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แผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
1 เตรียมบุคลากร 

(1) ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 
(Admin) 

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 1 ม.ค. 2565 
– 28 ก.พ. 2565 

ลงทะเบียนเข้าระบบและแกไ้ขข้อมูลส่วนตัวในระบบ ITAS 31 ม.ค. 2564 

(2) ผู้บริหารที่รับผิดชอบการ
ประเมินของหน่วยงาน 

รองอธิการบดีทรัพยากร
บุคคล วิจัยและบรหิารทั่วไป 

1 ม.ค. 2565 
– 28 ก.พ. 2565 

ลงทะเบียนเข้าระบบและแกไ้ขข้อมูลส่วนตัวในระบบ ITAS 10 ก.พ. 2565 

(3) ผู้ประสานงานส่วนกลาง กองกฎหมาย 
ส านักคอมพิวเตอร ์

 
- 

1. นิติกรกองกฎหมาย จ านวน 2 คน 
2. เจ้าหน้าท่ีส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 คน 
3. เจ้าหน้าท่ีสถานสื่อสารองค์กร จ านวน 1 คน 

31 ม.ค. 2565 

(4) ประสานงานประจ า
หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน  
 
- 

ก าหนดให้มีผูป้ระสานงานประจ าหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานตา่งๆ คัดเลือกบุคลากร จ านวน 1 คน 
เป็นผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน แล้วจัดส่งรายชื่อให้กับกองกฎหมายเพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  
โดยให้ท าหน้าท่ีในการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานทางด้านต่างๆ 
ทั้งนี้ กองกฎหมายจะได้ด าเนินการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัตงิานให้กับ 
ผู้ประสานงานประจ าหน่วยงานตอ่ไป 

31 ม.ค. 2565 

2 ลงทะเบียนและเปดิใช้งาน
รหัสผ่านในระบบ ITAS 

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 1 ม.ค. 2565 
– 28 ก.พ. 2565 

เมื่อไดร้ับ Username และ  Password  จากส านักงาน ป.ป.ช. แลว้ ใหด้ าเนินการลงทะเบียนและ
เปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS  

15 ก.พ. 2565 

3 น าเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมนิ 
(1) ข้อมูลและจ านวน 
ผู้มีส่วนไดเ้สียภายในและผูม้ีส่วน
ได้เสียภายนอก 

กองทรัพยากรบุคคล 
ส านักทะเบียนและวดัผล 

1 ม.ค. 2565 
– 28 ก.พ. 2565 

กองการเจ้าหน้าที่และส านักทะเบยีนและวัดผลจัดส่งจ านวนบุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ที่มสีิทธิเข้ารบั
การประเมินตามจ านวนท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ให้กับกองกฎหมาย  
โดยจัดส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel เท่านั้น ** 

ภายในวันท่ี  
15 ม.ค. 2565 
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
(2) ข้อมูลและจ านวน 
ผู้มีส่วนไดเ้สียภายนอก 

กองพัสดุ  
กองทรัพยากรบุคคล  
ศูนย์สารสนเทศ  
ศูนย์บริการร่วมฯ  
ส านักทะเบียนและวดัผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา  
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักวิชาการ  
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
ศูนย์วิทยบริการฯ  
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

1 ม.ค. 2565 
– 28 ก.พ. 2565 

หน่วยงานรวบรวมและจดัส่งรายชื่อ ต าแหน่ง ท่ีอยู่ และอีเมล์ของนักศึกษา หรือบุคคลภายนอก  
หน่วยงานละ 50 คน ให้กับกองกฎหมาย 
โดยจัดท าเป็นไฟล์ Microsoft Excel เท่านั้น ** 
  

ภายในวันท่ี  
18 ก.พ. 2565 

(3) น าเข้าข้อมูลลงในระบบ 
ITAS  

กองกฎหมาย 1 ม.ค. 2565 
– 28 ก.พ. 2565 

น าเข้าข้อมูลของผู้มสี่วนได้เสียภายใน รายชื่อและช่องทางการติดตอ่ของผู้มีส่วนได้เสยีภายนอก  
และจัดส่งไฟล์ข้อมูลแนบเข้าสูร่ะบบ ITAS  

ภายในวันท่ี 
23 ก.พ. 2565 

(4) ตรวจสอบและอนุมัติข้อมลูผู้
มีส่วนได้เสียภายในและข้อมลูผู้
มีส่วนได้เสียภายนอก 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล วิจัย และบริหาร
ทั่วไป 

1 ม.ค. 2565 
– 28 ก.พ. 2565 

ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมตัิข้อมลูผู้มสี่วนได้เสียภายในและข้อมลูผูม้ีส่วนได้เสียภายนอก ภายในวันท่ี 
28 ก.พ. 2565 

4 ด าเนินการประเมินตามแบบ IIT 
(Internal) 

-ผู้ประสานประจ าหน่วยงาน 
-กองกฎหมาย 

1 มี.ค. 2565 
– 31 พ.ค. 2565 

ด าเนินการจัดส่ง QR Code ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้เสยี
ภายในให้ครบตามจ านวนที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ
แบบวัด IIT โดยค านึงถึงความครอบคลุมของบุคลากรทุกส่วนงานและทุกระดับ 

ภายในวันท่ี 
31 พ.ค. 2565 

5 ด าเนินการประเมินตามแบบ EIT 
(External) 

-ผู้ประสานประจ าหน่วยงาน 
-กองกฎหมาย 

1 มี.ค. 2565 
– 31 พ.ค. 2565 

ด าเนินการจัดส่ง QR Code ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัด
การรับรู้ของผูม้ีส่วนได้เสียภายนอก (แบบวัด EIT) โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้มาตดิต่อหรือผู้มา
รับบริการในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT 

ภายในวันท่ี 
31 พ.ค. 2565 
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการประเมินตามแบบ OIT 

1.การเปิดเผยข้อมูล 
(1) ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีรับการประเมิน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
O1  
โครงสร้าง 

ส านักคอมพิวเตอร ์
กองกลาง 
 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

2. แสดงต าแหน่งท่ีส าคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย 
ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
ปรับปรุงหรือเพิ่มรายละเอียดของโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยต าแหน่งที่
ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลยั เช่น สาขาวิชา ส านัก สถาบัน กอง ศูนย์ ฝ่าย  
เป็นต้น ใน www.stou.ac.th  

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O2  
ข้อมูลผู้บริหาร 

ส านักคอมพิวเตอร ์
กองกลาง 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน  อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 
2. แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของ
ผู้บริหารแต่ละคน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
ปรับปรุงหรือเพิ่มรายละเอียดข้อมลูผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยจะต้องประกอบด้วย ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ประธาน
กรรมการประจ าสาขาวิชา ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ผู้อ านวยการ
ศูนย์วทิยบริการและชุมชนสัมพันธ์ ใน www.stou.ac.th 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O3  
อ านาจหน้าที ่

ส านักคอมพิวเตอร ์
กองกลาง 
 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
- แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
เพิ่มรายละเอียดเกีย่วกับหน้าที่และอ านาจของมหาวิทยาลยัตามที่กฎหมายก าหนดของ
มหาวิทยาลยัใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O4 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

กองแผนงาน 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 1 ปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด เป็นต้น 
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
ปรับปรุงหรือเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O5 
ข้อมูลการติดต่อ 

ส านักคอมพิวเตอร ์
สถานสื่อสารองค์กร 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o E-mail 
o แผนที่ตั้ง 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
ปรับปรุงหรือเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแผนที่ตั้งของของมหาวิทยาลัยใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O6  
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

ส านักคอมพิวเตอร ์
กองกฎหมาย 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
เพิ่มรายละเอียดเกีย่วกับกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏบิัติงาน
มหาวิทยาลยัใน www.stou.ac.th 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O7 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ส านักคอมพิวเตอร ์
สถานสื่อสารองค์กร 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ศูนย์สารสนเทศ 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 
2. เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของมหาวิทยาลัย แล้วน าข่าวประชาสมัพันธ์
ลงใน www.stou.ac.th อย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

การปฏสิัมพันธ์ข้อมูล 

O8  
Q&A 

ส านักคอมพิวเตอร ์
ส านักทะเบียนและวดัผล 
ศูนย์สารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักบัณฑิตศึกษา 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ  

ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สอง
ทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, 
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจะต้องจัดให้ม/ีปรบัปรุง/พัฒนา ระบบ Q&A เช่น กล่องขอ้ความ หรือเว็บบอรด์  
โดยเช่ือมโยงกับ www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O9  
Social Network 

ส านักคอมพิวเตอร ์
ศูนย์สารสนเทศ 
สถานสื่อสารองค์กร 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเช่ือมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์

ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/


6 

 

ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
สาขาวิชาต่าง ๆ 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
ด าเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกับ Facebook Twitter หรือ Line ของมหาวิทยาลัย
เข้าด้วยกัน และเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบผา่นทาง Internet 

(2) การบริหารงาน 
แผนด าเนินงาน 

O10  
แผนด าเนินงานประจ าป ี
 

กองแผนงาน 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  
3. ป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
ด าเนินการน าแผนด าเนินงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยลงเผยแพร่ใน  www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O11  
รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

กองแผนงาน 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปีในข้อ o10 
2. มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  ความก้าวหน้าการด าเนินการ

แต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 

3. สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
จัดท ารายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ของมหาวิทยาลัยของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แล้วน าลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O12  กองแผนงาน 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าป ี

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/


7 

 

ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

 2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
3. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา แล้วน าลงเผยแพร่ใน 
www.stou.ac.th 

19 เม.ย. 2565 

การปฏิบัติงาน 

O13  
คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักทะเบียนและวดัผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส านักวิชาการ 
กองแผนงาน 
สาขาวิชาต่าง ๆ 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัตภิารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอยา่งไร 
3. จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของแตล่ะหน่วยงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
แล้วน าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิัติงานลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

การให้บริการ 
O14  
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
**  

ส านักทะเบียนและวดัผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ส านักวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติทีผู่้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรบับริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย บริการหรือภารกิจใด ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร 
3. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์สารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
สาขาวิชาต่าง ๆ 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของแตล่ะหน่วยงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
แล้วน าคู่มือหรือมาตรฐานการใหบ้ริการลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 
 

O15  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ** 
 

ส านักทะเบียนและวดัผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
ส านักวิชาการ 
ศูนย์วิทยบริการฯ  

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
2. สามารถจดัท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย         
แล้วน าข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O16  
รายงานผลการส ารวจความพึ่ง
พอใจการให้บริการ ** 

ส านักทะเบียนและวดัผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักบรรณสารสนเทศ 
ส านักวิชาการ 
ศูนย์วิทยบริการฯ 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลส ารวจความพึ่งพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  
2. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย         
แล้วน าข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O17  
E-Service ** 

ส านักคอมพิวเตอร ์
ส านักทะเบียนและวดัผล 
ส านักบัณฑิตศึกษา 
ส านักบริการการศึกษา 
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
ส านักบรรณสารสนเทศ 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 
2. สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัติ 
หน่วยงานจัดท าระบบ E-Service เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ขอรับบริการสามารถขอรับบริการจาก
มหาวิทยาลยัในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได ้

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

หมายเหตุ O14 – O 17 
**การให้บริการ หมายถึง การใหบ้ริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการที่มีความส าคญัต่อภารกจิของหน่วยงาน 
(3) การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O18  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี
 

กองแผนงาน 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร 
และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วน าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O19  
รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

กองแผนงาน 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในข้อ o18 
2. มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สามารถจดัท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท ารายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัย แล้วน ารายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ            
รอบ 6 เดือน ลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

O20  
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

กองแผนงาน 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
3. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย แล้วน ารายงานลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

การจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
O21  
แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือ
แผนการจดัหาพัสด ุ
 

กองพัสดุ 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2. เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพสัดุ แล้วน ารายงานลงเผยแพร่ใน 
www.stou.ac.th 

O22  
ประกาศตา่งๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจดัหาพัสด ุ

กองพัสดุ 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
2. เป็นข้อมูลการจดัซื้อจัดจ้างในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าประกาศต่าง ๆ เกีย่วกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจดัจ้าง เป็นต้น โดยจะต้องเป็นข้อมลูภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
แล้วน าข้อมูลลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O23  
สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือ
การจัดหาพสัดรุายเดือน 

กองพัสดุ 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
3. เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซือ้จัดจ้างในเดือนนั้น 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดรุายเดือน แล้วน าข้อมูลลงเผยแพร่ใน 
www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O24  
รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุประจ าป ี

กองพัสดุ 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจดัจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท ารายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือจดัหาพัสดุประจ าป ีในรอบ 12 เดือน โดยจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วน าข้อมูลลงเผยแพรใ่น www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
O25  
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล * 

กองทรัพยากรบุคคล 
สถานพัฒนาบุคลากรฯ 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ก าหนด 
ในนามของหน่วยงาน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจะต้องน าเสนอนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลต่ออธิการบดีเพื่อก าหนดเป็นนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย แล้วน าข้อมลูลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O26  
การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารงานบุคคล ** 

กองทรัพยากรบุคคล 
สถานพัฒนาบุคลากรฯ 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงการด าเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในข้อ o25 
2. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วน าข้อมูลลงเผยแพร่ใน 
www.stou.ac.th 

O27  
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล *** 

กองทรัพยากรบุคคล 
สถานพัฒนาบุคลากรฯ 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏบิัติงานบุคลากร 
o การให้คณุให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการให้มีหรือปรับปรุงหรือแก้ไขเพิม่เตมิหลักเกณฑก์ารบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย แล้วน าหลักเกณฑด์ังกล่าวลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O28  
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
**** 

กองทรัพยากรบุคคล 
สถานพัฒนาบุคลากรฯ 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท ารายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ในรอบ 12 เดือน) ต่อมหาวิทยาลยั แล้วน าข้อมูลลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

หมายเหตุ O25 – O 28 
* (1) หน่วยงานมีนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบตังิานในองค์กรรับทราบโดยทั่วกัน โดยการจดัท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสรา้งความ

โปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน 
** (2) หน่วยงานมีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น 

- การวางแผนอัตรากาลังคน หน่วยงานมีแผนอัตรากาลังโดยมีการวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้องและน าไปสู่การก าหนดจ านวนประเภท และระดับต าแหน่ง ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน
อัตราก าลังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง พร้อมท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

- การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร หน่วยงานมีแผนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน โดยมีการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานท่ีเปน็ไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

- การพฒันาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) หน่วยงานมีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ ตลอดจนมีการก าหนดหลักเกณฑ ์
วิธีการในการคัดเลือกบุคลากรส าหรับผู้บริหาร มีแผนบริหารจัดการบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรยีมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข โดยมีการสรา้งสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการท างาน และบรรยากาศในการท างานท่ีดี เพื่อสนับสนนุ
ให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้เต็มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและผู้ปฏิบตัิงานในองค์กรไดร้ับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมกีารด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ 

- การส่งเสริมจริยธรรมและคณุธรรมในองค์กร หน่วยงานมีมาตรการที่ส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม และสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ปฏบิัติงานในหน่วยงาน 
*** (3) หน่วยงานมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด าเนินการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คณุให้โทษและการสรา้งขวัญก าลังใจ มีระบบฐานข้อมลูเกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคลของหน่วยงาน 

**** (4) หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจดัท ารายงานผลสถานภาพการบรหิารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานประจ าปี 

http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) การส่งเสรมิความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
O29  
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและประพฤติ
มิชอบ 

กองกฎหมาย 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงาน 
2. มีข้อมลูรายละเอียดของการปฏบิัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอน หรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
ส่วนงานท่ีรับผดิชอบ และระยะเวลาด าเนินการ  
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการให้มีหรือปรับปรุงหรือแก้ไขเพิม่เตมิคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและประพฤตมิชิอบของมหาวิทยาลัย แล้วน าคู่มอืหรือแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบดังกล่าวลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O30  
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กองกฎหมาย 
ส านักคอมพิวเตอร ์

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกตา่งหากจากช่อง
ทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
2. สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
มหาวิทยาลยั โดยปรับปรุงและพฒันาระบบศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกับปัจจบุัน 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O31  
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กองกฎหมาย 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงข้อมูลสถติิเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย
ประกอบด้วย จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จ านวนเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และจ านวนเรื่องที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ  
3. สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนใหเ้ผยแพร่ว่าไมม่ีเรื่องร้องเรียน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจะต้องจัดท าข้อมลูเชิงสถิติเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระยะเวลา 6 เดือนแรก แล้วน าข้อมลูลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 
O32  
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

ส านักคอมพิวเตอร ์
ศูนย์สารสนเทศ 
ส านักทะเบียนและวดัผล 
สถานสื่อสารองค์กร 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกจิของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
2. สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการจัดให้มหีรือปรับปรุงหรือพัฒนาช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของมหาวิทยาลัยผา่นทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั  

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O33  
การเปิดโอกาสให้เกดิการม ี
ส่วนร่วม 

ส านักวิชาการ 
สาขาวิชาต่าง ๆ 
กองแผนงาน 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกไดม้ีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกจิของหน่วยงาน 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองพัสดุ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

2. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการหรือจดักิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผูม้สี่วนไดส้่วนเสียได้มสี่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วน าข้อมูลลงเผยแพร่
ใน www.stou.ac.th 

2. การป้องกันการทุจริต 
(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร 
 
O34  
นโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) 

กองกฎหมาย 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift 
Policy) 
2. ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
*ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการให้อธิการบดไีด้แสดงนโยบายไมร่ับของขวัญ (No Gift Policy) ต่ออธิการบดี 
แล้วน าลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O35  
การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 

กองกฎหมาย 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด 
2. เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการหรือจดักิจกรรมให้อธิการบดีและผู้บรหิารของมหาวิทยาลัยได้แสดง
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจรติ รวมทั้งการให้ความส าคญักับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส แล้วน าภาพกิจกรรมลงเผยแพรใ่น www.stou.ac.th 

การประเมินความเสีย่งเพื่อการป้องกันการทุจริต 
O36  
การประเมินความเสีย่งการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าป ี

กองกฎหมาย 
กองแผนงาน 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจะต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อ
มหาวิทยาลยั แล้วน าผลที่ได้รับจากการประเมินความเสีย่งดังกล่าวลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O37  
การด าเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 

กองกฎหมาย 
กองแผนงาน 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
2. เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามข้อ o36 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจะต้องด าเนินการเพื่อจดัการความเสีย่งการทุจรติและประพฤติ 
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อมหาวิทยาลัย แล้วน าผลทีไ่ด้รับจากการประเมิน
ความเสีย่งดังกล่าวลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ทุกหน่วยงาน 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์สจุริต มีจติส านึกท่ีดี รบัผิดชอบต่อหนา้ที ่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
2. เป็นการด าเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง 
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการหรือจดักิจกรรมที่ให้เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยมีทัศนคดี ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื้อสตัย์สจุริต ซึ่งเป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วน าภาพ
กิจกรรมลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O39  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

กองกฎหมาย 
 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงแผนปฏิบตัิการที่มีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจรติหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และ
ช่วงเวลาด าเนินการ 
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลมุปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อ
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ถือปฏบิัติด าเนินการตามแผน พร้อม
ทั้งเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

O40  
รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต 
รอบ 6 เดือน 

กองกฎหมาย 
 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39 
2. มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 
3. สามารถจดัท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานจะต้องรายงานการก ากบัติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อมหาวิทยาลัย แล้วน าข้อมลูลงเผยแพรใ่น www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O41  
รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าป ี

กองกฎหมาย 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3. ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานรายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ
มหาวิทยาลยั (รอบ 12 เดือน) โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ แล้วน าข้อมลูลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
O42  
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

กองกฎหมาย 
 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 
2. มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ท่ีมีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  
3. มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะหผ์ล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตา่ง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การก าหนดผูร้ับผดิชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล 
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวเิคราะห์และมาตรการต่างๆ 
เสนอมหาวิทยาลัย แล้วน าประกาศดังกล่าวลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

O43  
การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

กองกฎหมาย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  
1. แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานใน
ข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
สิ่งที่หน่วยงานต้องปฏิบัต ิ
หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานใน 
ข้อ O42 ไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม แล้วน าประกาศดังกล่าวลงเผยแพร่ใน www.stou.ac.th 

(2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดส่ง
ข้อมูลของกิจกรรมทีไ่ด้ปฏิบัติ
ตามตัวช้ีวัด 

 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลของกิจกรรมที่ไดป้ฏิบัติ ให้แก่กองกฎหมาย ดังน้ี 
(1) รายละเอียดกิจกรรมที่ได้ปฏิบตัิซึ่งสอดคล้องกับตัวช้ีวัดย่อยตาม OIT ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 
(2) เอกสารหลักฐานประกอบกิจกรรม โดยจดัส่งเป็น Link ที่ได้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ภายนอกของ
หน่วยงาน 

ตั้งแต่บัดนี้  
ถึงวันท่ี  

19 เม.ย. 2565 

(3) ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
กรอกข้อมูล OIT  

ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานกรอกขอ้มูล OIT ที่ได้รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ เข้าสูร่ะบบ ITAS ตั้งแต่วันท่ี  
20-26 เม.ย. 2565 

(4) อนุมัติการตอบโดยผู้บริหาร
หน่วยงานท่ีรับการประเมิน 

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร
บุคคล วิจัยและบรหิารทั่วไป 

1 มี.ค. 2565 
– 30 เม.ย. 2565 

อนุมัติข้อมูล OIT ในระบบ ITAS แล้วจัดส่งให้แก่ผู้ประเมิน ตั้งแต่วันท่ี  
27-30 เม.ย. 2565 

(5) ตรวจและให้คะแนนแบบ 
OIT 

คณะที่ปรึกษา 1-31 พ.ค. 2565 คณะที่ปรึกษาการประเมินตรวจสอบการเปิดเผยข้อมลูและพิจารณาให้คะแนนแบบวัด OIT ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตั้งแต่วันท่ี  
1-31 พ.ค. 2565 

7 ช้ีแจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 1-15 มิ.ย. 2565 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าผลคะแนนของแบบวัด OIT ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ดูแล
ระบบอาจแจ้งข้อช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อคณะที่ปรึกษาการประเมินได้ตามวิธีการที่ก าหนด 
และเสนอให้รองอธิการบดฝี่ายทรพัยากรบุคคลและบริหารทั่วไปอนมุัติ 

ภายในวันท่ี  
15 มิ.ย. 2565 

8 ยืนยันแบบวัด OIT คณะที่ปรึกษา 16-30 มิ.ย. 2565 คณะที่ปรึกษาการประเมินพจิารณาข้อช้ีแจงเพิ่มเติมของมหาวิทยาลยัตามที่ได้รับแจ้ง (ถ้ามี) 
จากนั้นท าการแก้ไขหรือยืนยันผลคะแนนแบบวัด OIT ตามวิธีการที่ก าหนด 

ภายในวันท่ี  
30 มิ.ย. 2565 

9 สรุปผลและจดัท ารายงานการ
ประเมิน 

คณะที่ปรึกษา 1 – 31 ก.ค. 2565 คณะที่ปรึกษาการประเมินสรปุผลการประเมิน พร้อมท้ังจัดท าข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิประกอบ
รายงานผลการประเมิน 

ภายในวันท่ี  
31 ก.ค. 2565 

10 ประกาศผลและเผยแพรผ่ลการ
ประเมิน 

ส านักงาน ป.ป.ช. 1 – 31 ส.ค. 2565 ส านักงาน ป.ป.ช. กลั่นกรองและน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่
ผลการประเมินต่อสาธารณะชน 

ภายในวันท่ี  
31 ส.ค. 2565 

http://www.stou.ac.th/
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ที ่ เร่ือง หน่วยงาน/บุคคล 
ที่รับผิดชอบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที่ ป.ป.ช. ก าหนด 

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัต ิ ก าหนดเวลาที่
หน่วยงานต้อง

ปฏิบัต ิ
11 รายงานผลการประเมินให้แก่

มหาวิทยาลยั 
กองกฎหมาย ก.ย. 2565 กองกฎหมายรายงานผลการประเมิน โดยเสนอต่อ 

1.อธิการบด ี
2.ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
3. คณะกรรมการ ITA ของมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ภายในวันท่ี  
-30 ก.ย. 2565 

 
หมายเหตุ : 1. แผนการด าเนินงานการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการอนุมตัิจาก 

     ทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที ่21 ม.ค. 2565 
   2. ข้อมูลที่หน่วยงานต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 ในแต่ละข้อค าถาม ต้องระบุ URL ซ่ึงแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถงึได้ (Internet Website)  
 ทั้งนี้ การตอบในแต่ละข้อ จะต้องเป็นการตอบโดยใช้ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งแสดงข้อมูล เนื้อหาข้อความ หรือลิงคส์ าหรับเชื่อมโยง 
 ไปยังข้อมูลตามที่แตล่ะข้อค าถามก าหนด (อ้างองิ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
 
 

 

  



 

 
 

                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                                        โทร.                                               
ที ่  อว                                  วันที ่                                                                
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน                      
        ของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 

ตามแผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งตามบันทึก ที่ อว ๐๖๐๒.๐๑(๒๕)/ว ๑๒๓ 
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ก าหนดให้...........................(ชื่อหน่วยงาน).......................................รับผิดชอบ 
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ O... โดยก าหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕  
ไปแล้ว นั้น 

ในการนี้ .....................(ชื่อหน่วยงาน).......................ได้ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้น าข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอจัดส่งข้อมูลผลการด าเนินงานตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งได้จัดส่ง
ไฟล์ข้อมูลทาง E-mail: narasak.jon@stou.ac.th หรือแอพพลิเคชั่นไลน์  “คณะผู้ประสานงาน ITA STOU 
๒๕๖๕” 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
                                                               (__________________________________) 
              ต าแหน่ง_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:narasak.jon@stou.ac.th


 
 

 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หน่วยงาน................................................................................................ 

 

 
ล าดับ 

ข้อมูล OIT ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 
ข้อมูลที่หน่วยงานจัดท า 

เอกสารหลักฐานประกอบข้อมูล 
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

(URL) 
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