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การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจาปีงบประมาณ 2565

จัดทาโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งได้กาหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมฯ (85 คะแนนขึ้นไป)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน ป.ป.ช. ยังคงกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานที่
เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินได้พัฒนาการดาเนินงาน
ตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA อย่างต่อเนื่อง โดยสานักงาน ป.ป.ช. จะประเมินผ่าน “ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมฯ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)” เพื่อ
เป็นศูนย์กลางการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทาให้การประเมิน
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจาก 3 กลุ่ม ได้แก่
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มี โอกาสสะท้อน
และแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น
ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
และ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับ รู้และความ
คิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) คุณภาพการดาเนินงาน (2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
(3) การปรับปรุง
ระบบการทางาน
3. แบบวัดการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การเปิดเผยข้อมูล มี 5 ตัวชี้วัดย่อย และ (2) การป้องกันการ
ทุจริต มี 2 ตัวชี้วัดย่อย
ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สร้ างการมีส่วนร่วมให้กับบุคลากรทุก
หน่วยงาน ได้รับทราบข้อมูลและมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้เห็นเป็นรูปธรรม
ตลอดจนเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการป้องกันการทุจริตในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ ได้รับผลการประเมิน ITA ใน
ระดับ AA (ได้ 95 คะแนนขึ้นไป) ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รวมถึงให้ความ
ร่วมมือและให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งแผนการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ้างอิงจากประกาศสานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
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ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลั ยวลัย ลั กษณ์
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
องค์กรและบริห ารทุนมนุ ษย์ มุ่งสู่ องค์กรสมรรถนะสู ง กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมระบบการตรวจสอบภายในให้ เ ป็น
เครื่ องมือในการ บริ ห ารงานของทุกหน่ ว ยงานของมหาวิทยาลั ยด้ว ยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเป็นองค์การธรรมรัฐ และกลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้เป็นเครื่องมือในการส่ ง
สัญญาณการเตือนภัยแก่ผู้บริหารได้อย่างทันการและสามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก และกลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมให้มีกลไก
และกระบวนก ารกล่อมเกลาทางสังคม ตลอดจนเสริมพลังการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
ชุมชน Community) โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต รวมถึงมีการพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกและวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยจึงได้มี
การดาเนินการ ดังนี้
1) ประกาศเจตจานงต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยอธิการบดีได้ประกาศเจตจานงในการ
ปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงาน คือ
1) ประกาศแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ 6 ด้าน คือ ด้าน
ความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรม
ในองค์กร ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 2) ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดไว้ 3) สร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
รวมถึงมีการถ่วงดุลตรวจสอบภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 4) ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไม่
อดทนต่อการกระทาทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคมอันจะส่งผลให้บุ คลากรในมหาวิทยาลัยฯ เกิดความ
ละอายหรือความเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริตคอรัปชั่น 5) ปลูกฝังจิตสานึกให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการกระทาทุจริตคอรัปชั่นตลอดไป 6) อธิการบดี
ประพฤติตนเป็นต้นแบบในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และสุจริต
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2) ประกาศนโยบายการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตาม
หลักการกากับ ดูแลกิจ การที่ดี 10 หลัก คือหลักประสิ ทธิภาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความ
เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักการกระจาย
อานาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม/การมุ่งเน้นฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented)
3

และหลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic) โดยมีการรายงานผลการดาเนินงานตามหลักการทั้ง 10 ต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานฯ และสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกปี
3) ประกาศนโยบายการไม่รับและงดการให้ของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใด (No
Gift Policy) ในฐานะมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ดาเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักการกากับดูแล
ที่ดี ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม และสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรื อค่านิยมสุจริต สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผู้บริหารดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง
กาชับให้บุคลากรในทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร การให้หรือการรับของขวัญ ของ
กานัล หรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น หรือประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 24 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ พ.ศ. 2535 ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560 จึงออก “ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับ
และการงดให้ของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)” แจ้งเวียนให้ทุกคนรับทราบ และให้
บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้ า พนั ก งานของรั ฐ พ.ศ. 2563 และ ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลั ย วลั ย ลั กษณ์ ว่าด้ว ยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิ บาลนายกสภามหาวิ ทยาลั ย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565 รวมทั้งประกาศมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด หรือกฎหมายอื่น
ใดที่ออกเพิ่มเติมในภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างทัศนคติ และความเข้าใจที่ถูกต้อง รักษา
ศักดิ์ศรีบุคลากรมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจแก่ประชาชน
4) การจัดการสื่อสารและเผยแพร่ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในที่ประชุม
บริหาร และมอบผู้บังคับบัญชาหน่วยงานนาเรื่องการประเมิน ITA บรรจุเป็นวาระในที่ประชุมหน่วยงานเป็น
ประจาทุกเดือน ซึ่งที่ผ่านมามีการนาวาระแจ้งทราบในที่ประชุมบริหาร 4 ครั้ง ได้แก่
4.1) ทีป่ ระชุมบริหาร ครั้งที่ 9/2564 รายงานผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ที่มหาวิทยาลัยเข้ารับการประเมิน โดยสานักงาน ป.ป.ช. กาหนดให้มีการ
ประเมินผลจากข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ (1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) (2) แบบวัด การรับรู้ของผู้ มีส่ ว นได้ส่ว นเสี ยภายนอก (External Integrity
and Transparency Assessment : EIT) และ (3) แบบวัดการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT)
โดยผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษาประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 83 มหาวิทยาลัย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 89.87 มีมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนร้อยละ 95 ขึ้นไป (ระดับ AA) จานวน 6
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มหาวิทยาลัย และมีผลคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85.00 - 94.99 (ระดับ A) จานวน 71 มหาวิทยาลัย (ช่วงคะแนน 9194.99 มีจานวน 35 หน่วยงาน) สาหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับคะแนนประเมิน 91.03 คะแนน อยู่ในระดับ
A โดยมีผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จานวน 441 คน และมีผู้ตอบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จานวน 633 คน https://iau.wu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/O35รายงานที่ประชุมบริหาร-ครั้งที9่ -2564-วาระที.pdf
4.2) ที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 1/2565 แจ้งเรื่อง การส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส
ให้ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรม ตลอดจนเป็ น แนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ
ได้รับผลการประเมิน ITA ในระดับ AA (ได้ 95 คะแนนขึ้นไป) ดังนั้น จึงแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
รวมถึงให้ความร่ว มมือและให้การสนับสนุ นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยอธิการได้ มอบหมายให้ทุกหน่ว ยงาน
ดาเนินการ การประเมินรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และมอบหมายฝ่ายเลขานุการเวียนแจ้งทุกหน่วยงาน
ผ่านระบบ DOMS เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานนาเรื่องดังกล่าวบรรจุเป็นวาระในการประชุมของหน่วยงานทุกเดือน
ด้วย โดยให้มีการเน้นย้าหัวหน้าหน่วยงานให้สอบถามพนักงานในหน่วยงาน มีพนักงานคนใดบ้างที่พบเห็นว่ามีเรื่อง
ทุจริตในมหาวิทยาลัยหรือไม่อย่างไร และมีพนักงานคนใดพบเห็นว่าเรื่องใดมีความไม่โปร่งใสภายในหรือไม่อย่างไร
รวมทั้งได้จัดให้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงาน
มาไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อนาผลประเมินมาใช้ในใช้เป็นคะแนนสาหรับการประเมินหน่วยงานของทุกหน่วยงานและ
เพื่อพัฒนาการประเมิน ITA https://iau.wu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/O35-รายงานที่ประชุม
บริหาร-ครั้งที1่ -2565-วาระที.pdf
4.3) ที่ประชุมบริหาร ครั้งที่ 2/2565 คณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมฯ ได้จัดทา
รายงานผลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) ครั้งที่ 1 ตามแนวทางที่ได้นาเสนอในที่ประชุม
บริหาร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 โดยในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ครั้งที่ 1 ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย มีผลคะแนนรวมใน 5 ตัวชี้วัด แบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่ม มี
บุคลากรฯ เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ฯ จานวน 904 คน จานวนบุคลากรฯ ทั้งสิ้น 1,309 คน คิดเป็นร้อยละ
69.06 โดยมีหน่วยงานที่ได้คะแนนตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป จานวน 15 หน่วยงาน คะแนนตั้งแต่ 85-94.99
ค ะ แ น น จ า น ว น 2 1 ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ ไ ด้ ค ะ แ น น ต่ า ก ว่ า 8 5 ค ะ แ น น มี จ า น ว น 1 6 ห น่ ว ย ง า น
https://iau.wu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/O35-รายงานที่ประชุมบริหาร-ครั้งที่2-2565-วาระที.
pdf
4.4) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทาแบบรายงานการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยขอให้หน่วยงานจัดทาและตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและสอดคล้องตามตัวชี้วัดและการ
แสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กาหนดต่อสาธารณะบนเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ได้สะดวกและรวดเร็ว ภายใต้ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การ
เปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทาแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT) โดยการ ส่ง URL เว็บไซต์ของแต่ละตัวชี้วัดในแบบรายงานแล้ วได้เวียนแจ้งทางระบบ DOMs ไปแล้วด้วยนั้น โดย
ขอให้ผู้ดูแล/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดาเนินการตามตัวชี้วัดและให้ผู้บริหารอนุมัติ ก่อนนาส่งหน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน
วันที่ 15 เมษายน 2565 รวมทั้งอธิการบดีได้ให้แนวทางเพิ่มเติมว่า ควรมีการทาเป็นกล่องรับฟังความคิดเห็น/กล่องรับ
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เรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นและหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยได้ด้วย https://iau.wu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/O35-สรุปมติประชุมบริหาร-ครั้ง

ที4่ -2565-แจ้งเพื่.pdf
5) ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อ งแนวทางการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ศปท.อว.)
ณ ห้ อ งประชุ ม ไอวี่ ชั้ น 1 โรงแรมหั ว ช้ า ง เฮอริ เ ทจ กรุ ง เทพฯ และระบบประชุ ม ทางไกลออนไลน์ (Zoom
Meeting) โดยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทีมวิทยากรจากสานักงาน ป.ป.ช. นาโดยนายทวิชาติ นิล
กาญจน์ ผู้อานวยสานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ สาหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน
ครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการประเมิน และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการและต่อประเทศมากยิ่งขึ้น

2. เข้าร่ ว มอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom
Meeting) เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดย และทีมวิทยากรจากสานักงาน ป.ป.ช.
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6) มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 377/2565 และได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 9.00 ณ ห้องประชุมโมคลาน และผ่านระบบ
ออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting โดยอธิการบดีได้มอบนโยบายและมอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละชุดไป
ดาเนินการประสานงานและติดตามงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7) มหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญในการสร้างเสริมความเข้าใจและความตระหนักในการดาเนินงานที่
โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตในองค์การ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญ
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วงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
รักษาการแทนรองอธิการบดีนาคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้าน
การคอร์ รั ป ชั่น ประกาศจุ ด ยื น การทางานด้ว ยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต ยึดหลั กคุณธรรม ความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “เป็นองค์กรธรรมรัฐ ” ภายในกิจกรรมยกระดับความรู้และความ
เข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึง่
หน่ ว ยตรวจสอบภายในร่ ว มกั บ ส่ ว นทรั พยากรมนุ ษย์ และองค์กรได้จัด กิจ กรรมขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนาย
ทวิชาติ นิลกาญจน์ และนายภิญโญยศ ม่วงสมมุข วิท ยากรจากสานักงาน ป.ป.ช. บรรยายให้ความรู้ มี คณะ
ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom cloud
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ กล่าวในกิจกรรมดังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มี
นโยบายสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็น
เครื่องมือที่สาคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มี
แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้
มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศเจตจานงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนิ น งาน และประกาศนโยบายการไม่รั บและการงดให้ ของขวัญของกานัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift
Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมสุจริต พร้อมทั้งได้กาหนดนโยบายการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ให้เกิดการตื่นตัวและรับรู้ รวมทั้งสร้างความตระหนักในการมีส่ว นร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อต่อต้านการทุจริตในการทางาน
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยได้ร่วมรับการ
ประเมิน ครั้ งแรกในปี งบประมาณ 2560 เป็นต้นมา ซึ่งคะแนนการประเมินมหาวิทยาลั ยมีผ ลการประเมินใน
ภาพรวมดีขึ้นตามลาดับแม้ผลประเมินอยู่ในระดับสูงมาก แต่มหาวิทยาลัยยังคงให้ความสาคัญต่อประเด็นคุณธรรม
และความโปร่งใส ที่จะต้องสร้างความตระหนักและถือเป็นหน้าที่ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน ทุกระดับ ทุก
ตาแหน่ งหน้ าที่ ต้องให้ ความส าคัญ ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมยกระดับ
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการประเมินตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อไป
“จากการดาเนินการอย่างเข้มงวดตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นองค์กรธรรมรัฐ จะไม่
มีการรับเงินใต้โต๊ะ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับเหมาประมูลงานกันด้วยความโปร่งใสจนเป็นที่ประจักษ์ ทาให้ผู้รับเหมามี
ความเชื่อมั่นในระบบของมหาวิทยาลัยวลัยลั กษณ์และมีการแข่งขันสู ง ซึ่งในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสามารถ
ประมูลได้ต่ากว่าราคากลางและสามารถประหยัดงบประมาณได้กว่า 100ล้านบาท ทาให้เราสามารถนาเงินต่างๆ
เหล่านั้น ไปใช้ในการพัฒนาโครงการนอกแผนงานได้อีกจานวนมาก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังกาหนดให้ ทุก
หน่วยงานนาวาระเรื่องความโปร่งใส เข้าไปในการประชุมประจาเดือนของทุกหน่วยงานเพื่อตรวจสอบความโปร่งใส
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ในทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิ บัติอย่างเคร่งครัด เอาจริงเอาจัง ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มั่นใจว่าวันนี้เรา
ดาเนินการได้ดีมาก และบุคลากรเราให้ความร่วมมืออย่างดี เห็นความสาคัญในการทางานด้วยความโปร่งใส ไม่มี
การทุจริต ไม่มีการคอร์รัปชั่น” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ กล่าว
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8) มหาวิทยาลัยได้จัดรายการสด Walailak Moving Forward "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การ
ธรรมรั ฐ" เมื่อวัน อังคารที่ 19 เมษายน 2565 โดยมี ผู้ร่ วมสนทนาในรายการ ได้แ ก่ ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์
สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดี และจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน https://www.youtube.com/watch?v=E4xROPcK7aU&t=996s
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