
 

                                    บันทึกขอความ 

สวนราชการ  กองกฎหมาย งานนิติการ  โทร. 7180                                                  .                              

ท่ี   อว 0602.01(25)/673                    วันท่ี     11   พฤษภาคม  2564                              .                       

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการตามผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  

        ของมหาวิทยาลัย.   

เรียน   อธิการบดี 

  ตามที่ อธิการบดีไดอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได

เวียนแจงใหหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ไดนำผลการวิเคราะหไปดำเนินการจัดทำมาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสเพื่อใหเกิดรูปธรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการใหกอง

กฎหมายทราบ เพ่ือกองกฎหมายจะไดรวบรวมผลการดำเนินงานของหนวยงานตาง ๆ รายงานใหอธิการบดีทราบ

ตอไป ความละเอียดแจงแลว นั้น       

  บัดนี ้ หนวยงานตาง ๆ ไดดำเนินการตามผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐและจัดสงผลการดำเนินการใหกองกฎหมายแลว  

ในการนี้ กองกฎหมายจึงไดจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามผลการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึงแนบมาพรอมนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

1. ร ับทราบรายงานผลการดำเน ินการตามผลการว ิเคราะหผลการประเม ินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึงแนบมาพรอมนี ้  

2. อนุมัติใหกองกฎหมายเผยแพรรายงานผลการดำเนินการตามผลการวิเคราะหผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหหนวยงานทราบและดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 

 

                          (นายณรงค ศรไพบูลย) 

                 นิติกรชำนาญการพิเศษ 

                    รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการกองกฎหมาย  

                                รับทราบ/อนุมัติ

(รองศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ) 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป และวิจัย

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



 

รายงานการดำเนินการ 

ตามการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ของหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

กองกฎหมาย  สำนักงานอธิการบด ี

เมษายน 2564 
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รายงานการดำเนินการตามการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1) ผลการดำเนินงานตามผลวิเคราะหระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

1 การปฏิบัติหนาท่ี ได 89.14 คะแนน ประกอบดวยขอคำถามจำนวน  

6 ขอคำถาม ดังนี้ 

1.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผู

ท่ีมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด (i1) ได 

80.00 คะแนน 

1.2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมา

ติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยางเทา

เทียมกัน มากนอยเพียงใด (i2) ได 80.32 คะแนน 

1.3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร (i3) ได 77.95 คะแนน 

1.4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผู

มาติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ

ใหบริการ หรือไม (i4) ได 100.00 คะแนน 

1. จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

ขั้นตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบ 

ในการ ให  บร ิ ก า รอย  า งช ั ด เ จน  

สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพ

การให บร ิการของผ ู มาต ิดต อรับ

บริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย 

สะดวกและเป นไปตามหล ักการ

ปกปดความลับของผูใหขอมูล  

 

สำนักทะเบียนและวัดผล 

สำนักบัณฑิตศึกษา 

สำนักบริการการศึกษา 

สำนักการศึกษาตอเนื่อง 

สำนักวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ศูนยสารสนเทศ 

สำนักเทคโนโลยี

การศึกษา 

สำนักบรรณสารสนเทศ 

 

หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดจัดทำ

คูมือและมาตรฐานการใหบริการที่นักศึกษา 

ประชาชน ผู ร ับบริการหรือผู มาติดตอกับ

มหาวิทยาลัยไดใชเปนขอมูลในการขอรับ

บริการหรือติดตอกับมหาวิทยาลัยตามภารกิจ

และอำนาจหนาท่ีของมหาวิทยาลัย เชน คูมือ

หร ื อมาตรฐานการให  บร ิ การ เกี่ ย วกั บ

การศึกษา การบริการการศึกษา การวิจัย  

การบริการวิชาการแกสังคม การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม การใหบริการหรือปฏิบัติ

หนาที ่ด านตาง ๆ ตามอำนาจหนาที ่และ

ภารกิจของมหาวิทยาลัย เปนตน ดังตอไปนี ้

1. ค ู  ม ือการลาพ ักการศ ึกษาเพ ื ่อร ักษา

สถานภาพการเปนนักศึกษา 
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ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

1.5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาส

ตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวฒันธรรม 

หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรใน

หนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม (i5) ได 99.33 

คะแนน 

1.6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แก

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและ

คาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต หรือไม (i5) ได 97.22 

คะแนน 

     จากคะแนนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวามีขอคำถามในตัวชี้วัดนี้ 

ท่ีมหาวิทยาลัยไดคะแนนต่ำกวา 85 คะแนน จำนวน 3 ขอคำถาม คือ  

ขอคำถาม i1 i2 และ i3 จากทั้งหมด 6 ขอคำถาม โดยมหาวิทยาลัย

จะตอง 

จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก ี ่ยวกับขั ้นตอน ระยะเวลาและ

ผูรับผิดชอบในการใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบการประเมิน

ประสิทธิภาพการใหบริการของผู มาติดตอร ับบริการ ณ จุด

ใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปด

ความลับของผู ใหขอมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงาน

2. คูมือประชาชนเกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา 

3. มาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับงานบริการ

การศึกษา 

4. คู มือการใชงานระบบสารสนเทศบริการ

สอนเสริมสำหรับนักศึกษา 

5. คูมือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาโท 

6. มาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับวิชาการ 

7. คูมือการยืมตอส่ือการศึกษาดวยตนเองและ

คูมือเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

8. คู ม ือการศึกษาคนควาสารสนเทศของ

หองสมุด มสธ. สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2563 

9. ค ู ม ือการอางอิงและการเขียนรายการ

เอกสารอางอิง ตามแบบ APA  

10. มาตรฐานการใหบริการงานฝกอบรม, 

มาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิงานกระบวนงาน :  

การจัดสงใบสัมฤทธิบัตรแกผูสำเร็จการศึกษา

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตร และ
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ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

บุคคลและการพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและ

ความสามารถ 

มาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิงานกระบวนงาน :  

การสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

11. มาตรฐานการใหบริการงานวิเทศสัมพันธ 

12. คูมือการใชงาน Microsoft Team เพ่ือ

จัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับนักศึกษา 

13. การใหบริการนักศึกษาของสาขาวิชา

เกษตรศาสตรและสหกรณ 

14. มาตรฐานการใหคำปรึกษานักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร 

โดยเมื ่อจัดทำแลวไดนำขอมูลเผยแพร 

บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนักศึกษา

และผูมารับบริการไดรับทราบถึงขั้นตอนและ

วิธ ีการปฏิบัติงานตามภารกิจตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

 

2. กำหนดมาตรการบริหารงานบุคคล

และการพิจารณาใหคุณใหโทษตาม

หลักคุณธรรมและความสามารถ 

 

กองทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคลไดกำหนดนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยใหเกิด

ความโปรงใสและมีคุณธรรม ประกอบดวย 
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ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ด  านการสรรหา ด  านการใช ประโยชน   

ดานการพัฒนา และดานการรักษาไว ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เรื ่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนนโยบายที่ยังใชบังคับใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกจากนี ้ยังมี

ข อบ ังค ับ ระเบ ียบ ประกาศ ค ู ม ือ และ

หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ไมวาจะเปนหลักเกณฑการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑการบรรจุและ

แต งต ั ้ งบ ุคลากร หล ักเกณฑการพัฒนา

บุคลากร หลักเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานบุคลากร และหลักเกณฑการใหคุณ

ใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ ไดนำ

ขอมูลเผยแพรบนเว็บไซตของกองทรัพยากร

บุคคล เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับ

ทราบถึงมาตรการและหลักเกณฑในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
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ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชงบประมาณ ได 81.85 คะแนน ประกอบดวยขอคำถาม

จำนวน 6 ขอคำถาม ดังนี้ 

2.1 ทานร ู  เก ี ่ยวก ับแผนการใช จ ายงบประมาณประจำป ของ

หนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด (i7) ได 67.25 คะแนน 

2.2 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็น

ความคุมคา และไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว 

มากนอยเพียงใด (i8) ได 84.28 คะแนน 

2.3 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว 

กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด (i9) ได 92.43 คะแนน 

2.4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินท่ีเปนเท็จ เชน คา

ทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอย

เพียงใด (i10) ได 93.39 คะแนน 

2.5 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการ

ตรวจรับพัสดุในลักษณะโปรงใส ตรวจสอบได และเอื้อประโยชน

ใหผู ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากนอยเพียงใด (i11) ได 

92.18 คะแนน 

1. เ ป  ด เ ผ ยข  อ ม ู ล ก า ร ใ ช  จ  า ย

งบประมาณ รวมถ ึงกระบวนการ

เบิกจายงบประมาณใหบุคลากรและ

ประชาชนทั่วไปทราบโดยเปดเผยและ

พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาค

สวน ตลอดจนการจัดทำรายงานผล

การใชจายงบประมาณอยาสม่ำเสมอ 

 

กองแผนงาน กองแผนงานไดดำเนินการดังนี ้

1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

2. จ ัดทำรายงานการกำก ับต ิดตามการ

ดำ เน ินงานของมหา วิทยาล ัยประจำป

งบประมาณ พ.ศ .  2564 รอบ 6 เด ือน 

(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

3. จ ั ด ท ำ ส ร ุ ป ผลก า ร ด ำ เ น ิ น ง า นของ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

4. จัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. จัดทำรายงานการกำกับติดตามการใชจาย

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน 

6. จ ัดทำสร ุปผลการใช จ ายงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2.6 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหท าน มีส วนรวมในการ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นสอบถาม ทักทวง 

และรองเรียน มากนอยเพียงใด (i12) ได 86.42 คะแนน 

จากคะแนนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวามีขอคำถามในตัวชี้วัดนี้ 

ท่ีมหาวิทยาลัยไดคะแนนต่ำกวา 85 คะแนน จำนวน 2 ขอคำถาม คือ  

ขอคำถาม i7 และ i8 จากทั้งหมด 6 ขอคำถาม โดยมหาวิทยาลัย

จะตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการ

จัดซื ้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจาย

งบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 

ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใชจ ายงบประมาณอยาง

สม่ำเสมอ 

โดยเมื่อจัดทำแลวไดนำขอมูลเผยแพรบน

เว็บไซตของกองแผนงาน เพ่ือใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยไดรับทราบถึงแผนงบประมาณ

ประจำปของมหาวิทยาลัย ความคืบหนา 

ความคุมคา หรือประโยชนที่จะเกิดขึ้น และ

สามารถติดตามการใชจายงบประมาณได 

 

2. เปดเผยแผนการจัดซื้อจัดจางหรือ

การจ ั ดหาพ ั สดุ ให  บ ุ คลากรและ

ประชาชนทั ่วไปทราบโดยเป ดเผย 

และพรอมรับการตรวจสอบจากทุก

ภาคสวน  

 

กองพัสดุ 

 

 

 

 

 

กองพัสดุไดดำเนินการเปดเผยแผนการจัดซ้ือ

จัดจางหรือการจัดหาพัสดุใหบุคลากรและ

ประชาชนทั ่วไปทราบโดยเปดเผยผานทาง

เว็บไซตของกองพัสดุและเปดเผยทางบอรด

ติดประกาศของกองพัสดุ เพื่อใหการจัดซ้ือ 

จัดจางหรือการจัดหาพัสดุของมหาวิทยาลัย

เปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

 

3 การใชอำนาจ ได 85.18 คะแนน ประกอบดวยขอคำถามจำนวน 6 

ขอคำถาม ดังนี้ 

3.1 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มาก

นอยเพียงใด (i13) ได 77.55 คะแนน 

จัดทำรายละเอียดของตำแหนงงาน 

(job description) และเกณฑการ

ประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานอย าง

ช ั ด เ จ น แ ล ะ เ ป  ด เ ผ ย  ร ว ม ท้ั ง 

กองทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคลไดเสนอใหมีการจัดทำ

ข อบ ังค ับว าด วยหล ักเกณฑและว ิธ ีการ

ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ร า ช ก า ร ขอ ง

มหาวิทยาลัยเพื่อใหมีความโปรงใส เปนธรรม 
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3.2 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ

ผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด (i14) ได 73.87 คะแนน 

3.3 ผู บังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 

การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มาก

นอยเพียงใด (i15) ได 76.46 คะแนน 

3.4 ทานเคยถ ูกผ ู บ ังค ับบ ัญชาส ั ่งการให ทำธ ุระส วนต ัวของ

ผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด (i16) ได 92.89 คะแนน 

3.5 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือมี

ความเสี ่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด (i17) ได 97.40 

คะแนน 

3.6 การบร ิหารงานบุคคลของหนวยงานของท าน ม ีล ักษณะ

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด (i18) ได 92.90 คะแนน 

จากคะแนนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวามีขอคำถามในตัวชี้วัดนี้ 

ท่ีมหาวิทยาลัยไดคะแนนต่ำกวา 85 คะแนน จำนวน 3 ขอคำถาม คือ  

ข  อคำถาม  i13 i14 แ ล ะ  i15 จ า ก ท ั ้ ง ห ม ด  6 ข  อ ค ำ ถ า ม  

โดยมหาวิทยาลัยจะตองจัดทำรายละเอียดของตำแหนงงาน (job 

description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

ชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดรับฟงความคิดเห็นของผู ท่ี

เกี่ยวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

การเปดรับฟงความคิดเห็นของผูท่ี

เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน  

 

ตรวจสอบได และสามารถเปนกลไกในการ

พัฒนาระบบการบริหารผลงานของบุคลากร

เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ระบบการศึกษา

ทางไกลของมหาวิทยาลัยและการดำเนินงาน

ในการบริหารงานบุคคลขององคกรบริหาร

ของ หนวยงานในระดับสาขาวิชาและสำนัก

และไดจัดทำประกาศ เรื ่อง หลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในระดับ

หนวยงานของมหาวิทยาล ัยเพื ่อกำหนด

องคประกอบในการประเมินใหมีความชัดเจน 

นอกจากนี้ ยังไดจัดทำประกาศ เรื ่อง ภาระ

งานในฐานะอาจารยผูสอนประจำสาขาวิชา

ในมหาวิทยาลัย, ภาระงานในฐานะอาจารย

ประจำสำน ักเทคโนโลย ีการศ ึกษา และ 

ภาระงานในฐานะอาจารย ประจำสำนัก

ทะเบียนและวัดผล เพื ่อกำหนดหลักเกณฑ

การกำหนดมาตรฐานภาระงานของผู ดำรง

ตำแหน งอาจารย   ผ ู ช วยศาสตราจารย   
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 รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ของ

มหาวิทยาลัย ใหมีความชัดเจน นอกจากนี้ 

กอนการจัดทำขอบังคับและประกาศดังกลาว

ไดมีการประชุมผูที ่เกี ่ยวของ อาทิ ประธาน

กรรมการประจำสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อรับฟง

ความคิดเห็นอีกดวย 

 

4 การใชทรัพยสินของของราชการ ได 80.16 คะแนน ประกอบดวยขอ

คำถามจำนวน 6 ขอคำถาม ดังนี้ 

4.1 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ

ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด (i19) ได 92.63 คะแนน 

4.2 ขั ้นตอนการขออนุญาตเพื ่อยืมทรัพยสินของราชการไปใช

ปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวก มากนอย

เพียงใด (i20) ได 62.34 คะแนน 

4.3 กรณีที่ตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน 

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง 

มากนอยเพียงใด (i21) ได 80.33 คะแนน 

1. จัดทำหรือปรับปร ุงแนวปฏิบ ัติ/

ระเบียบในการใชทรัพยสินของทาง

ราชการ การยืม ทรัพยสินของทาง

ราชการท ี ่ ถ ู กต  อ งตามระเบ ี ยบ

กฎหมาย เชน การยืมคอมพิวเตอร 

เครื ่องโสตทัศนูปกรณ รถราชการ 

หนังส ือหร ือวัสด ุสารสนเทศ และ

ทรัพยส ินของทางราชการตาง ๆ  

เปนตน โดยมีการกำหนดขั ้นตอน

ปฏ ิบ ัต ิท ี ่ ช ั ด เจน ม ีแบบการขอ

อนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบท่ี

สะดวก เปดเผยและตรวจสอบได  

กองกลาง 

กองพัสดุ 

กองกฎหมาย 

สำนักคอมพิวเตอร 

สำนักบรรณ

สารสนเทศ 

สำนักเทคโนโลยี

การศึกษา 

หนวยงานตาง ๆ ไดจัดทำแนวปฏิบัติหรือ

ระเบียบในการใชทรัพยสินของทางราชการ  

การยืมทรัพยสินของทางราชการที ่ถ ูกตอง

ตามระเบียบกฎหมาย ดังนี้ 

1. หลักเกณฑการใหยืมเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุกของสำนักคอมพิวเตอร 

2. ข อกำหนดในการย ืมว ัสด ุสารสนเทศ

หองสมุดของมหาวิทยาลัยของสำนักบรรณ

สารสนเทศ 

3. แนวปฏิบัติในการนำพัสดุออกภายนอก

มหาวิทยาลัยของกองพัสด ุ
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4.4 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการ

ไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน 

มากนอยเพียงใด (i22) ได 94.63 คะแนน 

4.5 ทานรู แนวปฏิบัต ิของหนวยงานของทาน เกี ่ยวกับการใช

ทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด (i23) ได 73.78 

คะแนน 

4.6 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชน

สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด (i24) ได 77.25 

คะแนน 

 จากคะแนนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวามีขอคำถามในตัวชี้วัดนี้

ท่ีมหาวิทยาลัยไดคะแนนต่ำกวา 85 คะแนน จำนวน 4 ขอคำถาม 

คือ ขอคำถาม i20 i21 i23 และ i24 จากทั ้งหมด 6 ขอคำถาม  

โดยมหาวิทยาลัยจะตองจัดทำคูมือและระเบียบการใชทรัพยสิน

ของราชการ สรางระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการ

ยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด 

 

4. หลักเกณฑและวิธีการใชและรักษารถยนต

ของมหาวิทยาลัยของกองกลาง 

5. หลักเกณฑการขออนุญาตใชรถยนตของ

มหาวิทยาลัยเปนกรณีพิเศษของกองกลาง 

    โดยเมื่อจัดทำแลวไดนำขอมูลเผยแพรบน

เว็บไซตของหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยไดรับทราบ 

2. เ ผ ย แ พ ร  ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ  

แนวปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสิน

ของทางราชการ การยืมทรัพยสิน 

แผนผังข ั ้นตอนในการดำเนินการ 

ใหบุคลากรและประชาชนทั่วไปได 

รับทราบ 

 

กองกลาง 

กองพัสดุ 

กองกฎหมาย 

สำนักคอมพิวเตอร 

สำนักบรรณ-

สารสนเทศ 

สำนักเทคโนโลยี-

การศึกษา 

ห น  ว ย ง า น ต  า ง  ๆ  ไ ด  เ ผ ย แ พ ร  แ ล ะ

ประชาสัมพันธระเบียบและประกาศตาง ๆ 

เกี ่ยวกับการใชทรัพยสินของทางราชการ  

การยืมทรัพยสิน ใหบุคลากรและประชาชน

ไดรับทราบทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
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ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแกไขปญหาการทุจริต ได 81.20 คะแนน ประกอบดวยขอคำถาม

จำนวน 6 ขอคำถาม ดังนี้ 

5.1 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญกับการ

ตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด (i25) ได 86.60 คะแนน 

5.2 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการทบทวนนโยบายหรือ

มาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และ

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

หนวยงาน หรือไม (i26) ได 86.19 คะแนน 

5.3 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอย

เพียงใด (i27) ได 78.55 คะแนน 

5.4 หนวยงานของทาน ม ีการดำเน ินการเฝ าระว ังการทุจริต 

ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย ตอการทุจริตใน

หนวยงาน มากนอยเพียงใด (i28) ได 83.54 คะแนน 

5.5 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ  

ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือ

ปองกันการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด (i29) ได 80.87 

คะแนน 

5.6 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของ

ทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ ไดแก สามารถ

1. อธิการบดีแสดงเจตจำนงในการ

บริหารงานมหาวิทยาลัยดวยความ 

ซ้ือสัตยสุจริต ท้ังวาจาและลายลักษณ

อักษร และเผยแพรตอบุคลากรและ

สาธารณชนใหทราบโดยท่ัวกัน 

กองกฎหมาย 

 

อธิการบดีไดประกาศแสดงเจตจำนงในการ

บริหารงานดวยความซื้อสัตยสุจริต ทั้งวาจา

และเปนลายลักษณอักษรทั้งฉบับภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และเผยแพรตอบุคลากร

และสาธารณชนใหทราบโดยท่ัวกัน ดังนี้ 

1. อธิการบดีไดออกประกาศนโยบายคุณธรรม

และความโปร งใสในการดำเน ินงานของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประกาศ 

ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 

2. อธิการบดีไดแถลงเจตจำนงสุจริตในการ

บริหารและปฏิบัติงานดวยความสุจริตและ

โปรงใส ตามแนวนโยบายคุณธรรมและความ

โปรงใส ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ตามประกาศ ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 

3. อธิการบดีเปนประธานกลาวเปดโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม

องคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัย เรื่อง“การ

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเน ินงานของหนวยงานภาคร ัฐ ( ITA)”  
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ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 
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ผลการดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก สามารถติดตามผลการ

รองเรียนได ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา และ

มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง อยางไร (i30) 

ได 71.47 คะแนน 

 จากคะแนนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวามีขอคำถามในตัวชี้วัดนี้

ท่ีมหาวิทยาลัยไดคะแนนต่ำกวา 85 คะแนน จำนวน 4 ขอคำถาม 

คือ ขอคำถาม i27 i28 i29 และ i30 จากทั้งหมด 6 ขอคำถาม โดย

มหาวิทยาลัยจะตองมุ งเสริมสรางวัฒนธรรมการทำงานเพ่ือ

ประโยชนสูงสุดของสวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการ

ประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการ

ปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริต

อยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงาน

ของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก  

 

ในวันที ่ 11 มีนาคม 2564 ณ หองประชุม 

5209 อาคารสัมมนา 1 ตั้งแตเวลา 13.00 – 

16.00 น. โดยไดเนนย้ำใหบุคลากรทุกภาค

สวนปฏิบัติราชการบนพื้นฐานของคุณธรรม 

จร ิยธรรม ความโปร  ง ใส และสามารถ

ตรวจสอบได   ซ ึ ่ ง เป นไปตามค าน ิยม ท่ี

มหาวิทยาลัยไดกำหนดไว ซึ ่งเปนไปตาม

คานิยมที ่มหาวิทยาลัยไดกำหนดไวและให

ความสำคัญเปนอยางย่ิง 4 ประการ คือ  

S    Synergy  รวมแรงรวมใจ 

T    Transparency  ใฝคุณธรรม 

O   Originality นำส่ิงใหม 

U   Ubiquitous Learning เรียนรูไดทุก

ท่ีทุกเวลา  

ซึ่งไดกำหนดไวเปนแนวทางที ่บุคลากร

ควรตองปฏิบัติ เพราะสามารถแสดงใหเห็นถึง

สุจริตใจในการปฏิบัติงาน โดยคาดหมายให

บ ุคลากรท ุกท านพ ัฒนาค ุณภาพในการ

ปฏิบัติงานของตนใหดียิ่งขึ้น และชวยกันลด
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ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

ความเสี่ยงหรือลดปญหาทุจริตในการปฏิบัติ

ใหหมดส้ินไป 

4. อธิการบดีไดแถลงเจตจำนงสุจริตในการ

บริหารและปฏิบัติงานดวยความสุจริตและ

โปรงใสผานทางคลิปวิดีโอ และเผยแพรทาง

เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

 

2. ก ำ หน ด น โ ยบ า ย  ม า ต ร ก า ร 

แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ

พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีค ุณธรรม

และความโปร งใสด วยการจ ัดทำ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ

เผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร

และประชาชนทราบ 

กองกฎหมาย 

 

 

 

 

กองกฎหมายไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน

ก า ร ท ุ จ ร ิ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ต ิ ม ิ ช อ บ ข อ ง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่อใหหนวยงาน 

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยได ถ ือปฏิบัต ิให

เปนไปตามแผน เพื ่อใหมหาวิทยาลัยเปน

มหาวิทยาลัยที่มีคุณธรรมและความโปรงใส

ตอไป และไดเวียนแจงใหหนวยงานตาง ๆ 

ทราบและถือปฏิบัติผ านทางเว็บไซตของ

มหาว ิทยาล ัยแล ว เพ ื ่อให บ ุคลากรและ

ประชาชนโดนท่ัวไดรับทราบโดยท่ัวกัน 
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3. จ ั ดช  องทางให  บ ุ คลากรและ

ประชาชนหรือน ักศ ึกษา สามารถ

รองเรียน/รองทุกข เกี่ยวกับการทุจริต

ในมหาวิทยาลัยไดโดยสะดวกและ

ปลอดภ ัย และไม ม ีผลกระทบตอ 

ผูรองหรือผูแจง และมีการประกาศ

เผยแพร/กระบวนการขั้นตอนในการ

ดำเน ินการร องเร ียนใหทราบโดย 

ท่ัวกัน 

 

กองกฎหมาย 

 

 

 

 

 

กองกฎหมายไดเปดชองทางการแจงเร ื ่อง

ร องเร ียนการทุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ 

ผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยผานทาง 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน เพื่อใหผูที่ประสงคจะ

ร องเร ียนหร ือแสดงความคิดเห ็นต อการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไมว าจะเปน

บุคลากรหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

สามารถแจงเรื่องรองเรียนไดงายและสะดวก  

โดยที่มหาวิทยาลัยมีแนวทางและมาตรการ

การจัดการเรื่องรองเรียน รวมถึงมาตรการ

คุมครองผูรองเรียนดวย นอกจากนี้ยังมีการ

ประกาศเผยแพรและกระบวนการขั้นตอนใน

การดำเนินการรองเรียนใหทราบบนเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัยใหทราบโดยท่ัวกันดวยแลว 

 

4. จัดทำมาตรการการปองกันและ 

ม ี ร ะบบกา รต ิ ด ต ามตรวจ สอบ

พฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและ

เปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชน

กองกฎหมาย กองกฎหมายไดดำเนินการเปดชองทางให 

ผูรองเรียนสามารถติดตามเรื่องรองเรียนที่ตน

ไดรองเรียนเพ่ือใหผูรองเรียนไดทราบถึงความ

คืบหนาและติดตามเรื่องรองเรียนได ไมวาจะ



16 
 

ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

และการติดตามตรวจสอบการทำงาน

ของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก 

เปนทางโทรศัพท อีเมล  และเม่ือกองกฎหมาย

ไดดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนเสร็จแลว

จะไดรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

รองเรียนใหผูรองเรียนไดรับทราบเปนหนังสือ

ตอไป 
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2) ผลการดำเนินงานตามผลวิเคราะหระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

1 คุณภาพการดำเนินงาน ได 90.90 คะแนน ประกอบดวยขอคำถาม

จำนวน 5 ขอคำถาม ดังนี้ 

1.1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแก

ทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด (e1) ได 85.28 

คะแนน 

1.2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแก

ทาน กับผูมาติดตออ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 

(e2) ได 89.99 คะแนน 

1.3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับการ

ดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือ

บิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด (e3) ได 91.28 คะแนน 

1.4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงาน

ท่ีทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพ่ือแลกกับการ

ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม (e4) ได 

99.35 คะแนน 

1.5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน

ของประชาชนและสวนรวมเปนหลกั มากนอยเพียงใด (e5) ได 

88.59 คะแนน 

-ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 
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ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

     จากคะแนนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาไมมีขอคำถามในตัวชี้วัด

นี ้ ท่ีมหาวิทยาลัยไดคะแนนต่ำกวา 85 คะแนน แตอยางใด โดย

มหาวิทยาลัยจะตองรักษามาตรฐานเอาไวและพัฒนางานใหดี

ย่ิงข้ึนตอไป 

2 ประสิทธิภาพการสื ่อสาร ได 92.85 คะแนน ประกอบดวยขอ

คำถามจำนวน 5 ขอคำถาม ดังนี้ 

2.1 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีลักษณะ

ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด (e6) ได 90.10 คะแนน 

2.2 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ี

สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด (e7) ได 

89.35 คะแนน 

2.3 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็น

เก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม (e8) ได 97.98 

คะแนน 

2.4 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เม่ือมีขอ

กังวลสงสัยเก่ียวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอย

เพียงใด (e9) ได 91.46 คะแนน 

-ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 
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ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

2.5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการ

ทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม (e10) ได 95.35 

คะแนน 

     จากคะแนนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาไมมีขอคำถามในตัวชี้วัด

นี้ ท่ี มหาว ิทยาล ัยได คะแนนต ่ำกว  า 85 คะแนน แต อย  างใด  

โดยมหาวิทยาลัยจะตองรักษามาตรฐานเอาไวและพัฒนางานใหดี

ย่ิงข้ึนตอไป 

3 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได 92.51 คะแนน ประกอบดวยขอ

คำถามจำนวน 5 ขอคำถาม ดังนี้ 

3.1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพ

การปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด (e11) ได 

90.66 คะแนน 

3.2 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการ

ดำเนินงาน/การใหบริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด (e12) ได 

90.28 คะแนน 

3.3 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการ

ดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

หรือไม (e13) ได 99.60 คะแนน 

-ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 
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ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

3.4 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มาก

นอยเพียงใด (e14) ได 90.93 คะแนน 

3.5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การ

ใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด (e15) ได 

91.08 คะแนน 

     จากคะแนนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาไมมีขอคำถามในตัวชี้วัด

นี้ ท่ี มหาว ิทยาล ัยได คะแนนต ่ำกว  า 85 คะแนน แต อย  างใด  

โดยมหาวิทยาลัยจะตองรักษามาตรฐานเอาไวและพัฒนางานใหดี

ย่ิงข้ึนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

3) ผลการดำเนินงานตามผลวิเคราะหระดับผลคะแนนจากแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

1 การเปดเผยขอมูล ได 97.14 คะแนน ประกอบดวยจำนวน 33 

ขอมูล ดังนี้ 

1.1 โครงสราง (o1) ได 100.00 คะแนน 

1.2 ขอมูลผูบริหาร (o2) ได 100.00 คะแนน 

1.3 อำนาจหนาท่ี (o3) ได 100.00 คะแนน 

1.4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน (o4) ได 100.00 

คะแนน 

1.5 ขอมูลการติดตอ (o5) ได 100.00 คะแนน 

1.6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ (o6) ได 100.00 คะแนน 

1.7 ขาวประชาสัมพันธ (o7) ได 100.00 คะแนน 

1.8 Q&A (o8) ได 100.00 คะแนน 

1.9 Social Network (o9) ได 100.00 คะแนน 

1.10 แผนดำเนินงานประจำป (o10) ได 100.00 คะแนน 

1.11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 

เดือน (o11) ได 100.00 คะแนน 

1.12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป (o12) ได 100.00 

คะแนน 

1.12 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (o13) ได 100.00 คะแนน 

ในการสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือ 

การจัดหาพัสด ุรายเด ือน จะตอง

ดำเน ินการอ ัพเดทข อม ูลให  เปน

ปจจุบันในทุก ๆ เดือน  

กองพัสดุ กองพัสดุไดสรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร. 1) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแตเดือนตุลาคม 

2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) 

โดยมีรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจางจำแนก

เปนรายเดือน และไดนำขอมูลเผยแพรใน

เว็บไซตhttps://www.stou.ac.th/ Offices 

/Opr/procurement/Projects/ แลว 

https://www.stou.ac.th/%20Offices
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ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

1.14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ (o14) ได 100.00 คะแนน 

1.15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ (o15) ได 100.00 คะแนน 

1.16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ (o16) ได 

100.00 คะแนน 

1.17 E-Service (o17) ได 100.00 คะแนน 

1.18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป (o18) ได 100.00 

คะแนน 

1.19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป 

รอบ 6 เดือน (o19) ได 100.00 คะแนน 

1.20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป (o20) ได 100.00 

คะแนน 

1.21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ (o21) ได 

100.00 คะแนน 

1.22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

(o22) ได 100.00 คะแนน 

1.23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (o23) 

ได 0.00 คะแนน 

1.24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป (o24) 

ได 100.00 คะแนน 
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ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

1.25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล (o25) ได 100.00 

คะแนน 

1.26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (o26) 

ได 100.00 คะแนน 

1.27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o27) ได 

100.00 คะแนน 

1.28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 

(o28) ได 100.00 คะแนน 

1.29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต (o29) ได 

100.00 คะแนน 

1.30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต (o30) ได 100.00 

คะแนน 

1.31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป (o31) ได 

100.00 คะแนน 

1.32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น (o32) ได 100.00 คะแนน 

1.33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม (o33) ได 100.00 

คะแนน 

     จากคะแนนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา ตัวชี้วัด o23 สรุปผล

การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ได 0.00 คะแนน 
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ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

เนื่องจากขอมูลไมครบทุกเดือน จึงตองดำเนินการอัพเดทขอมูลให

เปนปจจุบัน (เดือนมีนาคม 2563) ในสวนตัวชี ้ว ัดอื ่นไดคะแนน 

100.00 คะแนน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะตองรักษามาตรฐานเอาไว

และพัฒนางานใหดีย่ิงข้ึนตอไป 

2 การปองกันการทุจริต ได 100.00 คะแนน ประกอบดวยจำนวน 10 

ขอมูล ดังนี้ 

2.1 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร (o34) ได 100.00 คะแนน 

2.2 การมีสวนรวมของผูบริหาร (o35) ได 100.00 คะแนน 

2.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป (o36) ได 100.00 

คะแนน 

2.4 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต (o37) ได 

100.00 คะแนน 

2.5 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร (o38) ได 100.00 คะแนน 

2.6 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป (o39) ได 100.00 

คะแนน 

2.7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต

ประจำป รอบ 6 เดือน (o40) ได 100.00 คะแนน 

2.8 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป (o41) ได 

100.00 คะแนน 

-ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 
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ขอ การวิเคราะห 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ผลการดำเนินการ 

2.9 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

(o42) ได 100.00 คะแนน 

2.10 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในหนวยงาน (o43) ได 100.00 คะแนน 

จากคะแนนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา ทุกตัวชี้วัดไดคะแนน 

100.00 คะแนน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะตองรักษามาตรฐานเอาไว

และพัฒนางานใหดีย่ิงข้ึนตอไป 

 

 

                          
                                                            

                           

 


