
 

รายงาน 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา และ กองกฎหมาย   

สังกัดสํานักงานอธกิารบดี 

 



2 
 

 การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. คะแนนในภาพรวม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีผลคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมได 92.01 คะแนน 

ระดับ  A  ผลการประเมิน ผาน (85 คะแนนข้ึนไปถือวาผาน)  

 

2. คะแนนตามตัวช้ีวัด 

ในการดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงาน ป.ป.ช.  

ไดกําหนดเกณฑการประเมิน จําแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

2.1 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ขอคําถามจํานวน 

30 ขอ ไดแก  

ตัวช้ีวัด คะแนน 

1) การปฏิบัติหนาท่ี 91.62 

2) การใชงบประมาณ 84.77 

3) การใชอํานาจ 88.89 

4) การใชทรัพยสินของราชการ  83.91 

5) การแกไขปญหาการทุจริต 84.52 
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2.2 แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ขอคําถาม

จํานวน 15 ขอ ไดแก  

ตัวช้ีวัด คะแนน 

1) คุณภาพการดําเนินงาน 89.12 

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.63 

3) การปรับปรุงการทํางาน 84.07 

2.3 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ขอคําถาม

จํานวน 43 ขอ ไดแก  

ตัวช้ีวัด คะแนน 

1) การเปดเผยขอมูล 100.00 

2) การปองกันการทุจริต 100.00 

 

โดยคะแนนตามตัวชี้วัดในแตละตัวชี้วัด สามารถจําแนกจากคะแนนจากมากไปหานอยได ดังนี ้

ตัวช้ีวัด คะแนน 

1) การเปดเผยขอมูล 100.00 

2) การปองกันการทุจริต 100.00 

3) การปฏิบัติหนาท่ี 91.62 

4) คุณภาพการดําเนินงาน 89.12 

5) การใชอํานาจ 88.89 



4 
 

ตัวช้ีวัด คะแนน 

6) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.63 

7) การใชงบประมาณ 84.77 

8) การแกไขปญหาการทุจริต  84.52 

9) การปรับปรุงการทํางาน 84.07 

10) การใชทรัพยสินของราชการ 83.91 
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จากตารางดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา คะแนนสูงสุดท่ีมหาวิทยาลัยได คือ 100 คะแนน และคะแนนต่ําสุดได 83.91 คะแนน โดยมีตัวชี้วัดท่ีผานเกณฑ

คะแนน (๘๕ คะแนนข้ึนไป) จํานวน 6 ตัวชี้วัด ไดแก การเปดเผยขอมูล (OIT) การปองกันการทุจริต (OIT) การปฏิบัติหนาท่ี (IIT) คุณภาพการดําเนินงาน (EIT) การใช

อํานาจ (IIT) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) และมีตัวชี้วัดท่ีไมผานเกณฑคะแนน (๘๕ คะแนนข้ึนไป) จํานวน 4 ตัวชี้วัด ไดแก การใชงบประมาณ (IIT) การแกไขปญหาการ

ทุจริต (IIT) การปรับปรุงการทํางาน (EIT) และการใชทรัพยสินของราชการ (IIT) 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 แลว ปรากฏผลดังนี้ 

ลําดับ ตัวชี้วัด ป 2564 ป 2565 

1 การเปดเผยขอมูล (OIT) 100.00 100.00 

2 การปองกันการทุจริต (OIT) 100.00 100.00 

3 คุณภาพการดําเนินงาน (EIT) 91.55 91.62 

4 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) 89.95 89.12 

5 การปฏิบัติหนาที่ (IIT) 89.80 88.89 

6 การปรับปรุงการทํางาน (EIT) 87.43 86.63 

7 การใชอํานาจ (IIT) 85.97 84.77 

8 การใชงบประมาณ (IIT) 81.67 84.52 

9 การใชทรัพยสินของราชการ (IIT) 80.17 84.07 

10 การแกไขปญหาการทุจริต (IIT) 78.17 83.91 
 

  จากตารางดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ตัวชี้วัดท่ีมีระดับคะแนนเพ่ิมข้ึน มีจํานวน 5 ตัวชี้วัด ไดแก การปฏิบัติหนาท่ี (IIT) การใชอํานาจ (IIT) การแกไข

ปญหาการทุจริต (IIT) การปรับปรุงการทํางาน (EIT) และการใชทรัพยสินราชการ (IIT) สวนตัวชี้วัดท่ีมีระดับคะแนนลดลง มีจํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร (EIT) การปรับปรุงการทํางาน (EIT) และการใชงบประมาณ (IIT) และตัวชี้วัดท่ีมีระดับคะแนนเทาเดิม มีจํานวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก การเปดเผยขอมูล (OIT) และการ

ปองกันการทุจริต (OIT) 
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3. ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565          

อยูในระดับท่ีดี ซ่ึงสอดคลองและเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีมีเปาหมายหลักเพ่ือใหหนวยงาน

ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยูท่ี 92.01 คะแนน 

โดยในเครื่องมือแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ไดมีคะแนนการดําเนินการตาม ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี สูงสุด ท้ังนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ ซ่ึงผูตรวจ

ประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินต่ํา โดยเฉพาะในประเด็นบุคลากรในหนวยงานบางรายมีการขอยืมทรัพยสินของ

ทางราชการไปใชปฏิบัติงานอยางไมถูกตอง หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนใน

คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อางอิงจากแบบวัด OIT ขอ O13) พรอมท้ัง ประชาสัมพันธคูมือ หรือแนวทางดังกลาวใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัดและกาชับใหผู

บุคลากรภายในหนวยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพยสินอยางถูกตอง นอกจากนี้ ประเด็นบุคลากรในหนวยงานบางราย ยังไมทราบรายละเอียดท่ีชัดเจนเก่ียวกับการ

ขอใชทรัพยสินของทางราชการอยางถูกตอง หนวยงานควรระบุข้ันตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการตามประเภทงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจนใน

คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อางอิงจากแบบวัด OIT ขอ O13) พรอมท้ังเผยแพรคูมือโดยใชชองทางประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง อีกท้ัง ประเด็นหนวยงานของทานยังไมมี

การกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการเทาท่ีควร หนวยงานควรกําหนดแนวทางในการกํากับ ดูแล และตรวจสอบการใชทรัพยสินของทางราชการ 

(อางอิงจากแบบวัด OIT ขอ O36) ควรระบุไวในคูมือการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในเครื่องมือแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดมี

คะแนนการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน สูงสุด ท้ังนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน ซ่ึงผูตรวจ

ประเมินมีขอเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานในตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินต่ํา โดยเฉพาะในประเด็นการปรับปรุงคุณภาพและการสํารวจความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน/ การใหบริการของเจาหนาท่ีของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดําเนินงานของหนวยงาน 

โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดําเนินงานประจําป (อางอิงจาก แบบวัด OIT ขอ O12) หรือจากมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (อางอิงจากแบบวัด OIT 
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ขอ O42) และ การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (อางอิงจากแบบวัด OIT ขอ O43) รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสารวจความพึง

พอใจในการใหบริการ (อางอิงจากแบบวัด OIT ขอ O16) นอกจากนี้ หนวยงานอาจแสดงผลงานดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา เพ่ือใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยาง

ชัดเจน และควรนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ อินโฟกราฟก ปายประชาสัมพันธ ผานเครือขายสังคมออนไลน เปนตน นอกจากนี้ 

ประเด็นการปรับปรุงวิธีการและการสํารวจความพึงพอใจของข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรนําเสนอผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึง

การปรับปรุง การพัฒนาข้ันตอนการดําเนินงานของหนวยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดําเนินงานประจําป (อางอิงจากแบบวัด OIT ขอ O12) หรือจาก

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (อางอิงจากแบบวัด OIT ขอ O42) และการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (อางอิงจากแบบวัด 

OIT ขอ O43) รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ (อางอิงจากแบบวัด OIT ขอ O16) นอกจากนี้ หนวยงานอาจแสดงผลงาน

ดังกลาวเปรียบเทียบกับปกอนหนา เพ่ือใหเห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอยางชัดเจนและควรนําไปเผยแพรใหประชาชนรับทราบในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ อินโฟกราฟก 

ปายประชาสัมพันธ ผานเครือขายสังคมออนไลน เปนตน อีกท้ัง ประเด็น การเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เขาไปมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/ การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน หนวยงานควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวมในการดาเนินงานตามภารกิจของ

หนวยงาน (อางอิงจากแบบวัด OIT ขอ o33) ผานการดําเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ อีกท้ัง หนวยงานควรจัดทําและเผยแพรชองทางการติดตอ - สอบถามขอมูล 

(อางอิงจากแบบวัด OIT ขอ o8) โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง และชองทางการรับฟงความคิดเห็น (อางอิงจากแบบวัด OIT ขอ o32) ของผูท่ีมาติดตอหรือรับ

บริการ 

และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดคะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ท่ีดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไวและควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานอยางตอเนื่อง 

  จากผลการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพ่ือใหมหาวิทยาลัยได

ยกระดับผลคะแนน รวมท้ังพัฒนาตนเองในดานคุณธรรมและความโปรงใส ใหมีผลการประเมินในภาพรวมบรรลุคาเปาหมายตามท่ีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ    ใน

ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กําหนดไวอันถือเปนการ “เติบโตสูเปาหมาย” รวมกันของหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงควร

ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
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4. การวิเคราะหรายตัวช้ีวัด  

  1) วิเคราะหระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดคะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแตละ 

ตัวชี้วัดไดคะแนนคิดเปนรอยละดังตอไปนี้  

ตัวช้ีวัด คะแนน 

1) การปฏิบัติหนาท่ี 91.62 

2) การใชงบประมาณ 84.77 

3) การใชอํานาจ 88.89 

4) การใชทรัพยสินของราชการ  83.91 

5) การแกไขปญหาการทุจริต 84.52 

 

ซ่ึงในแตละตัวชี้วัดจะมีประเด็นขอคําถามยอยตามประเภทของตัวชี้วัดนั้น โดยสามารถนํารอยละของคะแนนในแตละตัวชี้วัดท่ีไดรับเพ่ือนํามาใชในการ

วิเคราะหในการกําหนดมาตรการขับเคลื่อนเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยได ดังตอไปนี้ 
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ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

1 การปฏิบัติหนาท่ี ภาพรวมได 91.62 คะแนน ประกอบดวย 6 ขอคําถาม 

ดังนี ้

i1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ ตาม

ประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด (ได 85.13 คะแนน) 

i2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการ แกผูมาติดตอ    

ท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัว อยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด (ได 86.16 คะแนน) 

i3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน         ตาม

ประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร (ได 85.24 คะแนน) 

i4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมา

ติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ 

หรือไม (ได 97.28 คะแนน) 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ 

โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกัน ในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับ

สิ่งดังตอไปนี หรือไม (ได 98.64 คะแนน) 

i6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้แกบุคคลภายนอก

หรือภาคเอกชนเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทน

ในอนาคต หรือไม (ได 97.28 คะแนน) 

 

 

1. จัดใหมีการเปดเผยขอมูลทางเว็บไซต

ขอ งมหาวิ ทย าลั ย เ ก่ี ย ว กับ ข้ันตอน

ระยะ เวลาและผู รั บผิ ดชอบในการ

ใหบริการอยางชัดเจน โดยสรางระบบ

การประเมินประสิทธิภาพการใหบริการ

ของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการ

ได โดยง าย  สะดวกและเปน ไปตาม

หลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล 

และจะตองเนนย้ําใหบุคลากรปฏิบัติงาน

ในกา ร ให บ ริ ก า ร ต าม ข้ั นตอนหรื อ

ระยะเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังตองปฏิบัติกับ

ทุก ๆ คนอยางเทาเทียมกัน 

 

2. กําหนดมาตรการบริหารงานบุคคล

และการพิจารณาใหคุณ ใหโทษตามหลัก

คุณธรรมและความสามารถ 

 

 

 

สํานักทะเบียนและวัดผล 

สํานักบัณฑิตศึกษา 

สํานักบริการการศึกษา 

สํานักการศึกษาตอเนื่อง 

สํานักวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ศูนยสารสนเทศ 

สํานักเทคโนโลยกีารศึกษา 

สํานักบรรณสารสนเทศ 

สถานสื่อสารองคกร 

 

 

 

กองทรัพยากรบุคคล 

 

 

19 เม.ย. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 เม.ย. 66 
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ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

     สรุป จากคะแนน 6 ขอคําถาม (i1 – i6) จะเห็นไดวาไมมีขอคําถามใน

ตัวชี้วัดนี้ท่ีไดคะแนนต่ํากวา 85 คะแนน แตอยางไรมี 2 ขอคําถาม คือ i1 

และ i3 มีคะแนนท่ียังอยูในชวง 85 คะแนน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่องในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอน 

ระยะเวลาและผูรับผิดชอบ ในการใหบริการอยางชัดเจน สรางระบบ

การประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุด

ใหบริการไดโดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับ

ของผูใหขอมูล รวมท้ังกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ

พิจารณาใหคุณและใหโทษ โดยยึดหลักคุณธรรมและความสามารถ  

 

 

 

 

2 การใชงบประมาณ ภาพรวมได 84.77 คะแนน ประกอบดวย 6 ขอ

คําถาม ดังนี ้

i7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงานของ

ทาน มากนอยเพียงใด (ได 69.73 คะแนน) 

i8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ 

มากนอยเพียงใด (ได 87.57 คะแนน) 

i9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชน สวนตัว กลุม 

หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด (ได 91.53 คะแนน) 

 

1. ประชาสัมพันธและใหขอมูลเก่ียวกับ

แผนการใชจายงบประมาณประจําปของ

มหาวิทยาลัยใหกับบุคลากรไดทราบอยาง

ท่ัวถึง  

2 .  จั ด ให มี กิจกรรม ท่ี เป ด โอกาส ให

บุคลากรไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณดวย 

 

 

กองแผนงาน 

 

 

 

กองแผนงาน 

 

 

 

 

 

19 เม.ย. 66 

 

 

 

19 เม.ย. 66 
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ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

i10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ท่ีเปนเท็จ เชน         

คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

(ได 94.08 คะแนน) 

i11 หนวยงานของทาน มีการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุและการตรวจ

รับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด (ได 90.58 คะแนน) 

i12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด (ได 

75.11 คะแนน) 

     สรุป จากคะแนน 6 ขอคําถาม (i7 – i12) จะเห็นไดวามี 2 ขอคําถาม

(i7, i12) ในตัวชี้วัดนี้ท่ีไดคะแนนต่ํากวา 85 คะแนน รวมถึงผลคะแนนใน

ภาพรวมท่ีต่ํากวา 85 คะแนน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรดําเนินการ

สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการใชจาย

งบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยมากข้ึน สงเสริมใหมหาวิทยาลัย

เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ โดย

เพ่ิมชองทางในการสอบถาม ทักทวง รองเรียน เพ่ิมกลไกกํากับให

มหาวิทยาลัยใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความคุมคา และไม

บิดเบือนวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

 

3. จัดใหมีชองทางในการตรวจสอบการใช

จายงบประมาณ และประชาสัมพันธให

หน วยงานทราบ ถึ งช อ งทา ง ในการ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ รวมถึง

ชองทางการสอบถาม ทักทวง และ

รองเรียน 

 

กองแผนงาน 19 เม.ย. 66 
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ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

3 การใชอํานาจ ภาพรวมได 88.89 คะแนน ประกอบดวย 6 ขอคําถาม 

ดังนี ้

i13 ทานไดรับมอบหมายงานตามตําแหนงหนาท่ีจากผูบังคับบัญชาอยาง

เปนธรรม มากนอยเพียงใด (ได 82.95 คะแนน) 

i14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปน

ธรรม มากนอยเพียงใด (ได 83.92 คะแนน) 

i15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษา

ดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด (ได 

83.25 คะแนน) 

i16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา 

มากนอยเพียงใด (ได 95.09 คะแนน) 

i17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทําในสิ่งท่ีไมถูกตอง หรือมีความ

เสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด (ได 97.63 คะแนน) 

i18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานมีลักษณะดังตอไปนี้ 

มากนอยเพียงใด (ได 90.51 คะแนน) 

     สรุป จากคะแนน 6 ขอคําถาม (i13 – i18) จะเห็นไดวามี 3 ขอ

คําถาม (i13 - i15) ในตัวชี้วัดนี้ท่ีไดคะแนนต่ํากวา 85 คะแนน ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยควรมีระบบในการมอบหมายงานตามตําแหนงหนาท่ีจาก

ผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม พัฒนาระบบการคัดเลือกผูเขารับการ

 

 

1. มีระบบในการมอบหมายงานตาม

ตําแหนงหนาท่ีจากผูบังคับบัญชาอยาง

เปนธรรม  

2. มีมาตรการในการกํากับ ติดตาม การ

ประเมินผลการปฏิบั ติงานตามระดับ

คุณภาพของผลงานอยางถูกตองและเปน

ธรรม 

3. พัฒนาระบบการคัดเลือกผู เขารับการ

ฝกอบรม การศึกษาดู งาน หรือการให

ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  อ ย า ง เ ป น ธ ร ร ม 

(คณะกรรมการพิจารณาการให ทุน )  

4. ประชาสัมพันธหรือยกยองบุคลากรท่ี

ไดตําแหนงสูงข้ึน   

 

 

 

กองทรัพยากรบุคคล 

สถานพัฒนาบุคลากรฯ 

 

 

19 เม.ย. 66 
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ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

ฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม 

รวมถึงมาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของ

ผลงานอยางถูกตอง รวมถึงใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบท่ีสราง

แรงจูงใจในการทํางานท่ีมุงเนนผลสําเร็จของงาน และการให

ความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 

4 การใชทรัพยสินของราชการ ภาพรวมได 83.91 คะแนน ประกอบดวย 

6 ขอคําถาม ดังนี้ 

i19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปน

ของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด (ได 95.44 

คะแนน) 

i20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของทาน มีความสะดวก มากนอยเพียงใด (ได 67.92 

คะแนน) 

i21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรใน

หนวยงานของทานมีการขออนุญาต อยางถูกตอง มากนอยเพียงใด          

(ได 84.80 คะแนน) 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพยสินของราชการไปใช 

โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตองจากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 

(ได 95.09 คะแนน) 

 

 

1. จัดทําหรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในการ

ยืมทรัพยสินประเภทตาง ๆ  

 

 

 

2. จัดทําคูมือการยืมทรัพยสินราชการ 

 

 

3. มีระบบในการกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการยืมทรัพยสินของราชการ 

 

 

 

สํานักบรรณสารสนเทศ 

สํานักคอมพิวเตอร 

สํานักเทคโนโลยกีารศึกษา 

กองพัสดุ 

กองกลาง 

กองพัสดุ ศปศ. 

 

 

สํานักบรรณสารสนเทศ 

สํานักคอมพิวเตอร 

สํานักเทคโนโลยกีารศึกษา 

กองพัสดุ 
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ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

i23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับการใชทรัพยสินของ

ราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด (ได 78.32 คะแนน) 

i24 หนวยงานของทาน มีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสิน

ของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือ

พวกพอง มากนอยเพียงใด (ได 81.88 คะแนน) 

     สรุป จากคะแนน 6 ขอคําถาม (i19 – i24) จะเห็นไดวามี 4 ขอ

คําถาม (i20-i21,i23-i24) และคะแนนในภาพรวมท่ีไดคะแนนต่ํากวา 

85 คะแนน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดทําคู มือการยืมทรัพย สิน

ราชการเพ่ือแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนในการยืมทรัพยสินราชการใน

ประเภทตาง ๆ และควรมีระบบในการกํากับติดตาม ตรวจสอบการใช

ทรัพยสินของราชการ และมีการประชาสัมพันธคูมือการยืมทรัพยสิน

ทางราชการใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัว

กัน 

4. ประชาสัมพันธแนวปฏิบัติ และคูมือ

การยืมทรัพยสินราชการ ใหบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยทราบอยางท่ัวถึง 

กองกลาง 

สํานักบรรณสารสนเทศ 

สํานักคอมพิวเตอร 

สํานักเทคโนโลยกีารศึกษา 

กองพัสดุ 

สถานสื่อสารองคกร 

5 การแกไขปญหาการทุจริต ภาพรวมได 84.52 คะแนน ประกอบดวย 6 

ขอคําถาม ดังนี้ 

i25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสําคัญกับการตอตาน

การทุจริต มากนอยเพียงใด (ได 89.02 คะแนน) 

i26 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้หรือไม (ทบทวน

นโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ,

 

 

1. พัฒนาปรับปรุงระบบการรับเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

กองกฎหมาย 
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ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน) 

(ได 86.99 คะแนน)  

i27 หนวยงานของทานมีปญหาการทุจริตท่ียังไมไดรับการแกไข มากนอย

เพียงใด (ได 89.32 คะแนน) 

i28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้ตอการทุจริตใน

หนวยงาน มากนอยเพียงใด (เฝาระวังการทุจริต, ตรวจสอบการทุจริต, 

ลงโทษทางวินัย เม่ือมีการทุจริต) (ได 81.41 คะแนน) 

i29 หนวยงานของทาน มีการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการ

ทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด (ได 83.06 คะแนน) 

i30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงานของทาน 

ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี ้อยางไร  (ได 77.31 คะแนน) 

     สรุป จากคะแนน 6 ขอคําถาม (i25 – i30) จะเห็นไดวามี 3 ขอ

คําถาม (i28-i30) และคะแนนในภาพรวมท่ีไดคะแนนต่ํากวา 85 

คะแนน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพัฒนาปรับปรุงระบบการรับเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใหสามารถติดติดตามผล

การรองเรียนได และมีชองทางการประชาสัมพันธหลากหลายให

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบชองทางการรองเรียน 

2. มี ช อ ง ท า ง ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ

ห ล า ก ห ล า ย ใ ห บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น

มหาวิทยาลัยทราบชองทางการรองเรียน 

กองกฎหมาย 
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2) วิเคราะหระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดคะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแตละ 

ตัวชี้วัดไดคะแนนคิดเปนรอยละดังตอไปนี้  

ตัวช้ีวัด คะแนน 

1) คุณภาพการดําเนินงาน 89.12 

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.63 

3) การปรับปรุงระบบการทํางาน 84.07 
 

ซ่ึงในแตละตัวชี้วัดจะมีประเด็นขอคําถามยอยตามประเภทของตัวชี้วัดนั้น โดยสามารถนํารอยละของคะแนนในแตละตัวชี้วัดท่ีไดรับเพ่ือนํามาใชในการ

วิเคราะหในการกําหนดมาตรการขับเคลื่อนเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยได ดังตอไปนี้ 

ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

1 คุณภาพการดําเนินงาน ภาพรวมได 89.12 คะแนน ประกอบดวย 5 ขอ

คําถาม ดังนี้ 

e1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน  

ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด (ได 84.13 คะแนน) 

e2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ ใหบริการแกทาน กับ

ผูมาติดตอคนอ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด (ได 87.24 

คะแนน) 

 

 

1. ปรับปรุงคูมือการใหบริการประชาชน

ใหเปนปจจุบัน   

2. ประชาสัมพันธคูมือการบริการ

ประชาชนแกผูรับบริการ 

 

 

สํานักทะเบียนและวัดผล 

สํานักบัณฑิตศึกษา 

สํานักบริการการศึกษา 

สํานักการศึกษาตอเนื่อง 

สํานักวิชาการ 

สํานักพิมพ 

 

 

19 เม.ย. 66 



17 
 

ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

e3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปดบังหรือบิดเบือนขอมูล

เก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการแกทาน มากนอยเพียงใด (ได 88.69 

คะแนน) 

e4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทาน

ติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาตหรือใหบริการ หรือไม (ได 99.00 คะแนน) 

e5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด (ได 88.69 คะแนน)  

     สรุป จากคะแนน 5 ขอคําถาม (e1 – e4) จะเห็นไดวามี 1 ขอ

คําถาม (e1) ท่ีไดคะแนนต่ํากวา 85 คะแนน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร

ปรับปรุงคูมือการใหบริการประชาชนใหเปนปจจุบัน โดยมีการ

ประชาสัมพันธคูมือการบริการประชาชนแกผูรับบริการ ผานชองทาง

หลากหลาย และจัดอบรมเจาหนาท่ีท่ีใหบริการประชาชนอยางสมํ่าเสมอ 

เพ่ือใหการบริการเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

3. จัดอบรมเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ

ประชาชนอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการ

บริการเปนมาตรฐานเดียวกัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ศูนยสารสนเทศ 

สํานักเทคโนโลยี

การศึกษา 

สํานักบรรณสารสนเทศ 

สาขาวิชาตาง ๆ (ถามี) 

2 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ภาพรวมได 86.63 คะแนน ประกอบดวย 5 ขอ

คําถาม ดังนี ้

e6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอมีลักษณะดังตอไปนี้       

มากนอยเพียงใด (ได 82.56 คะแนน) 

 

 

1. เพ่ิมชองทางการเผยแพรขอมูล

ขาวสารท่ีผูรับบริการควรทราบ 

 

 

สํานักทะเบียนและวัดผล 

สํานักบัณฑิตศึกษา 
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ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

e7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชน

ควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด (ได 82.71 คะแนน) 

e8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือความคิดเห็น

เก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ หรือไม (ได 94.96 คะแนน) 

e9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถามเม่ือมีขอกังวลสงสัย

เก่ียวกับการดําเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด (ได 83.39 คะแนน) 

e10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของ

เจาหนาท่ีในหนวยงาน หรือไม (ได 89.55 คะแนน) 

      สรุป จากคะแนน 5 ขอคําถาม (e6 - e10) จะเห็นไดวามี 3 ขอ

คําถาม (e6-e7,e9) ท่ีไดคะแนนต่ํากวา 85 คะแนน ดังนั้น มหาวิทยาลัย

ควรมีการเผยแพรขอมูลท่ีผูรับบริการควรไดรับทราบ โดยเพ่ิมชอง

ทางการประชาสัมพันธตาง ๆ ใหมากข้ึน และสามารถเขาถึงไดงาย ไม

ซับซอน 

2. เพ่ิมชองทางการตอบขอซักถามให

ผูรับบริการสามารถเขาถึงไดงาย และมี

ระบบติดตามขอซักถาม 

สํานักบริการการศึกษา 

สํานักการศึกษาตอเนื่อง 

สํานักวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ศูนยสารสนเทศ 

สํานักเทคโนโลยี

การศึกษา 

สํานักบรรณสารสนเทศ 

สาขาวิชาตาง ๆ (ถามี) 

3 การปรับปรุงระบบการทํางาน ภาพรวมได 84.07 คะแนน ประกอบดวย 

5 ขอคําถาม ดังนี้ 

e11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอมีการปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การใหบริการ ใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด (ได 82.27 คะแนน) 

e12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการ

ดําเนินงาน/การใหบริการใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด (ได 81.84 คะแนน) 

 

 

1. พัฒนาระบบกลางในการรับฟงความ

คิด เห็ นของบุ คคลภายนอกในการ

ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

 

 

สาขาวิชาตาง ๆ 

สํานักวิชาการ 

สํานักการศึกษาตอเนื่อง 

สํานักบริการการศึกษา  

 

 

19 เม.ย. 66 
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ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

e13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การ

ใหบริการใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม (ได 97.76 คะแนน) 

e14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมี

สวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด (ได 75.41 คะแนน) 

e15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ 

ใหมีความโปรงใสมากข้ึนมากนอยเพียงใด (ได 83.03 คะแนน) 

     สรุป จากคะแนน 6 ขอคําถาม (e11 – e15) จะเห็นไดวามี 4 ขอ

คําถาม (e11-e12, e14-e15) และคะแนนในภาพรวมท่ีไดคะแนนต่ํา

กวา 85 คะแนน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีชองทางการรับฟงความ

คิดเห็นจากบุคคลภายนอกในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือนําขอคิดเห็นไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 

2. ปรับปรุงข้ันตอนการใหบริการตาม

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมีความ

สะดวก รวดเร็ว และเขาถึงไดงาย 

3. การเปดรับฟงความคิดเห็นกับ

กิจกรรมนั้นๆ เพ่ือเสนอแนะแกการ

ใหบริการ 

กองแผนงาน 

กองพัสดุ 

สํานักงานสภาฯ 

สถานพัฒนาบุคลากรฯ 

สถาวิจัยสถาบัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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3) วิเคราะหระดับผลคะแนนจากแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดคะแนนการประเมินจากแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแตละตัวชี้วัดได

คะแนนคิดเปนรอยละดังตอไปนี้  

ตัวช้ีวัด คะแนน 

1) การเปดเผยขอมูล 100.00 

2) การปองกันการทุจริต 100.00 

 

ซ่ึงในแตละตัวชี้วัดจะมีประเด็นขอคําถามยอยตามประเภทของตัวชี้วัดนั้น โดยสามารถนํารอยละของคะแนนในแตละตัวชี้วัดท่ีไดรับเพ่ือนํามาใชในการ

วิเคราะหในการกําหนดมาตรการขับเคลื่อนเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยได ดังตอไปนี้ 

ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

1 การเปดเผยขอมูล ภาพรวมได 100.00 คะแนน ประกอบดวย 33 ขอมูล 

ดังนี ้

o1 โครงสราง ได 100.00 คะแนน 

o2 ขอมูลผูบริหาร ได 100.00 คะแนน 

o3 อํานาจหนาท่ี ได 100.00 คะแนน 

o4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน ได 100.00 คะแนน 

o5 ขอมูลการติดตอ ได 100.00 คะแนน 

o6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ ได 100.00 คะแนน 

- - - 



21 
 

ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

o7 ขาวประชาสัมพันธ ได 100.00 คะแนน 

o8 Q&A ได 100.00 คะแนน 

o9 Social Network ได 100.00 คะแนน 

o10 แผนดําเนินงานประจําป ได 100.00 คะแนน 

o11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน  

      ได 100.00 คะแนน 

o12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป ได 100.00 คะแนน 

o13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได 100.00 คะแนน 

o14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริหาร ได 100.00 คะแนน 

o15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ได 100.00 คะแนน 

o16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ ได 100.00 คะแนน 

o17 E-Service ได 100.00 คะแนน 

o18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป ได 100.00 คะแนน 

o19 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป  

      รอบ 6 เดือน ได 100.00 คะแนน 

o20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป ได 100.00 คะแนน 

o21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ได 100.00 คะแนน 

o22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  

      ได 100.00 คะแนน 
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ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

o23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

      ได 100.00 คะแนน 

o24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 

      ได 100.00 คะแนน 

o25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ได 100.00 คะแนน 

o26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

      ได 100.00 คะแนน 

o27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได 100.00 คะแนน 

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป  

      ได 100.00 คะแนน 

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      ได 100.00 คะแนน 

o30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      ได 100.00 คะแนน 

o31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

      ได 100.00 คะแนน 

o32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ได 100.00 คะแนน 

o33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ได 100.00 คะแนน 
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ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

      จากคะแนนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา ทุกตัวชี้วัดไดคะแนน 100.00 

คะแนน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะตองรักษามาตรฐานเอาไว และพัฒนางาน

ใหดีย่ิงข้ึนตอไป 

2 การปองกันการทุจริต ภาพรวมได 100.00 คะแนน ประกอบดวย 10 

ขอมูล ดังนี ้

o34 นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) ได 100.00 คะแนน 

o35 การมีสวนรวมของผูบริหาร ได 100.00 คะแนน 

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป ได 100.00 คะแนน 

o37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได 100.00 คะแนน 

o38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

      ได 100.00 คะแนน 

o39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ได 100.00 คะแนน 

o40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป   

      รอบ 6 เดือน ได 100.00 คะแนน 

o41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป  

      ได 100.00 คะแนน 

o42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

      ได 100.00 คะแนน  

o43 การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส  

- - - 
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ขอ รายละเอียดการวิเคราะห ข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

      ภายในหนวยงาน ได 100.00 คะแนน 

      จากคะแนนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา ทุกตัวชี้วัดไดคะแนน 100.00 

คะแนน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะตองรักษามาตรฐานเอาไว และพัฒนางาน

ใหดีย่ิงข้ึนตอไป 

 

  

5. แนวทางการกํากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

 1. การติดตามประเมินผลในรายโครงการ/กิจกรรม และภาพรวมของการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

 2. รายงานผลตอคณะกรรมการเพ่ือดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

 3 รายงานผลตอคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 4. รายงานผลใหบุคลากร มสธ. ทราบ 

 5. รายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะ 

 ผลของการกํากับติดตามจะนําแบงเปน 2 สวน คือ 1) ผลการดําเนินงานท่ีสําเร็จ จะนําไปตอยอดและสรางเปนวัฒธรรมองคกรท่ียั่งยืนตอไป 2) ผลการดําเนินงาน

ท่ีตองปรับปรุง จะนําไปกําหนดมาตรการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในแผนของมหาวิทยาลัยในปตอไป 

                     

                                               (รองศาสตราจารย ดร.มานิตย  จุมปา) 

             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

                                                                                                    รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


