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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. คะแนนในภาพรวม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีผลคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในภาพรวมได้ 91.84 คะแนน 

ระดับ  A  ผลการประเมิน ผ่าน (85 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน) ซึ่งในประเภทสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยได้คะแนนในล าดับที่ 27 จาก 83 หน่วยงาน 

 

2. คะแนนตามตัวช้ีวัด 

ในการด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 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 89.80 
2) การใช้งบประมาณ 81.67 
3) การใช้อ านาจ 85.97 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  80.17 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.17 
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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 91.55 
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.95 
3) การปรับปรุงระบบการท างาน 87.43 

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

จ านวน 48 ข้อ ได้แก่  

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) การเปิดเผยข้อมูล 100.00 
2) การป้องกันการทุจริต 100.00 

 

โดยคะแนนตามตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัด สามารถจ าแนกจากคะแนนจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) การป้องกันการทุจริต 100.00 
2) การเปิดเผยข้อมูล 100.00 
3) คุณภาพการด าเนินงาน 91.55 
4) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.95 
5) การปฏิบัติหน้าที่ 89.80 
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ตัวช้ีวัด คะแนน 
6) การปรับปรุงระบบการท างาน 87.43 
7) การใช้อ านาจ 85.97 
8) การใช้งบประมาณ 81.67 
9) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  80.17 
10) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.17 
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จากตารางดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า คะแนนสูงสุดที่มหาวิทยาลัยได้ คือ 100 คะแนน และคะแนนต่ าสุดได้ 78.17 คะแนน โดยมีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์

คะแนน (85 คะแนนขึ้นไป) จ านวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล (OIT) การป้องกันการทุจริต (OIT) คุณภาพการด าเนินงาน (EIT) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 

การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) การปรับปรุงการท างาน (EIT) และการใช้อ านาจ (IIT) และมีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน (85 คะแนนขึ้นไป) จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การใช้

งบประมาณ (IIT) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT) และการแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 แล้ว ปรากฏผลดังนี้ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ปี 2563 ปี 2564 
1 การเปิดเผยข้อมูล (OIT) 97.14 100.00 
2 การป้องกันการทุจริต (OIT) 100.00 100.00 
3 คุณภาพการด าเนินงาน (EIT) 90.90 91.55 
4 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 92.85 89.95 
5 การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) 89.14 89.80 
6 การปรับปรุงการท างาน (EIT) 92.51 87.43 
7 การใช้อ านาจ (IIT) 85.18 85.97 
8 การใช้งบประมาณ (IIT) 81.85 81.67 
9 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT) 80.16 80.17 
10 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) 81.20 78.17 
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  จากตารางดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนเพ่ิมขึ้น มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล (OIT) คุณภาพการด าเนินงาน (EIT) 

การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) การใช้อ านาจ (IIT) และการใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT) ส่วนตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนลดลง มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

(EIT) การปรับปรุงการท างาน (EIT) การใช้งบประมาณ ( IIT) และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ( IIT) และตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนเท่าเดิม มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่  

การป้องกันการทุจริต (OIT) 

 

3. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 

91.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ด าเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือข้อค าถามทั้งหมด ดังนั้น 

หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ ว่าหน่วยงานจะสามารถ

ยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นใน

ปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 

- เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

- ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหาก

พบการทุจริตในหน่วยงาน 

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

- แก้ไขปัญหาการทุจริตในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
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- เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

- เพ่ิมมาตรการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

- เพ่ิมการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัย ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  

- ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเ ทียมกัน มากน้อย

เพียงใด  

- ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด 

- พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหาก

ความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

- เพ่ิมความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยโดยต้องให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  

- เพ่ิมกลไกก ากับให้มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

- ส่งเสริมให้หน่วยงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 

- เพ่ิมกลไกก ากับมหาวิทยาลัย โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ

รายใดรายหนึ่ง  

- เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

- เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
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- เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 

- ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

- ปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 

- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

 

จากผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 พบว่า คะแนนสูดสุดที่มหาวิทยาลัยได้ 

คือ 100 คะแนน มีจ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ซึ่งอยู่ในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และคะแนนต่ าสุดที่ได้ คือ 78.17 

คะแนน ได้แก่ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งอยู่ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน และหากพิจารณาคะแนนขั้นต่ าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดค่าเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) ขึ้นไปนั้น พบว่า ตัวช้ีวัดที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน มีอยู่จ านวน 3 ตัวช้ีวัด 

ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ (IIT) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT) และการแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) ซึ่งอยู่ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ดังนั้น 

เพื่อให้คะแนนของตัวชี้วัดดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ประกอบกับเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้คะแนนสูงยิ่งขึ้นและยกระดับผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงควรด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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4. การวิเคราะห์ 

1) วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละ 

ตัวชี้วัดได้คะแนนคิดเป็นร้อยละดังต่อไปนี้  

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) การปฏิบัติหน้าที่ 89.80 
2) การใช้งบประมาณ 81.67 
3) การใช้อ านาจ 85.97 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  80.17 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.17 

 

ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัดจะมีประเด็นข้อค าถามย่อยตามประเภทของตัวชี้วัดนั้น โดยสามารถน าร้อยละของคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดที่ได้รับเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์

ในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยได ้ดังต่อไปนี้ 
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ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
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ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้ 89.80 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  
6 ข้อค าถาม ดังนี้ 
1.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ 

ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (i1) ได้ 81.56 คะแนน 
1.2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ

ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน  
มากน้อยเพียงใด (i2) ได้ 81.55 คะแนน 

1.3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร (i3) ได้ 82.14 คะแนน 

1.4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มา
ติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 
หรือไม่ (i4) ได้ 97.68 คะแนน 

1.5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
รับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ (i5) ได้ 98.50 คะแนน 

1.  จั ด ให้ มีการ เปิด เผยข้อ มูล ทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เกี่ ยวกับ
ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ 
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง ชั ด เ จ น  
โ ด ย ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มา
ติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โ ดยง่ า ย  สะดวกและ เป็ น ไปตาม
หลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล  
แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง เ น้ น ย้ า ใ ห้ บุ ค ล า ก ร
ปฏิบัติงานในการให้บริการตามขั้นตอน
หรือระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งต้อง
ปฏิบัติกับทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 

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

 

19 เม.ย. 65 
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1.6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ
แทนในอนาคต หรือไม่ (i5) ได้ 97.40 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 ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ 
ในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพ 
การให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย 
สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป  
กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติงาน
ให้บริการต้องเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งก าหนด
มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณและ ให้โทษ  
โดยยึดหลักคุณธรรมและความสามารถ 
 
 

2. ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคล
และการพิจารณาให้คุณ ให้โทษตาม
หลักคุณธรรมและความสามารถ 
 

กองทรัพยากรบุคคล 19 เม.ย. 65 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้งบประมาณ ได้ 81.67 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  
6 ข้อค าถาม ดังนี้ 
2.1 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของ

ท่าน มากน้อยเพียงใด (i7) ได้ 66.17 คะแนน 
2.2 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นความ

คุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มากน้อย
เพียงใด (i8) ได้ 83.51 คะแนน 

2.3 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (i9) ได้ 90.88 คะแนน 

2.4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด (i10) 
ได้ 92.80 คะแนน 

2.5 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด (i11) ได้ 86.40 คะแนน 

2.6 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน 
มากน้อยเพียงใด (i12) ได้ 70.25 คะแนน 

1. ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรได้
ทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณด้วย 
 

กองแผนงาน 19 เม.ย. 65 

2. เปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุให้บุคลากรและประชาชน
ทั่วไปทราบโดยเปิดเผยและพร้อมรับ 
การตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  
 
 
 
 
 
 
 

กองพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 เม.ย. 65 
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จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ 
ที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 3 ข้อค าถาม คือ  
ข้อค าถาม i7 i8 และ i12 จากทั้งหมด 6 ข้อค าถาม โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย 
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่ม
การให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เพิ่มกลไกก ากับให้มหาวิทยาลัยใช้
จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ รวมทั้งเพิ่มกลไกก ากับมหาวิทยาลัย โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 การใช้อ านาจ ได้ 85.97 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ
ค าถาม ดังนี้ 
3.1 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย

เพียงใด (i13) ได้ 78.85 คะแนน 
3.2 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน

อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (i14) ได้ 77.32 คะแนน 

1. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตาม
ต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม  
2. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 

กองทรัพยากรบุคคล 
สถานพัฒนาบุคลากรฯ 

19 เม.ย. 65 
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3.3 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา 
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (i15) 
ได้ 79.25 คะแนน 

3.4 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
มากน้อยเพียงใด (i16) ได้ 92.41 คะแนน 

3.5 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด (i17) ได้ 97.55 คะแนน 

3.6 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด (i18) ได้ 90.43 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
จะต้องส่ง เสริมให้ มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม ส่งเสริม
กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จ 
ของงาน และการให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว  

3. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ
ให้ ทุ นการศึ กษา อย่ า ง เ ป็ น ธ ร ร ม  
4.  ให้ ค วามส าคัญกั บการพัฒนา
พฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน 
และการให้ความส าคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว  
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4 การใช้ทรัพย์สินของของราชการ ได้ 80.17 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 6 ข้อค าถาม ดังนี้ 
4.1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็น

ของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ( i19)  
ได้ 93.49 คะแนน 

4.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด  ( i20)  
ได้ 61.70 คะแนน 

4.3 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร
ในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
(i21) ได้ 80.86 คะแนน 

4.4 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด (i22) ได้ 95.78 คะแนน 

4.5 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (i23) ได้ 72.82 คะแนน 

1. จัดท าหรือปรับปรุ งแนวปฏิ บัติ /
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 านักเทคโนโลยี
การศึกษา 

19 เม.ย. 65 

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

กองกลาง 
กองพัสดุ 
กองกฎหมาย 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

19 เม.ย. 65 
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4.6 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (i24) ได้ 76.35 คะแนน 
 จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ 

ที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 4 ข้อค าถาม คือ  
ข้อค าถาม i20 i21 i23 และ i24 จากทั้งหมด 6 ข้อค าถาม โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง เพิ่มการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานบุคลากรในมหาวิทยาลัย ต้องมี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง  และเพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้ 78.17 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 
6 ข้อค าถาม ดังนี้ 
5.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้าน

การทุจริต มากน้อยเพียงใด (i25) ได้ 82.89 คะแนน 
5.2 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการ

ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือไม่ (i26) 
ได้ 84.63 คะแนน 

5.3 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 
(i27) ได้ 74.25 คะแนน 

5.4 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบ 
การทุจริต และลงโทษทางวินัย ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด (i28) ได้ 79.40 คะแนน 

5.5 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด (i29) ได้ 76.33 คะแนน 

1.  อธิ การบดีแสดงนโยบายไ ม่ รั บ
ขอ งข วัญ  ( No Gift Policy)  และ
เผยแพร่ต่อบุคลากรและสาธารณชนให้
ทราบโดยท่ัวกัน 

กองกฎหมาย 
 

19 เม.ย. 65 

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

กองกฎหมาย 
 
 
 
 

19 เม.ย. 65 

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/

กองกฎหมาย 
 

 
 
 

 

19 เม.ย. 65 
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5.6 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ได้แก่ สามารถร้องเรียนและส่ง
หลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะ
มีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อตนเอง อย่างไร (i30) ได้ 71.52 คะแนน 
 จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ที่

มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 6 ข้อค าถาม คือ  
ข้อค าถาม i25 i26 i27 i28 i29 และ i30 จากทั้ งหมด 6 ข้อค าถาม  
โดยมหาวิทยาลัยจะต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตในมหาวิทยาลัยอย่าง
จริงจังโดยผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับ 
การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัย มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต 
และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเม่ือพบการทุจริต ส่งเสริมให้ทบทวน
นโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดท า
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สามารถขับเคลื่อน
ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการ

กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการ
ร้องเรียนให้ทราบโดยท่ัวกัน 
4.  จัดท ามาตรการการป้องกันและ 
มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
การติดตามตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

กองกฎหมาย 19 เม.ย. 65 

5. ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงจัดท าแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ตของหน่ วยงาน ให้ ส า มา รถ
ขับเคลื่อนได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 

กองกฎหมาย 19 เม.ย. 65 
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ร้องเรียน และสร้างความม่ันใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้อง
ผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน และให้
ความส าคัญกับความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเองของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
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2) วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละ 

ตัวชี้วัดได้คะแนนคิดเป็นร้อยละดังต่อไปนี้  

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) คุณภาพการด าเนินงาน 91.55 
2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.95 
3) การปรับปรุงระบบการท างาน 87.43 

 

ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัดจะมีประเด็นข้อค าถามย่อยตามประเภทของตัวชี้วัดนั้น โดยสามารถน าร้อยละของคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดที่ได้รับเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์

ในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยได้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

1 คุณภาพการด าเนินงาน ได้ 91.55 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน  
5 ข้อค าถาม ดังนี้ 
1.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 

ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด (e1) ได้ 87.71 คะแนน 
1.2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน  

กับผู้มาติดต่ออ่ืน 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 90.18 คะแนน 

1.4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ (e4) ได้ 99.52 คะแนน 

1.5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด (e5) ได้ 90.35
คะแนน 

     จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าไม่มีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ 
ที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน แต่อย่างใด โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องรักษามาตรฐานเอาไว ้และพัฒนางานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 

2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้ 89.95 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 5 ข้อค าถาม ดังนี้ 
2.1 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

มากน้อยเพียงใด (e6) ได้ 88.15 คะแนน 

- - - 
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ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

2.2 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (e7) ได้ 88.40 คะแนน 

2.3 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ (e8) ได้ 95.68 คะแนน 

2.4 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (e9)  
ได้ 87.70 คะแนน 

2.5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ (e10) ได้ 89.80 คะแนน 

     จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าไม่มีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ 
ที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน แต่อย่างใด โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องรักษามาตรฐานเอาไว ้และพัฒนางานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 

3 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้ 87.43 คะแนน ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 5 ข้อค าถาม ดังนี้ 
3.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด (e11) ได้ 86.75
คะแนน 

1. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า ก า ร
ด า เ นิ น ง า น / ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ’
หน่วยงานให้ดีขึ้น  

ส านักทะเบียนและวัดผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ส านักวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

19 เม.ย. 65 
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ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

3.2 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (e12) ได้ 86.64
คะแนน 

3.3 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ (e13)  
ได้ 97.89 คะแนน 

3.4 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (e14) ได้ 77.95 
คะแนน 

3.5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้
มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด (e15) ได้ 87.89 คะแนน 

     จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้ที่
มหาวิทยาลัยได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 1 ข้อค าถาม คือ  
ข้อค าถาม e14 จากทั้งหมด 5 ข้อค าถาม โดยมหาวิทยาลัยจะต้อง 
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของ
มหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การ

2. ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด า เนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  
โดยเพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติ งาน/การให้บริ การให้ดีขึ้น  
เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม  
เ ม่ือมีข้อกั งวลสงสัยจากประชาชน
เกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น  
3.  ก า กั บติ ดตามการท า ง านของ
เจ้าหน้าที่ ว่ามีการติดต่อปฏิบัติงาน 
และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด และ
ต้องด าเนินงาน/การให้บริการด้วย
ความโปร่งใส 
4.  เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทาง
ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

ศูนย์สารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
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ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

ให้บริการให้ดีขึ้นเพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการให้ดีขึ้น เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เม่ือมีข้อกังวล
สงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น ก ากับติดตาม
การท างานของเจ้าหน้าที่ว่ามีการติดต่อปฏิบัติงาน และให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ส่งเสริมการเผยแพร่
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่
หลากหลายมากขึ้น และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 
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3) วิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละตัวชี้วัดได้

คะแนนคิดเป็นร้อยละดังต่อไปนี้  

ตัวช้ีวัด คะแนน 
1) การเปิดเผยข้อมูล 100.00 
2) การป้องกันการทุจริต 100.00 

ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัดจะมีประเด็นข้อค าถามย่อยตามประเภทของตัวชี้วัดนั้น โดยสามารถน าร้อยละของคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดที่ได้รับเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์

ในการก าหนดมาตรการในการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยได้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

1 การเปิดเผยข้อมูล ได้ 100.00 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 

- - - 
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ข้อ การวิเคราะห์ 
แนวทางปฏิบัติ 

ตามผลการวิเคราะห์ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

ก าหนด
ระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

1.8 Q&A (o8) ได้ 100.00 คะแนน 
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 
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1.21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (o21) ได้ 100.00 
คะแนน 

1.22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o22) 
ได้ 100.00 คะแนน 

1.23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (o23) ได้ 
100.00 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 
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1.31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี (o31) ได้ 100.00 
คะแนน 

1.32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (o32) ได้ 100.00 คะแนน 
1.33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o33) ได้ 100.00 คะแนน 
     จากคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทุกตัวชี้วัดได้คะแนน 100.00 
คะแนน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องรักษามาตรฐานเอาไว ้และพัฒนางาน
ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

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 

- - - 

            




