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ส่วนที่ 1 

วเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2563 
                 

ประเด็นตัวช้ีวดัทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิฯ และพบว่ายงัมีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน             

               1.1  การประเมินฯโดยผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT)   

               ตัวช้ีวดัที ่1 การปฏิบัติหน้าที ่ 

               1) การก าหนดและการปฏิบติัตามขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบติังานหรือใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อ 

               2) การปฏิบติังานหรือใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่ออยา่งเท่าเทียมกนั 

               3) พฤติกรรมในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีตอ้งมุ่งผลส าเร็จของงาน ใหค้วามส าคญักบังานมากกวา่ธุระ

ส่วนตวั และพร้อมรับผิดชอบในความผดิพลาดท่ีเกิดจากตนเอง 

               ตัวช้ีวดัที ่2 การใช้งบประมาณ 

               1) การรับรู้เก่ียวกบัแผนการใชจ่้ายงบประมาณปะจ าปีของหน่วยงาน 

               2)  การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ 

              ตัวช้ีวดัที ่3 การใช้อ านาจ 

              1) การมอบหมายงานจากผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม 

              2) การประเมินผลปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง 

              3) การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุ้นการศึกษาอยา่งเป็นธรรม 

              ตัวช้ีวดัที ่4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

              1) ขั้นตอนความสะดวกในการขออนุญาตยมืทรัพยสิ์นของทางราชการไปใชป้ฏิบติังานในหน่วยงาน 

              2) การขออนุญาตอยา่งถูกตอ้งในการขออนุญาตยมืทรัพยสิ์นของทางราชการ 

              3) แนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในการขออนุญาตยมืทรัพยสิ์นของทางราชการ 

                ตัวช้ีวดัที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

                1) การใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร 

                2) การทบทวนนโยบาย หรือมาตรการป้องกนัการทุจริตและการจดัท าแผนดา้นการป้องกนัและ 



        ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

                3) การแกไ้ขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน 

                4) การเฝ้าระวงั การตรวจสอบ และการลงโทษทางวนิยัเม่ือมีการทุจริตเพื่อต่อตา้นการทุจริตในหน่วยงาน 

                5) การน าผลของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน 

                6) ความสามารถในการร้องเรียนและส่งหลกัฐานไดอ้ยา่งสะดวก  ติดตามผลการร้องเรียนได ้ มัน่ใจวา่จะมี

การด าเนินการอยา่งตรงไปตรงมาและมัน่ใจวา่จะปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

               1.2  การประเมินฯตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ( Open Data  Integrity and Transparency 

Assessment :OIT)   

               ตัวช้ีวดัที ่9 การเปิดเผยข้อมูล 

               ขอ้มูลพื้นฐาน 

               1) ไม่ปรากฏช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอ้มูลจากหน่วยงาน และหน่วยงานส่ือสารตอบได ้

              2) ไม่ปรากฏช่องทางเช่ือมโยงไปยงั social network  บน website ของหน่วยงาน 

              การส่งเสริมความโปร่งใส 

              1) ช่องทางการแจง้เร่ืองร้องเรียนการทุจริตไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลช่องทางทางหนา้ website ของหน่วยงาน 

              2) ไม่มีการเปิดเผยช่องทางการรับฟังความคิดเห็นบนหนา้ website ของหน่วยงาน 

              3) การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วม ยงัไม่มีกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วม 

              4) ไม่พบกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโดยใหค้วามส าคญักบัการปรับปรุง/พฒันา/ส่งเสริม

หน่วยงานดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส 

              5) ไม่พบแผนป้องกนัการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2563  รวมทั้งรายงานการก ากบัติดตาม และรายงานผล

การด าเนินการป้องกนัทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดือน และรอบปี 

               6) ไม่พบรายงานวเิคราะห์ผลประเมิน  ITA 2562 เพื่อจดัท าเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน 

               7) ไม่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

 



ส่วนที่ 2 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิฯ 
          2.1 ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินโดยผู้มี ส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment :IIT)   

         1) การปฏิบัติหน้าที ่

 จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนระยะเวลาและผูรั้บผดิชอบในการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 

 สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบ้ริการของ   ผูม้าติดต่อรับบริการ ณ จุดใหบ้ริการได ้ 

             โดยง่าย สะดวก และเป็นไปตามหลกัการปกปิดความลบัของผูใ้หข้อ้มูล 

 ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและพิจารณาใหคุ้ณ  ใหโ้ทษตามหลกัคุณธรรมและความสามารถ 

2) การใช้งบประมาณ 

 จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณ แผนการจดัซ้ือจดัจา้งหรือจดัหาพสัดุ และ 

             กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

 จดัท ารายงานการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งสม ่าเสมอ 

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล 

 จดัท ารายละเอียดของต าแหน่งงานและเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนและเปิดเผย  

 รับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

        4) การใช้ทรัพยากรของราชการ 

 จดัท าคู่มือและระเบียบการใชท้รัพยสิ์นของราชการ 

  สร้างระบบการก ากบัดูแลและติดตามตรวจสอบการ   ยมื-คืน และการลงโทษอยา่งเคร่งครัด 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

       สร้างวฒันธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมใหบ้ริการ  

      ประชาชนอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

       จดัท ามาตรการป้องกนัและระบบติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยา่งชดัเจนและเปิดเผย 

       เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบการท างาน 

      ของหน่วยงานไดโ้ดยง่ายและสะดวก 

 



           2.2 ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินฯตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data  Integrity and 

Transparency Assessment :OIT) 

           1) การเปิดเผยข้อมูล 

    เนน้การเผยแพร่ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นการบริหารทัว่ไป  

        งบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้งหรือจดัหาพสัดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว 

        ประชาสัมพนัธ์ 

    มีช่องทางการปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการและประชาชนทัว่ไป และการใหบ้ริการผา่นระบบ           

        e-service 

    ตอ้งเผยแพร่ในหวัขอ้หรือต าแหน่งท่ีสามารถเขา้ถึงและสบคน้ขอ้มูลไดโ้ดยง่าย ทุกช่วงเวลา  

    การเขา้ถึงขอ้มูลตอ้งเป็นการเขา้ถึงผา่น URL บน website หลกัของหน่วยงานโดยตรง 

2) การป้องกนัการทุจริต 

    จดัประชุมเตรียมความพร้อมเขา้รับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวเิคราะห์ผลการประเมิน 

         ของปีท่ีผา่นมาเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพฒันา 

    จดัท าแนวทางการปฏิบติัตามมาตรการภายใน 

   ใหมี้การก ากบัติดตามการน าไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

    มีการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผูก้  ากบัดูแล website ของหน่วยงานในการ 

        ปรับปรุงระบบใหท้นัสมยัและมีการติดต่อส่ือสารผา่น website ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

วเิคราะห์ปัญหา 

และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประจ าปี พ.ศ.2564        

        
              3.1 วเิคราะห์ปัญหาการประเมนิโดยผู้มส่ีวนได้เสียภายใน (Internal Integrity and 

Transparency Assessment :IIT) และแนวทางแก้ไข  

               1) วเิคราะห์ปัญหาด้านโครงสร้างและการบริหารองค์กรของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์มหาวทิยาลยัในก ากบั  มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นองคก์รขนาดใหญ่  

ท่ีมีจ  านวนบุคลากรทั้ งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเป็นจ านวนมากทั้ งท่ีเป็นข้าราชการ  พนักงาน

มหาวิทยาลยัเงินงบประมาณแผ่นดิน  พนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได้  ลูกจา้งประจ า  และลูกจา้งโครงการ  รวม

จ านวน 11,564 คน   มีคณะหน่วยงานท่ีตั้งอยูใ่น 5 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขตหาดใหญ่  วิทยาเขตปัตตานี  วิทยาเขต       

สุราษฎร์ธานี  วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต   ตอ้งเก็บขอ้มูลการประเมินจากผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในไม่น้อยกว่า  

400 ตวัอย่าง ซ่ึงพบว่าการประเมินในรอบปี พ.ศ. 2563  มีผูมี้ส่วนได้เสียภายในเขา้ประเมินถึง 800 คน   เป็นการ

ประเมินท่ีไม่สามารถช้ีน าต่อผลการประเมินใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัได ้    

 การบริหารและการด าเนินภารกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัสงขลา 

นครินทร์ พ.ศ.2559 ในดา้นการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ  มีความซับซ้อนยุง่ยาก  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั

เปล่ียนไปตามวาระของการสรรหา    การด าเนินงานของมหาวทิยาลยัทั้ง 5 วิทยาเขตให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

มีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ   จึงตอ้งก าหนดทิศทาง และระบบก ากบัดูแลท่ี

ชดัเจนเพียงพอเพื่อใหค้ณะ/หน่วยงานใหค้วามร่วมมือและถือปฏิบติั  

 

 



                   2) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประจ าปี พ.ศ.2564        

                    การแกไ้ขปัญหาเพื่อรองรับการประเมินโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ประจ าปี พ.ศ.2564  จึงควรเตรียมการ

และด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  ตามประเด็นการประเมินท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินฯ 

และพบวา่ยงัมีขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อน ดงัน้ี 

                    1)  จดัให้มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพฒันาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จากตวัแทนของทุกคณะ/หน่วยงาน  รวม 600 คน  เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจการ

ปรับปรุงและพฒันาคณะ/หน่วยงานในดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมมาภิบาลในคณะ/หน่วยงาน

อนัเป็นหน่วยงานยอ่ยของมหาวทิยาลยั 

                    2) จดัท าและด าเนินการโครงการผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัพบบุคลากรเพื่อรับฟังปัญหาและสร้างความรู้

ความเขา้ใจและการด าเนินงานใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวทิยาลยั 

                    3)  ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดบัคณะหน่วยงาน   สรุปผลการ

ประเมินแจ้งคณะ/หน่วยงานเพื่อแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานล่วงหน้าก่อนการประเมินจริงตามระบบของ  

ส านกังาน ป.ช.ช. 

                 

                   3.2 วเิคราะห์ปัญหาการประเมินฯตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data  Integrity and 

Transparency Assessment :OIT)  และแนวทางแก้ไข 

                    การประเมินตามแบบการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะเป็นการประเมินขอ้มูลท่ีปรากฏบนหน้า website หลกั

ของมหาวิทยาลยัท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  การบริหารงบประมาณ  การจดัซ้ือจดัจา้งหรือจดัหา

พสัดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล  ข่าวประชาสัมพนัธ์  รวมถึงช่องทางปฏิสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการและประชาชน

ทัว่ไป ผา่นระบบ e-service โดยตอ้งเผยแพร่ในหัวขอ้หรือต าแหน่งท่ีสามารถเขา้ถึงและสบคน้ขอ้มูลไดโ้ดยง่าย ทุก

ช่วงเวลา   การเขา้ถึงขอ้มูลตอ้งเป็นการเขา้ถึงผา่น URL บน website หลกัของหน่วยงานโดยตรง 

                    ขอ้มูลท่ีปรากฏบนหน้า website หลกัของมหาวิทยาลยัดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ

หลายส่วนงานของมหาวิทยาลยั  จึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือในการจดัให้มีขอ้มูลและจดัส่งขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงตามท่ี

แบบประเมินก าหนด   ในรอบปี พ.ศ.2563  หลายส่วนงานยงัไม่สามารถด าเนินการให้มีขอ้มูลตามแบบประเมินได ้  

นอกจากน้ี  ช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู ้รับบริการและประชาชนท่ีต้องปรากฏบนหน้า  website หลักของ

มหาวทิยาลยัยงัขาดผูดู้แลรับผดิชอบเป็นการประจ า 



                   ดั ง นั้ น  ม า ต ร ก า ร เพื่ อ ขั บ เค ล่ื อ น ก า ร ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว าม โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ให้ดีข้ึนและผา่นเกณฑ์ประเมินในระดบัท่ีน่าพอใจ  จึงควรด าเนินการแกไ้ขปัญหาเพื่อ

เตรียมการรองรับการประเมินตามแบบการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ ประจ าปี พ.ศ.2564  ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมการประเมินฯ  และตามประเด็นการประเมินท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินฯ และพบวา่ยงัมีขอ้บกพร่อง

หรือจุดอ่อน ดงัน้ี 

                1) จดัท าแผนยทุธศาสตร์ป้องกนัการทุจริต ระยะ 5 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 ถึงปี พ.ศ.2568  

                2) จดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2564  ใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ป้องกนัการ

ทุจริต ระยะ 5 ปี โดยก าหนดให้ทุกคณะ/หน่วยงานของมหาวทิยาลยัจดัท าโครงการ/กิจกรรม ป้องกนัการทุจริตคณะ/

หน่วยงานละอยา่งนอ้ย 1 โครงการ/กิจกรรม ส่งใหค้ณะท างานระดบัมหาวทิยาลยัรวมรวมเป็นโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนป้องกนัการทุจริตของมหาวทิยาลยั และให้เจา้ของโครงการ/กิจกรรม รายงานผลด าเนินการในรอบ 6 เดือน และ

สรุปรายงานผลด าเนินการในรอบปี 

                3) สร้าง website  ระบบคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (ITA) เป็น website ยอ่ย

ของ website หลกัของมหาวทิยาลยั  ใหมี้ขอ้มูลสาธารณะท่ีตอ้งเปิดเผยตามแบบประเมินฯ  

                 4) เพิ่มช่องทาง ถามตอบขอ้มูล   Social Network ช่องทางแจง้เร่ืองร้องเรียนการทุจริต  และช่องทางการรับ

ฟังความคิดเห็น บนหนา้  website หลกัของมหาวทิยาลยั  

                 5) จดัหาเจา้หน้าท่ีประจ ารับผิดชอบการถามตอบขอ้มูล   Social Network ช่องทางแจง้เร่ืองร้องเรียนการ

ทุจริต  และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น บนหนา้  website หลกัของมหาวิทยาลยั และรับผิดชอบประสานงานเพื่อ

เตรียมการรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

                   

                   

 

 

            

             

 



 ส่วนที่ 4 

ผู้รับผดิชอบและขั้นตอนการปฏิบตั ิ

เพ่ือเตรียมการและด าเนินการเพ่ือการประเมนิฯประจ าปี พ.ศ.2564  

                        เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นไปตามระบบคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน   สามารถผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปี พ.ศ.2564  จึงสมควรด าเนินการ ดงัน้ี 

                      1. จดัเจา้หนา้ท่ีประจ า 1 คน เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีและประสานการด าเนินงานตามระบบคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 

                     2. แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ   ดงัน้ี 

                     2.1 คณะกรรมการอ านวยการ 

                       มีหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย วเิคราะห์ปัญหา วางแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม ให้ค  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 

                     มีหนา้ท่ีก าหนดแนวทางการปฏิบติังานท่ีมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผูม้าติดต่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและ

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 

                      มีหน้าท่ีสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานของ

มหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงินงบประมาณ  การจดัท าแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีและการเผยแพร่อยา่ง

โปร่งใสไปจนถึงการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอยา่งคุม้ค่าตามวตัถุประสงค ์ ให้ความส าคญักบัการเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณของมหาวทิยาลยั โดยแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่าย

วางแผนและนโยบายสาธารณะ เป็นประธานและคณะท างานตามจ านวนท่ีประธานคณะท างานจะเป็นผูก้  าหนด  

                       2.2.3 คณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาลในการใชอ้ านาจ 

                       มีหนา้ท่ีก าหนดมาตรการและก ากบัติดตามความรับรู้ของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัต่อการใชอ้  านาจ

ของผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงาน   การประเมินผลการปฏิบติังาน  การคดัเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

อย่างเป็นธรรมและไม่ เลือกปฏิบัติ   โดยแต่งตั้ งรองอธิการบดีฝ่ายท รัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ                     

เป็นประธาน และคณะท างานตามจ านวนท่ีประธานคณะท างานจะเป็นผูก้  าหนด             

                       2.2.4 คณะท างานส่งเสริมการบริหารการใชท้รัพยสิ์นของมหาวทิยาลยั 

                       มีหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์ ขั้นตอนและแนวปฏิบติัในการใชท้รัพยสิ์นของหน่วยงาน  รวมทั้งมาตรการ

ตรวจสอบ และก ากบัดูแลการใชท้รัพยสิ์นของหน่วยงาน การจดัซ้ือจดัจา้งและจดัหาพสัดุท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้ ให้

ความส 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 และการปฏิสัมพนัธ์เป็นปัจจุบัน มีความทนัสมัย และมีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถ

สอบถามข้อมูล และร้องเรียนการทุจริตได้โดยง่ายและสะดวกโดยแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ เป็น

ประธานและคณะท างานตามจ านวนท่ีประธานคณะท างานจะเป็นผูก้  าหนด 

      

                        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 2563 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ  
   คณะท างาน  ปี 2564 
3. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะ 
  ท างาน 
4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริต
ของมหาวทิยาลยั  ระยะ 5 ปี 
5. จดัท าแผนป้องกนัการทุจริตประจ าปี 2564 
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 2564  

              

        
 

 

 

 
  

     

  
 

 

 

 

                           



                            

                             

 

                                              
       

        
 

 

 

 

 

 

 

 


