ค ว า ม ซ ื ่ อ ส ั ต ย  ส ุ จ ริ ต

โปรงใส  ตรวจสอบไดใหแกบุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา 

พรอมกันนี้มีการเสริมสรางแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ

ใหแกบุคลากรสำนักบัณฑิตศึกษา เพื่อใหบุคลากรสำนัก

บัณฑิตศึกษามีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีดี 

๔. วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ สำนักทะเบียนและวัดผล 

ไดจ ัดการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ในเร ื ่องการเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกร เพื ่อสรางทัศนคติ คานิยม ในการ

ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตย ซ่ึงมีผูเขารวมการประชุมดังกลาว

เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนัก

ทะเบียนและวัดผลที่ทำหนาที่ใหบริการนักศึกษา โดยท่ี

ประชุมมีมติรวมกันที่จะใหบริการนักศึกษาอยางโปรงใส 

การปองกันผลประโยชนทับซอน การลดขั ้นตอนและ 

เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการให บร ิการแก น ักศ ึกษา และ 



 

-๑๘- 

 

 

 

ความเสี่ยง 

(Risk) 

รูปแบบ พฤติการณ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Factor) 

มาตรการปองกันการทุจริต ผูรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ตามมาตรการปองกันการทุจริต 

เปดชองทางในการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการบริการ

ของเจาหนาท่ี 

๕. ศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ มสธ. นครสวรรค 

จัดกิจกรรมตอตานการทุจริตคอรรับชั่นทุกรูปแบบ 

 

๑.๕.๒ เผยแพรประชาสัมพันธแนวปฏิบัติ ระเบียบ 

ขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยตามชองทาง

ต าง ๆ ของมหาวิทยาล ัย เช น เว ็บไซต เป นตน  

อยางสม่ำเสมอ 

-กองกฎหมาย 

 

 

 

 

กองกฎหมายไดดำเนินการเผยแพรความรูเกี ่ยวกับกฎ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบใหกับบุคลากรไดรับทราบทางเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัย คือ https://legalaffairs. stou.ac.th/ 
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