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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลและรายละเอยีดการวเิคราะห์ 

               ประเด็นทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ และพบว่ายงัมีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน             

               1.1  การประเมินฯโดยผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT)   

               ตัวช้ีวดัที ่1 การปฏิบัติหน้าที ่ 

               1) การก าหนดและการปฏิบติัตามขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบติังานหรือใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อ 

                    (ร้อยละ 77.02 ) 

               2) การปฏิบติังานหรือใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่ออยา่งเท่าเทียมกนั   (ร้อยละ 75.88) 

 3) พฤติกรรมในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีตอ้งมุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคญักบังานมากกวา่ธุระ 

ส่วนตวั และพร้อมรับผดิชอบในความผดิพลาดท่ีเกิดจากตนเอง    (ร้อยละ 73.65) 

               ตัวช้ีวดัที ่2 การใช้งบประมาณ 

               1) การรับรู้เก่ียวกบัแผนการใชจ่้ายงบประมาณปะจ าปีของหน่วยงาน   (ร้อยละ 54.74) 

               2)  การค านึงถึงความคุม้ค่าของการใชจ่้ายงบประมาณและไม่บิดเบือนวตัถุประสงคข์องงบประมาณท่ีตั้งไว ้

                     (ร้อยละ  75.20) 

               3) ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และไม่เอ้ือประโยชน์ใหผู้ป้ระกอบการรายใดรายหน่ึงในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

                   และการตรวจรับพสัดุ    (ร้อยละ 81.70) 

               4) การเปิดโอกสใหมี้ส่วนร่วมดว้ยการสอบถาม ทกัทว้ง ร้องเรียนในการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ 

                    (ร้อยละ 59.98) 

              ตัวช้ีวดัที ่3 การใช้อ านาจ 

              1) การมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม   (ร้อยละ 71.56) 

              2) การประเมินผลปฏิบติังานตามระดบัคุณภาพของผลงานอยา่งถูกตอ้ง   (ร้อยละ 69.40) 

              3) การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุ้นการศึกษาอยา่งเป็นธรรม  

                  (ร้อยละ 68.44) 

 

 



              ตัวช้ีวดัที ่4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

              1) ขั้นตอนความสะดวกในการขออนุญาตยมืทรัพยสิ์นของทางราชการไปใชป้ฏิบติังานในหน่วยงาน 

                   (ร้อยละ 58.27) 

              2) การขออนุญาตอยา่งถูกตอ้งในการขออนุญาตยมืทรัพยสิ์นของทางราชการไปใชป้ฏิบติังาน  

                   (ร้อยละ 74.29) 

              3) การรู้แนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในการขออนุญาตยมืทรัพยสิ์นของทางราชการ  (ร้อยละ 65.46) 

              4) การก ากบัดูแลและตรวจสอบการใชท้รัพยสิ์นของราชการ เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การน าไปใชป้ระโยชน์

ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพอ้ง  (ร้อยละ  67.72) 

                ตัวช้ีวดัที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

                1) การใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารสูงสุด   (ร้อยละ 78.44) 

                2) การทบทวนนโยบาย หรือมาตรการป้องกนัการทุจริตและการจดัท าแผนดา้นการป้องกนัและ 

        ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   (ร้อยละ 74.91) 

                3) การแกไ้ขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน    (ร้อยละ 69.67) 

                4) การเฝ้าระวงั การตรวจสอบ และการลงโทษทางวนิยัเม่ือมีการทุจริตเพื่อต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงาน 

                     (ร้อยละ 72.52) 

                5) การน าผลของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน  (ร้อยละ 72.21) 

                6) ความสามารถในการร้องเรียนและส่งหลกัฐานไดอ้ยา่งสะดวก  ติดตามผลการร้องเรียนได ้ มัน่ใจวา่จะมี

การด าเนินการอยา่งตรงไปตรงมาและมัน่ใจวา่จะปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง   (ร้อยละ 66.51) 

               1.2  การประเมินฯตามแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก   (EIT)   

               ตัวช้ีวดัที ่ 8  การปรับปรุงการท างาน 

               1) การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบติังาน/การใหบ้ริการใหดี้ข้ึน    (ร้อยละ  81.74) 

               2) การปรับปรุงวธีิการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การใหบ้ริการดีข้ึน   (ร้อยละ  78.22) 

               3) การเปิดโอกาสใหผู้รั้บบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เขา้ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พฒันาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานไดดี้ข้ึน   (ร้อยละ  76.60) 

                 

 

 



 

                1.3 การประเมินฯตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ( Open Data  Integrity and Transparency 

Assessment :OIT)   

               ตัวช้ีวดัที ่9 การเปิดเผยข้อมูล 

               การปฏิสัมพนัธ์ข้อมูล 

               1)   Q&A ไม่มีการส่ือสารสองทาง เช่น web board, กล่องขอ้ความถามตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิฯ 
                   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2564 ได้

คะแนนจ านวน 89.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงาน

สามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวช้ีวัดและหลักเ กณฑ์การ

ประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนทีต้่องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวช้ีวดัหรือข้อค าถามทั้งหมด    

                  ดังน้ัน หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการ

วางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลกัคุณธรรม

และความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชน

ได้มากยิง่ขึน้ในปีต่อๆ ไป ทั้งนี ้ประเด็นทีค่วรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิง่ขึน้ ได้แก่ 

 แสดงต าแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานทีบุ่คคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านทาง 

หน้าเว็บไซต์ และหน่วยงานสามารถส่ือสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น "การส่ือสารได้สองทาง"  

ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น  

 ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และให้ข้อมูลเกีย่วกบัแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

มากขึน้ 

 เพิม่การอ านวยความสะดวกเกีย่วกบัข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ 

ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

 ส่งเสริมให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิม่การให้ 

สอบถาม ทกัท้วง ร้องเรียน 

 ส่งเสริมการให้ความรู้เกีย่วกบัแนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของราชการทีถู่กต้อง 

 สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต  

ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 

 เพิม่มาตรการก ากบัดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีการน าไปใช้ 

ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

 



 

 พฒันากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่าง 

เป็นธรรม 

 ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

 แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง 

 ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป 

ปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน 

 ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าทีจ่าก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

 เพิม่มาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวงัการทุจริต ตรวจสอบการ 

ทุจริต และลงโทษทางวนัิยอย่างจริงจังเม่ือพบการทุจริต 

 ให้ความส าคัญกบัการพฒันาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกบังาน 

มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผดิรับชอบหากความผดิพลาดเกดิจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานมากขึน้ 

 เพิม่การก ากบัติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน 

ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

 ส่งเสริมให้หน่วยงานทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี 

ประสิทธิภาพ รวมถึงจัดท าแผนงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานให้สามารถขับเคล่ือนได้

จริงอยางเป็นรูปธรรม 

 เพิม่กลไกก ากบัให้หน่วยงาน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน 

วตัถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ 

 ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทัว่ ๆ ไป กบัผู้มาติดต่อที ่

รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทยีมกนั มากน้อยเพยีงใด  

 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง 

พฒันาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึน้ 

 ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามข้ันตอนหรือระยะเวลาที ่

ก าหนดมากน้อยเพยีงใด 

 



 เพิม่การปรับปรุงวธีิการและ ข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึน้ 

 เพิม่ความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความส าคัญ กบัการ 

ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 

 เพิม่กลไกก ากบัหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหา พสัดุ และการตรวจรับพสัดุ 

ทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอือ้ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง 

 เพิม่กลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึน้ 

 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลทีส่าธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึน้ 

 ก ากบัติดตามการท างานของเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ 

ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาทีก่ าหนด 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

วเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

เพ่ือเตรียมการและด าเนินการเพ่ือการประเมนิฯประจ าปี พ.ศ.2565       

        
                   1) วเิคราะห์ปัญหาเพ่ือเตรียมการและด าเนินการเพ่ือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน  (Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT) ประจ าปี พ.ศ.2565       

                   ตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

ประจ า ปี พ.ศ.2564  พบวา่คะแนนภาพรวม 89.45 คะแนน  ระดบัผลการประเมิน : A  จ าแนกคะแนนตามรายตวัช้ีวดั 

เรียงตามล าดบัจากคะแนนมากไปหานอ้ยในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

                   1.  การป้องกนัการทุจริต                                                   100     คะแนน 

                   2.  การเปิดเผยขอ้มูล                                                          97.78  คะแนน 

                   3.  ประสิทธิภาพการส่ือสาร                                              92.34  คะแนน 

                   4.  คุณภาพการด าเนินงาน                                                  89.05  คะแนน 

                   5.  การปฏิบติัหนา้ท่ี                                                            86.51  คะแนน 

                   6.  การปรับปรุงการท างาน                                                  84.85  คะแนน 

                   7.  การใชอ้ านาจ                                                                  80.13  คะแนน 

                   8.  การใชท้รัพยสิ์นของราชการ                                          74.57  คะแนน 

                   9.  การใชง้บประมาณ                                                          74.50  คะแนน 

                 10.  การแกไ้ขปัญหาการทุจริต                                              72.21  คะแนน 

                    ผลการประเมินขา้งตน้ยงัไม่ผา่นเกณฑคุ์ณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานในดา้นการปรับปรุงการ

ท างาน   การใช้อ านาจ  การใช้ทรัพยสิ์นของราชการ  การใช้งบประมาณ และการแกไ้ขปัญหาการทุจริต โดยผล

คะแนนในระดบัต ่าสุดคือดา้นการแกไ้ขปัญหาการทุจริต  รองลงมาคือดา้นการใชง้บประมาณ 

                     ทั้งน้ี ผลการประเมินรายตวัดชันีช้ีวดัท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขา้งตน้พบว่าเป็นผลการประเมินใน

ส่วนของผูป้ระเมินท่ีเป็นบุคลากรภายในสังกดัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ต่อการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัซ่ึงใน

การเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัท่ีผา่นมาไดจ้ดั 

 



ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ           

โดยไดรั้บความร่วมมือสนบัสนุนดา้นงบประมาณการจดัประชุมจาก ป.ป.ท.ภาค 9   เพื่อให้บุคลากรภายในมีความรู้

ความเขา้ใจในแบบประเมิน  สามารถท าการประเมินไดถู้กตอ้งเป็นจริงใหม้ากท่ีสุด 

                     ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัท่ีผา่นมาจึงน่าจะสะทอ้น

สภาพปัญหาคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีมาจากความคิดเห็นของบุคลากรภายในไดต้รงตามสภาพท่ี

เป็นอยู่จริงอนัน าไปสู่การให้ความส าคญัและจ าเป็นท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน                            

                    ดงันั้น  การบริหารและการด าเนินภารกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัสงขลา 

นครินทร์ พ.ศ.2559   ทั้งในดา้นการสอน การวจิยั และการบริการวิชาการ   ภายใตค้วามเป็นหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่

มีบุคลากร ผูบ้ริหาร และทรัพยากรเพื่อการด าเนินงานจ านวนมาก ประกอบกบัผูบ้ริหารหน่วยงานเปล่ียนไปตามวาระ

ของการสรรหา    การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัทั้ง 5 วิทยาเขตให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีธรรมาภิบาล 

โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  จึงตอ้งก าหนดทิศทาง และระบบก ากบัดูแลท่ีชดัเจนเพียงพอ

เพื่อใหค้ณะ/หน่วยงานใหค้วามร่วมมือและถือปฏิบติั  

                   2) แนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  (Internal 

Integrity and Transparency Assessment :IIT) ประจ าปี พ.ศ.2565 

                   ผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ขา้งตน้ได้

น าเขา้สู่การพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ   เม่ือวนัท่ี  22  พฤศจิกายน  2564  และคณะกรรมการอ านวยการฯ ไดก้ าหนดนโยบายและ

แนวทางการเตรียมการเพื่อการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประจ าปี พ.ศ.2565  ดงัน้ี 

                 1. แกไ้ขปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะทางเวบ็ไซตห์ลกัของมหาวิทยาลยัในตวัช้ีวดัท่ียงัไม่ผา่นการ

ประเมิน 

                 2. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลกิจกรรมการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัท่ีจ  าเป็นเพื่อให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลยัและบุคคลภายนอกได้รับรู้ เขา้ถึง และมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัอย่างต่อเน่ือง

สม ่าเสมอ  โดยเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัแผนการด าเนินงานและการใชจ่้ายงบประมาณของมหาวทิยาลยั 



                   3. จดัประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน  (Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT)   (Internal Integrity and Transparency Assessment 

:IIT)  แก่บุคลากรของมหาวทิยาลยัใหท้ัว่ถึง 

                  4. เก็บขอ้มูลบุคคลภายนอกผูรั้บบริการจากส่วนงานของมหาวิทยาลยัเพื่อความร่วมมือในการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัโดยบุคคลภายนอก 

                 5. แจง้ทุกวทิยาเขตจดัท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน และการป้องกนั

การทุจริตของมหาวทิยาลยั  และด าเนินกิจกรรมพร้อมสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

 

 

 

 

                   

             

                 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                

             



 ส่วนที่ 4 

ผู้รับผดิชอบและขั้นตอนการปฏิบตั ิ

เพ่ือเตรียมการและด าเนินการเพ่ือการประเมนิฯประจ าปี พ.ศ.2565 

                        เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นไปตามระบบคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน   สามารถผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปี พ.ศ.2564  จึงสมควรด าเนินการ ดงัน้ี 

                      1. ปรับปรุงเว็บไซต์หลกัของมหาวิทยาลยั โดยจดัให้มีช่องทางถามตอบ (Q&A) ท่ีสามารถส่ือสาร               

ไดส้องทาง  โดยจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบท าหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ ตอบค าถามหรือประสานหน่วยงานเพื่อตอบขอ้

ซกัถามผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั  

                     2. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบดว้ย 

                     2.1 คณะกรรมการอ านวยการ 

                       มีหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย วเิคราะห์ปัญหา วางแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม ใหค้  าปรึกษาแนะน า และ

ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประจ าปี พ.ศ.2564  และก าหนดแผนยุทธศาสตร์ป้องกนัการทุจริตของมหาวิทยาลยั  

ระยะ 5 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 ถึงปี พ.ศ.2568 และแผนปฏิบติัการป้องกนัทุจริตประจ าปี โดยแต่งตั้งจากบุคคลใน

ต าแหน่งต่อไปน้ี 

                       1. อธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                                      ประธานกรรมการ 

                       2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงินการเงิน                              รองประธานกรรมการ                            

                       3. รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวชิาการ                            กรรมการ 

                       4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ                        กรรมการ                  

                       5. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพฒันาคุณภาพ                  กรรมการ 

                       6. รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์                 กรรมการ 

                       7. รองอธิการบดีวทิยาเขต ทุกวทิยาเขต                                            กรรมการ 

                       8. รองอธิการบดีฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์                                                   กรรมการ 



                       9. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย                                                          กรรมการ 

                       10. ผูอ้  านวยการส านกังานกฎหมาย                                                    กรรมการ/เลขานุการ  

                       11. นิติกรประจ าวทิยาเขต                                                                  ผูช่้วยเลขานุการ  

                    2.2 คณะท างาน  ประกอบดว้ย                         

                    2.2.1 คณะท างานส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีมุ่งเนน้ประสิทธิภาพการใหบ้ริการและแกไ้ขปัญหา     

                            การทุจริต 

                     มีหน้าท่ีก าหนดแนวทางการปฏิบติังานท่ีมุ่งเนน้การให้บริการแก่ผูม้าติดต่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและ

ระยะเวลาท่ีก าหนด  เน้นให้บริการอยา่งเท่าเทียม  มุ่งผลส าเร็จของงาน  ให้ความส าคญักบังานมากกว่าธุระส่วนตวั

โดยไม่มีการเรียกหรือรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูรั้บบริการ  รวมทั้งจดัท าแผนป้องกนัการทุจริต

ประจ าปี และรายงานผลการก ากบัติดตามการด าเนินการป้องกนัทุจริตประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ  

โดยแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ เป็นประธานและคณะท างานตามจ านวนท่ีประธาน

คณะท างานจะเป็นผูก้  าหนด  

                      2.2.2 คณะท างานส่งเสริมประสิทธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณ 

                      มีหนา้ท่ีสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานของ

มหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงินงบประมาณ  การจดัท าแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีและการเผยแพร่อยา่ง

โปร่งใสไปจนถึงการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอยา่งคุม้ค่าตามวตัถุประสงค ์ ใหค้วามส าคญักบัการเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณของมหาวิทยาลยั โดยแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนและนโยบายสาธารณะ เป็นประธานและคณะท างานตามจ านวนท่ีประธานคณะท างานจะเป็นผูก้  าหนด  

                       2.2.3 คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลในการใชอ้ านาจ 

                       มีหนา้ท่ีก าหนดมาตรการและก ากบัติดตามความรับรู้ของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัต่อการใชอ้  านาจ

ของผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงาน   การประเมินผลการปฏิบติังาน  การคดัเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบติั  โดยแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพฒันาคุณภาพ  เป็นประธาน 

และคณะท างานตามจ านวนท่ีประธานคณะท างานจะเป็นผูก้  าหนด             

                       2.2.4 คณะท างานส่งเสริมการบริหารการใชท้รัพยสิ์นของมหาวทิยาลยั 

                       มีหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนและแนวปฏิบติัในการใชท้รัพยสิ์นของหน่วยงาน  รวมทั้งมาตรการ

ตรวจสอบ และก ากบัดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของหน่วยงาน การจดัซ้ือจดัจา้งและจดัหาพสัดุท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้              



ให้ความส าคญักบัการต่อตา้น และเฝ้าระวงัการทุจริต โดยแต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  เป็นประธานและ

คณะท างานตามจ านวนท่ีประธานคณะท างานจะเป็นผูก้  าหนด  

                      2.2.5 คณะท างานส่งเสริมประสิทธิภาพการส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ   

                      มีหน้าท่ีตรวจสอบและจดัเตรียมความพร้อมของขอ้มูลการประเมินในส่วนของแบบตรวจสอบการ

เปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data  Integrity and Transparency Assessment :OIT)    ท่ีตอ้งประเมินผา่น Website 

กลางของมหาวิทยาลยั ดว้ยการปรับปรุง และพฒันา ช่องทางเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะของมหาวิทยาลยัท่ีเป็นขอ้มูล

พื้นฐานตามท่ีก าหนดในแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งท่ีเป็น

ข่าวประชาสัมพนัธ์ และการปฏิสัมพนัธ์เป็นปัจจุบนั มีความทนัสมยั และมีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถ

สอบถามข้อมูล และร้องเรียนการทุจริตได้โดยง่ายและสะดวกโดยแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ เป็น

ประธานและคณะท างานตามจ านวนท่ีประธานคณะท างานจะเป็นผูก้  าหนด 

                       3. ประสานความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช.ในจงัหวดัท่ีตั้ งของมหาวิทยาลัย (สงขลา  ปัตตานี             

สุราษฎร์ธานี  ภูเก็ต ตรัง) เป็นเครือข่ายและพี่เล้ียงสร้างความคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

มหาวทิยาลยัใหเ้กิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผล 

                      4. ก าหนดให้ส่วนงานและทุกวิทยาเขตจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน 

      

                        3. ปฏิทนิการด าเนินงาน                                 

กิจกรรม/ระยะเวลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 
1. วเิคราะห์ผลการประเมินฯ ปี 2564 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ  
   คณะท างาน  ปี 2565 
3. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะท างาน 
4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต
ของมหาวทิยาลยั  ระยะ 5 ปี 
5. จดัท าแผนป้องกนัการทุจริตประจ าปี 2565 
6. ปรับปรุง website มหาวทิยาลยั 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

        
 

 

 

 

  



7. รวบรวมขอ้มูลลง website  มหาวทิยาลยั 
8. ติดตามผลการด าเนินงานระดบัส่วนงาน 
9. รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
10. ประเมินการด าเนินงานระดบัส่วนงาน 
11. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะท างาน สรุปผลการด าเนินงานรอบ                  
ปี 2565  

     

  
 

 

 

 

                           

                            

                             

 

                                              
       

        
 

 

 

 

 

 

 

 


