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มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

                     การจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ได้ด าเนินการภายใต้หลกัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือและแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและ

ป้องกนัการทุจริตในการใชจ่้ายงบประมาณ  การใชอ้ านาจ  การใชท้รัพยสิ์นของมหาวทิยาลยั  รวมถึงการส่ือสาร

และการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ  โดยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เป็นมาตรการและ

แนวทางปฏิบติัเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ๓ ดา้น คือ    ๑) สร้างสังคม ม.อ.ไม่ทนต่อการทุจริต  

๒) สกดักั้นการทุจริตทุกรูปแบบ  ๓) พฒันาระบบการป้องกนัทุจริตเชิงรุก  ทั้งน้ี  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

ไดค้วามร่วมมือจากทุกส่วนงานร่วมกนัก าหนดกิจกรรมป้องกนัการทุจริตท่ีมีทั้งกิจกรรมการสร้างความรู้ความ

เขา้ใจและสร้างจิตส านึกร่วมกนัของบุคลากรและนกัศึกษาดา้นการป้องกนัการทุจริต ปรับกระบวนการท างาน

ของผูบ้ริหารและบุคลากรให้มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสตรวจสอบได ้ ปรับปรุงพฒันานวตักรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรับฟังให้เกิดการเข้าถึง มีส่วนร่วมอย่างทัว่ถึง มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบไดโ้ดยงง่ายและสะดวกเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีวา่ “เป็น

มหาวทิยาลยัแห่งคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได”้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตกิารป้องกนัการทุจริต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

                 ๑. หลกัการและเหตุผล 

                     คุณธรรมและความโปร่งใสเป็นปัญหาส าคญัของหน่วยงานภาครัฐท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะ (Public Service) แก่ประชาชนเป็นท่ีมาของเจตนารมณ์ตามบทบญัญติั

ของรัฐธรรมนูญท่ีก าหนดใหรั้ฐมีหนา้ท่ี ต่อประชาชนเช่นเดียวกบัการให้ประชาชนมีหนา้ท่ีต่อรัฐ   การวางกลไก

ป้องกนั ตรวจสอบ และขจดัการทุจริต และประพฤติ     มิชอบท่ีเขม้งวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผูบ้ริหารท่ีปราศจาก

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เขา้มามีอ านาจในการปกครองบา้นเมืองหรือใช้อ านาจตามอ าเภอใจ และ

การก าหนดมาตรการป้องกนั และบริหารจดัการวกิฤติการณ์ของประเทศใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   

                     บทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญดงักล่าวเป็นท่ีมาของยุทธศาสตร์ชาติดา้นการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  โดยมีวิสัยทศัน์ว่า “ประเทศไทยเกิดธรรมาภิบาลในทุกภาค

ส่วน และเป็นท่ียอมรับจากนานาชาติ”  และมีเป้าประสงค ์ 

                      ๑.ควบคุมและลดโอกาสการทุจริตทุกรูปแบบ  

                      ๒.คนไทยมีวนิยัและยดึมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริต  

                      ๓.สังคมไทยไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ  

                      ๔.ประเทศไทยเกิดธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน และเป็นท่ียอมรับจากนานาชาติ 

                      ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดงักล่าวเป็นท่ีมาของแผน

ยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีวิสัยทศัน์

ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  ประกอบด้วย

ยทุธศาสตร์ ๖ ดา้น ดงัน้ี 

                      ๑. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

                      ๒. ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 

                      ๓. สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

                      ๔. พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

                      ๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

                      ๖. ยกระดบัคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  



                     ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไดน้ ายุทธศาสตร์ชาติ

ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและแผนยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตมาก าหนดมาตรการป้องกนัการทุจริตเป็นกลไกในการสร้างความตระหนกัให้หน่วยงานภาครัฐมรการ

ด าเนินงานอยา่งโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใชช่ื้อวา่ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”  โดยเร่ิมด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๖  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก

หน่วยงานให้ความร่วมมือและเขา้ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐโดยมุ่งเนน้การออกแบบการขบัเคล่ือนการประเมินอยา่งเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ลด

การใชจ่้ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.๒๕๕๙ ท่ีต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   จึงไดจ้ดัท าแผนป้องกนัการ

ทุจริตระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘)  เพื่อเป็นมาตรการให้การด าเนินงานของมหาวทิยาลยัมีคุณธรรม

และความโปร่งใสและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐข้ึนโดย

จดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตประจ าปีให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์ตามแผนป้องกนัการทุจริต   

ระยะ ๕ ปี ดงักล่าว 

                     ๒. ยุทธศาสตร์ตามแผนป้องกนัการทุจริตระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘)  

                            ๒.๑   สร้างสังคม ม.อ.ท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

                            ๒.๒  สกดักั้นการทุจริตทุกรูปแบบ   

                             ๒.๓  พฒันาระบบการป้องกนัทุจริตเชิงรุก   

                          ในการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  นอกจากจะจดัท าภายใต้

ยทุธศาสตร์ตามแผนป้องกนัการทุจริตระยะ ๕ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๘) แลว้ยงัไดน้ าเอาผลการวเิคราะห์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและความเห็นของคณะกรรมการประเมินมาเป็นแนวทางในการจดัท า

แผนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาเพื่อยกระดบัผลการประเมินใหผ้า่นเกณฑแ์ละมีคุณธรรมความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานตามจริง 

 

 



                      ๒. วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

                            ๒.๑ สร้างความรู้ความขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อการใชร้ะเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายการปฏิบติังาน

ในหนา้ท่ีของบุคลากรใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

                           ๒.๒ ป้องกนัการทุจริตและส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคลากรใหมี้ความสุจริต 

                           ๒.๓ เพื่อเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีบ่งช้ีถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของบุคลากร 

                            ๒.๔ เพื่อยกระดบัคุณภาพการปฏิบติังานในหน้าท่ีของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลต่อเป้าหมายภารกิจของมหาวทิยาลยั  

                          ๓. เป้าหมาย 

                           ๓.๑  บุคลากรของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์มีความรู้ความขา้ใจการใช้ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

และกฎหมายการปฏิบติังานในหนา้ท่ีเพิ่มมากข้ึน 

                           ๒.๒ การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นไปโดยสุจริต มีความ

โปร่งใสตรวจสอบได ้

                           ๒.๓ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวฒันธรรมท่ีบ่งช้ีถึงคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการท างานของบุคลากร 

                            ๒.๔ การปฏิบติังานในหนา้ท่ีของบุคลากรมีความมุ่งเนน้ในประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ

เป้าหมายภารกิจของมหาวทิยาลยั  

                          ๔. โครงการตามแผนปฏบิัติงาน 

                       ๔.๑ โครงการอธิการบดีและผูบ้ริหารพบบุคลากร 

                          ๔.๒ โครงการอบรม/สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ และ

กฎหมาย 

                         ๔.๓  โครงการเครือข่ายคุณธรรมความโปร่งใสตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ                   

                          ๕. ตัวช้ีวดัความส าเร็จของแผนปฏบิัติงาน 

                          ๕.๑  การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของบุคลากรมีความถูกต้องชอบด้วยระเบียบ ข้อบังคับและ

กฎหมาย   

                         ๕.๒  การปฏิบติังานของบุคลากรมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้

                         ๕.๓  จ านวนเร่ืองร้องเรียน และการด าเนินการเร่ืองทุจริตลดลงในระดบัน่าพึงพอใจ  



                          

 

 

 

 

 

 

 


