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รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรง่ใส
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
บทน า 
 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช) ได้ใช้เครื่องมือกำรประเมินเพ่ือเป็น
มำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำน
อย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐเข้ำรับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือสนองรับตำมยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตแห่งชำติ โดยที่ประชุมของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในกำรประชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยำยกรอบเวลำของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565  
ประกอบกับ กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมขับเคลื่ อนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งมีเป้ำหมำย ประชำชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และตัวชี้วัดร้อยละ
ของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ปี 2561 – 2565 ร้อยละ 80 (85 คะแนนขึ้นไป) และยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันทุจริตแห่งชำติ ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 –2565) ซึ่งตั้งเป้ำหมำยให้ประเทศมีระดับ
คะแนนของดัชนีกำรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่ำร้อยละ  50 คะแนน 
ภำยในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้ง
ไว้ ทุกภำคส่วนจะต้องร่วมกันบูรณำกำรและแก้ไขปัญหำอย่ำงจริงจัง รวมทั้งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร
ของกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563-2565) แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฎิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ในสังคมมี
คุณธรรม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยในให้คุณธรรมน ำกำรพัฒนำ ท ำให้สังคมไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม 

     
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ได้เข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
เป็นต้นมำ โดยพบว่ำผลกำรประเมินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2563 มหำวิทยำลัยมีผลกำร
ด ำเนินงำนมีกำรพัฒนำกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง และได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของปัญหำกำรทุจริตซึ่งเป็นปัญหำส ำคัญ และสนับสนุนให้
บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง
สนับสนุนงบประมำณให้จัดกิจกรรม ให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  ควำมโปร่งใสเพ่ือป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต และกำรสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม คุณธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริตของมหำวิทยำลัยแก่บุคลำกร โดย
มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่ WU2-3-7 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA) ของ
มหำวิทยำลัยไม่ต่ ำกว่ำ 95 คะแนน ไว้ในแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564    
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ประกำศผลกำรประเมินในระดับสถำบันอุดมศึกษำ 

มีมหำวิทยำลัยที่เข้ำร่วมกำรประเมินจ ำนวน 83 แห่ง และมีค่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมร้อยละ 87.56 โดย
พบว่ำมหำวิทยำลัยที่ได้คะแนนร้อยละ 95 ขึ้นไป (ระดับ AA) จ ำนวน 5 มหำวิทยำลัย และได้คะแนนตั้งแต่ 
85.00 - 94.99 (ระดับ A) จ ำนวน 55 มหำวิทยำลัย โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้คะแนนประเมิน 91.56 
คะแนน อยู่ในระดับ A  รำยละเอียดผลกำรประเมิน ดังนี้  

ภาพที่ 1  ผลกำรประเมินในระบบ ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนนการประเมิน ITA มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ในภำพรวมมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 91.03 คะแนน ซึ่งมีค่ำ
คะแนนที่สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย 

ตำรำงที่ 1 ผลคะแนนกำรประเมิน ITA มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เปรียบเทียบกับผลกำรประเมิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำมประเด็น  
   

แบบวัด ตัวช้ีวัด 
ผลคะแนน/ปีงบประมาณ 

2563 รวม 2564 รวม 
แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (OIT) 

กำรเปิดเผยข้อมูล  97.78 
98.89 

100.00 
100 

กำรป้องกันกำรทุจริต  100.00 100.00 
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) 
 

กำรปฏิบัติหน้ำที่   93.51 

90.52 

94.57 

90.87 
กำรใช้อ ำนำจ   90.96 91.08 
กำรใช้งบประมำณ   91.32 90.12 
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร   87.15 89.66 
กำรแก้ปัญหำกำรทุจริต  89.65 88.90 

แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 

ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  82.80 
82.81 

82.11 
79.22 คุณภำพกำรด ำเนินงำน  83.01 81.01 

กำรปรับปรุงกำรท ำงำน  82.63 74.53 
คะแนนรวม 91.56  91.03  

 
จำกตำรำงที่ 1 อธิบำยผลได้ว่ำ  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ก ำหนดเกณฑ์ผ่ำนกำรประเมินใน
ส่วนของ IIT, EIT และ OIT จ ำนวน 10 ตัวชี้วัด หน่วยงำนจะต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่ำผ่ำนกำร
ประเมินฯ   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ มีคะแนนผ่ำนเกณฑ์ประเมินจ ำนวน 7 
ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในมิติของ IIT และ OIT โดยมีผลกำรวิเครำะห์ในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง 
และจุดที่ควรพัฒนำไว้ดังต่อไปนี้ 

 
จุดแข็ง คือตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่า 85 คะแนน มี 7 ตัวชี้วัด ได้แก่  

2.1.1 ตัวชี้ วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT)  มี 2 ตัวชี้วัด โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีผลการประเมิน OIT ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มี  ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) 
ข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ 
แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์
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กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

2) ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นคะแนนจำกกำรกำรประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ  ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ  
ใน 2 ประเด็น คือ (1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
และ (2) มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเ พ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน
กำรทุจริต ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงกำรให้ควำมส ำคัญและกำรแสดงถึงควำมพยำยำม
ของมหำวิทยำลัยที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้   

2.1.2 ตัวช้ีวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มี 5 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
 ผลกำรประเมิน IIT ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลคะแนนรวม
กำรประเมินตัวชี้วัดตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนเท่ำกับ 94.57 คะแนน เป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรอ่ืนในหน่วยงำนของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมุ่งม่ัน เต็มควำมสำมำรถ และมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ  

ทั้งนี้  มหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกำรให้บริกำรแก่
ผู้รับบริกำร โดยผู้บริหำรระดับสูงมีนโยบำยเน้นย้ ำ กำรให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมทั้ง
พัฒนำระบบงำนให้บริกำรต่ำงๆ ผ่ำนระบบสำรสนเทศที่ทันสมัยเหมำะกับกำรเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวกและ
รวดเร็ว  เช่น ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน คู่มือกำรให้บริกำรแสดงไว้บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน มีกำรแสดงกฎหมยบริหำรของมหำวิทยำลัย ก ำหนดแนวปฏิบัติเรื่องกำรร้องเรียน  ช่องทำงกำร
ร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต เป็นต้น  รวมทั้ง มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมบริหำรเป็นประจ ำทุกเดือน
เพ่ือชี้แจงติดตำมกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  อีกทั้งมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนปี
ละ 2 ครั้งเพ่ือให้มีทรำบถึงปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

 (2) ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ ได้คะแนนเท่ำกับ 91.08 คะแนน เป็นคะแนนจำกกำรประเมิน
กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ   

 ทั้งนี้ บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยยังมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำ
เกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน กำรด ำเนินงำนในหน่วยงำน ผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำเป็นต้นแบบที่ดีในกำร
ด ำเนินงำน โดยมีค ำสั่งมหำวิทยำลัย เรื่องกำรมอบอ ำนำจให้ผู้บริหำร หัวหน้ำงำนและพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ไว้
อย่ำงชัดเจน   

 (3) ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ได้คะแนนเท่ำกับ 90.12 คะแนน เป็นคะแนนจำกกำร
ประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ นับตั้งแต่กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีและ
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เผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในในเรื่องต่ำง ๆ 
เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรตรวจ
รับพัสดุด้วย   

ทั้งนี้  มหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนตนเองได้  และมีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรใช้งบประมำณ
เป็นประจ ำทุกเดือนในที่ประชุมบริหำร รวมทั้งให้ทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยจัดประชุมชี้แจงให้บุคลำกร
รับทรำบโดยทั่วกันเป็นประจ ำทุกเดือน 

(4) ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ได้คะแนนเท่ำกับ 89.66 คะแนน เป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยต่อกำรใช้ทรัพย์สิ นของรำชกำร ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน ในกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเอง
หรือน ำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
และกำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกระบวนกำรในกำรขออนุญำตที่ชัดเจนและ
สะดวก  

ทั้งนี้  มหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร โดยกำรออกกฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรแจ้งเวียนให้บุคลำกรทุกคนรับทรำบ พร้อมจัดท ำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงระบบได้ง่ำย สะดวกและรวดเร็ว รวมไปถึงมีกำรก ำกับดูแลและ
ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

    (5) ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้คะแนนเท่ำกับ 88.90 คะแนน เป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของมหำวิ ทยำลัย ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุดในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง เห็นได้ว่ำ
มหำวิทยำลัยและผู้บริหำรระดับสูง ได้มีกำรทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
ให้มีประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกำรประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตของหน่วยงำน ที่จะต้องท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้
บุคลำกรภำยใน สำมำรถร้องเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยในหน่วยงำนด้วย  

ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยยังให้ควำมส ำคัญในกำรตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน และน ำผล
กำรตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภำยในและกำรตรวจสอบภำยนอกน ำไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกัน
กำรทุจริต รวมถึงกำรจัดช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตไว้บนเว็บไซต์หลักของมหำวิทยำลัยและของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  

 
2.2  จุดที่ต้องพัฒนา คือตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน มีจ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีผลการประเมิน OIT ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยเรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

 (1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนนเท่ากับ 82.11 คะแนน  เป็นคะแนน
ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหำวิทยำลัยต่อประสิทธิภำพกำร
สื่อสำร ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนในเรื่องต่ำง ๆ ต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
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โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำรจัดให้มี
ช่องทำงให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร และมีกำรชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ ยังประเมินกำร
รับรู้เกี่ยวกับกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อสำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของบุคลำกรในหน่วยงำนด้วย ซึ่ง
สะท้อนถึงกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สิ่งที่มหำวิทยำลัยควรพัฒนำ คือ (1) ส่งเสริมกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำนที่เข้ำถึงง่ำย ไม่
ซับซ้อนและเพ่ิมช่องทำงที่หลำกหลำยมำกขึ้น  (2) ส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควร
รับทรำบอย่ำงชัดเจนมำกขึ้น (3) เพ่ิมมำตรกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจำกประชำชน
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจนมำกข้ึน และ (4) เพ่ิมช่องทำงติดต่อ หรือมีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำร
ทุจริตของบุคลำกรในหน่วยงำน   

(2) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ได้คะแนนเท่ากับ 81.01 คะแนน เป็นคะแนน
ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหำวิทยำลัยต่อกำรคุณภำพกำรด ำเนินงำน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่
ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด ซึ่งสะท้อนถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีคุณธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่รับบริกำร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของพวกพ้องมำกกว่ำ
ประโยชน์ของส่วนรวม  

สิ่งที่มหำวิทยำลัยควรพัฒนำ คือ (1) กำรก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของบุคลำกรของหน่วยงำน
ว่ำมีกำรติดต่อ ปฏิบัติงำน และให้บริกำรแก่ประชำชนเป็นไปตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดหรือไม่ (2) 
เพ่ิมมำตรกำรก ำกับให้บุคลำกรของหน่วยงำนให้บริกำรประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และให้
ตรวจสอบว่ำบุคลำกรในหน่วยงำน ปฏิบัติงำน/ให้บริกำร แก่ผู้มำติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มำติดต่อที่รู้จักเป็นกำร
ส่วนตัวอย่ำงเท่ำเทียมกัน (3) เพ่ิมมำตรกำรก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของบุคลำกรของหน่วยงำนในกำรท ำงำน
อย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และ (4) ส่งเสริมกำรท ำงำนที่ค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชน
และส่วนรวมเป็นหลัก   

(3) ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ได้คะแนนเท่ากับ 74.53 คะแนน เป็นคะแนน
ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อกำรปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำม
สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วย ทั้งนี้ นอกจำกหน่วยงำนจะต้อง
ปรับปรุงพัฒนำ กำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีควำม
โปร่งใสมำกขึ้นอีกด้วย 

สิ่งที่มหำวิทยำลัยควรพัฒนำ คือ (1) ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีควำมโปร่งใส
มำกขึ้น (2) เพ่ิมกำรปรับปรุงวิธีกำรและ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น (3) เปิดโอกำสให้
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น และ (4) ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกข้ึน    
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     ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกต
ดังกล่ำว โดยผู้บริหำรและบุคลำกรมีกำรประชุมร่วมกันเป็นประจ ำทุกเดือนเพ่ือให้มีกำรสื่อสำรในเรื่อง กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ในองค์กร และได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือท ำหน้ำที่สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรับผิดชอบ และกำรรับรู้ต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมกรอบคุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัย ให้แก่ทั้งบุคลำกรและนักศึกษำ เพ่ือให้
เป็นไปตำมหลักค่ำนิยมของมหำวิทยำลัยที่เป็นเป็นองค์กำรธรรมรัฐ และสอดคล้องกับนโยบำยเจตนำสุจริตของ
อธิกำรบดี 

   ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  มหำวิทยำลัยได้จัดให้มีมำตรกำรส่งเสริมและแนวทำงกำร
ปรับปรุงพัฒนำให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีคุณธรรม
และควำมโปร่งใส โดยมีผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร ดังต่อไปนี้    
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รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      

ตำมท่ีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และกำรจัดท ำมำตรกำร/แนวทำงที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือยกระดับค่ำ
คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัย โดยมหำวิทยำลัยได้ขับเคลื่อนมำตรกำร/แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือยกระดับค่ำคะแนน ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 มีรำยละเอียด ดังนี้  

 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
 1. มำตรกำรที่ต้องด ำเนินกำร
เร่งด่วน ได้แก่ การสร้างความ
ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์แบบวัด
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: 
OIT)    

เ ชิ ญ ห น่ ว ย ง ำ น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ ผู้ ที่
สนใจเข้ำร่วมประชุม/
อบรม 

ตุลำคม 2564 – 
เมษำยน 2565 

1. คณะผู้บริหำร 
2.คณะกรรมกำร
ส่ ง เสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสฯ  
3. บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย 
 

      มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมชี้แจงหน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2564 จนถึง เดือนเมษำยน 2565 
ผ่ำนกำรประชุมที่ประชุมบริหำรประจ ำเดือน และจัดให้มีกำรเข้ำ
ร่วมกำรอบรมเพ่ือรับรู้  เรื่องกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  เพ่ือ 
     1. สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำรเข้ำร่วมกำร
ประเมิน ITA ให้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  
     2. เข้ำใจเกณฑ์กำรประเมินองค์ประกอบข้อมูลที่ต้องเปิดเผย 
     3. รับทรำบกรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร เ พ่ือให้
สอดคล้องกับระยะเวลำประเมินของส ำนักงำน ป.ป.ช.   
     4.  ให้ทุกหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรตอบแบบวัดกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (OIT) โดยให้ทุกหน่วยงำน รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำน ITA ตำมตัวชี้วัด OIT และน ำส่งให้คณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือพิจำรณำน ำข้อมูลมำใช้ส ำหรับ
ตอบ OIT ระดับมหำวิทยำลัย 



 

 

9 
 

มาตรการ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
     5. สนับสนุนให้ค ำปรึกษำต่อหน่วยงำนภำยใน ในกำรเปิดเผย
ข้อมูล OIT อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว โดยผ่ำนระบบ
สำรสนเทศ ออนไลน์ในรูปแบบต่ำง ๆให้เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน เช่น 
เ ว็ บ ไซต์  Facebook, Twitter, Instagram, YouTube  เ ป็ นต้ น  
รวมถึงจุดให้บริกำร และเคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ 
     6. ให้ผู้บริหำรหน่วยงำนจัดประชุมหน่วยงำนประจ ำเดือน โดย
ให้มีวำระเรื่องกำรประเมินคุณธรรมฯ เพ่ือสื่อสำรให้บุคลำกรเข้ำใจ
ไปในทิศทำงเดียวกัน 

2. มำตรกำรที่ยกระดับปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่  กำรสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
มหำวิทยำลัย และน ำควำมรู้ไปใช้
ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
และกำรให้บริกำร เพ่ือให้สำมำรถ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกร
และผู้ที่มำติดต่อมหำวิทยำลัย  

เ ชิ ญผู้ บ ริ ห ำ รและ
พ นั ก ง ำ น เ ข้ ำ ร่ ว ม
ประชุมและอบรม 

ตุลำคม 2564 – 
เมษำยน 2565 

1. คณะกรรมกำร
ส่ ง เสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสฯ 
2.  คณะผู้บริหำร
และบุ คลำกรที่ มี
อำยุงำนเกิน 1 ปี  
3. หน่วยตรวจสอบ
ภำย ใน และส่ ว น
ทรัพยำกรมนุ ษย์
และองค์กร 
 
ก าหนดแล้วเสร็จ 
30 เมษำยน 2565 
 

     มหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงเสริมควำมเข้ำใจ
และควำมตระหนักในกำรด ำเนินงำนที่โปร่งใส ต่อต้ำนกำรทุจริตใน
องค์กร โดยคณะผู้บริหำรและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ร่วม
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ประกำศจุดยืนกำร
ท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม ควำมโปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบได้ ตำมวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย “เป็นองค์กร
ธรรมรัฐ” โดย 
     1. สนับสนุนให้คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือรับทรำบแนว
ทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ที่จัดโดย
ส ำนักงำน ป.ป.ช.และศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
กำรอุดมศึกษำฯ (ศปท.อว.)    
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มาตรการ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
     2. จัดกิจกรรมยกระดับควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยเชิญวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ จำก
ส ำนักงำน ป.ป.ช. มำให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ในวันที่ 7 เมษำยน 2565  
     3. จัดประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส ฯ โดยอธิกำรบดีได้มอบนโยบำยและมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรแต่ละชุดไปด ำเนินกำรประสำนงำนและติดตำมงำน
กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 
     4. มหำวิทยำลัย สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำร เพ่ือรับฟังควำม
คิดเห็น แนะน ำ/ติชม และร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต ไว้บนเว็บไซต์
หลักและเว็บไซต์หน่วยงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

3.  มำตรกำรที่ ด ำ เนินกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้แก่  
 3.1 ผู้บริหำรและคณะกรรมกำร 
เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่บุคลำกร 
และสร้ ำ งบรรยำกำศในกำร
บริหำรด้วยควำมสุจริต โปร่งใส 

1 .  ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ
ผู้บังคับบัญชำ เป็น
ต้ นแบบที่ ดี ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 
2 .  อ ธิ ก ำ ร บ ดี ไ ด้
ประกำศเจตจ ำนงใน
กำรปฏิบัติงำนตำม
น โยบำยคุณธรรม

ตุลำคม 2564 – 
เมษำยน 2565 

1. ผู้บริหำรระดับสูง
2. คณะกรรมกำร
ส่ ง เสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสฯ 
3.  คณะผู้บริหำร
และบุ ค ล ำ ก ร ใ น
มหำวิทยำลัย 

     1. อธิกำรบดี ได้ออกประกำศเจตจ ำนง และนโยบำย เรื่อง
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยใน
กำรบริหำรงำนภำยใต้กำรน ำของอธิกำรบดี และออกประกาศ  
นโยบายการไม่รับและการงดให้ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์
อ่ืนใด (No Gift Policy)  เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2565 และแจ้งเวียน
ให้บุคลำกรทุกคนรับทรำบทั่วกันทั้งองค์กร 
     2. มหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงเสริมควำมเข้ำใจ
และควำมตระหนักในกำรด ำเนินงำนที่โปร่งใส ต่อต้ำนกำรทุจริตใน
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มาตรการ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
และควำมโปร่งใสใน
ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
มหำวิทยำลัย  
3. มหำวิทยำลัยได้
ออกประกำศ  เรื่อง 
นโยบำยกำรไม่รับ
แ ล ะ ก ำ ร ง ด ใ ห้
ของขวัญของก ำนัล
หรือประโยชน์อ่ืนใด 
(No Gift Policy)” 
4.  แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
ส่งเสริมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก ำ ร
ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย 
วลัยลักษณ์ 

องค์กร โดยคณะผู้บริหำรและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ร่วม
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ประกำศจุดยืนกำร
ท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม ควำมโปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบได้ ตำมวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย “เป็นองค์กร
ธรรมรัฐ” เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2565 
   3.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ตำมค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ที่ 377/2565 และได้มีกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2565   โดย
อธิกำรบดีได้มอบนโยบำยและมอบหมำยให้คณะกรรมกำรแต่ละ
ชุดไปด ำเนินกำรประสำนงำนและติดตำมงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

  3.2  สื่อสำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ  เรื่อง เกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่ ว ย ง ำนภำครั ฐ  ประจ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 แก่ผู้มี

1. สื่อสำร สร้ำงควำม
รับรู้ ให้แก่บุคลำกร 
ในด้ำนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสฯ  

ม ก ร ำ ค ม  – 
ธันวำคม 2565 

1. คณะกรรมกำร
ส่ ง เสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสฯ 
2.  คณะผู้บริหำร
และบุ ค ล ำ ก ร ใ น

     1. กำรสร้ำงควำมรับรู้ให้แก่บุคลำกร มหำวิทยำลัยได้ จัด
กิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกร ในกำรสร้ำงกำรรับรู้ ด้ำน
กำรปฏิบัติหน้ำที่  กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้
ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรแก้ปัญหำกำรทุจริต ในที่ประชุม
หน่วยงำนเป็นประจ ำทุกเดือน และสร้ำงระบบทดสอบ กำรวัดกำร
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มาตรการ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย ภ ำย ในและ
ภำยนอก โดย   
     1 )  จั ด ท ำ ขั้ น ต อ น ก ำ ร
ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ที่ ส ำ คั ญ ข อ ง
มหำวิทยำลัยและเผยแพร่ผ่ำน
ระบบสำรสนเทศ ออนไลน์ใน
รูปแบบต่ำง ๆให้เข้ำถึงง่ำย ไม่
ซับซ้อน 
     2) อธิกำรบดีก ำหนดนโยบำย
ในกำรให้หัวหน้ำหน่วยงำนก ำกับ
ดูแลให้ผู้ ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติ
ต ำมขั้ นตอนกำร ให้บริ กำรที่
หน่วยงำนก ำหนด โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ  
    3 )  ก ำ ห น ด ขั้ น ต อ น แ ล ะ
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของ
ห น่ ว ย ง ำ น ใ ห้ บ ริ ก ำ ร  แ ล ะ
ก ำหนดให้หน่วยงำนจัดท ำคู่มือ
ส ำหรับกำรให้บริกำรและส ำหรับ
กำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 
    4) ก ำหนดช่องทำงกำรชี้แจง
และตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยจำกประชำชนเกี่ยวกับกำร

2. สื่อสำรให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยนอก
เข้ำร่วมตอบแบบวัด
กำรรับรู้ EIT   

มหำวิทยำลัย รับรู้ IIT ของบุคลำกรภำยในองคก์ร เพ่ือน ำผลมำใช้ในกำรปรับปรุง
พัฒนำ กำรประเมินคุณธรรมฯ ของมหำวิทยำลัยให้ดียิ่งขึ้น 
     2. กำรสร้ำงควำมรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก โดย 
        1) มหำวิทยำลัยมีขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ส ำคัญ เผยแพร่
ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มี
รูปแบบกำรน ำเสนอท่ีง่ำยต่อกำรเข้ำใจของผู้อ่ำน และเผยแพร่ผ่ำน
ระบบสำรสนเทศ ออนไลน์ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น เว็บเพจ 
Facebook, Twitter, Instagram,Youtube  เป็นต้น รวมถึงจุด
ให้บริกำร และเคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ 
       2) อธิกำรบดีมีนโยบำยให้หัวหน้ำหน่วยงำนก ำกับติดตำมกำร
ท ำงำนของบุคลำกรในกำรท ำงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล และส่งเสริมกำรท ำงำนที่ค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก  โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้ปฏิบัติ
จนเป็นปกตินิสัยประจ ำตน 
       3) มหำวิทยำลัยมีขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอกไว้ชัดเจน  
       4)  หน่วยงำนให้บริกำรมีคู่มือปฏิบัติงำนเ พ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่ส ำคัญของแต่ละหน่วยงำน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์และช่องทำงอ่ืน ๆ 
       5) อธิกำรบดีมีนโยบำยและเน้นย้ ำให้ผู้บริหำรของหน่วยงำน
ต้องถ่ำยทอดและก ำชับให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
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มาตรการ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
ด ำเนินงำนไว้บนเว็บไซต์หลักและ
ระดับหน่วยงำนย่อย 
    5) ก ำหนดให้มีช่องทำงรับฟัง
ค ำติชมหรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของ
แต่ละหน่วยงำน หรือผ่ำนเว็บไซต์
หลั กของมหำวิ ทยำลั ย  และ 
Facebook ของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ภำยในมหำวิทยำลัย 
    6) ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำน
จัดท ำ เว็บไซต์หน่วยงำน เป็น
ภำษำไทยและภำษำ อังกฤษ 
เพ่ือให้ผู้ที่มำติดตำมได้รับควำม
สะดวก และเป็นกำรรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรที่รวดเร็วและทันสมัยอยู่
เสมอ 
    7) มหำวิทยำลัยได้จัดกิจกรรม
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรด ำเนินงำนและกำร
ให้บริกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำง
ต่อเนื่อง   

       7) มีช่องทำงกำรติดต่อ และช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียน
กำรทุจริต กำรชี้แจงและตอบค ำถำม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจำก
ประชำชนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนไว้บนเว็บไซต์หลักและระดับ
หน่วยงำนย่อย เพ่ือให้ผู้รับบริกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
ทั่วถึง สะดวกรวดเร็วเพ่ือให้มีกำรรับรู้ข้อมูลอย่ำงหลำกหลำย 
รวมถึงกำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มี
ประสิทธิภำพและเพ่ือพัฒนำ กำรให้บริกำรให้มีควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น     
       8)  ให้ทุกหน่วยงำนจัดท ำเว็บไซต์หน่วยงำนเป็นภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ เพ่ือให้ผู้ที่มำติดตำมได้รับควำมสะดวก และเป็น
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่รวดเร็วและทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงวิธีกำรและ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น 
และกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
       9) ให้ทุกหน่วยงำนท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจจำก
ผู้รับบริกำร เพ่ือน ำผลมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำงำน      
       10)  จัดกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง  เช่น  กำรจัดกิจกรรมระดมควำม
คิดเห็นของประชำชน กำรจัดกิจกรรมเสวนำเพ่ือแลกเปลี่ยน
ควำมเห็น กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อกำรพัฒนำและ
ด ำเนินงำนของหลักสูตรต่ำงๆ  และกำรจัดให้มีคณะกรรมกำร
จัดท ำและพัฒนำหลักสูตรจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและผู้แทน
สภำวิชำชีพ เป็นต้น 
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มาตรการ วิธีการด าเนินการ ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
        11) มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ได้มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกร
และนักศึกษำตระหนักในเรื่องกำรต้ำนคอร์รัปชั่น โดยได้ท ำควำม
ร่วมมือกับสมำคมผู้สื่อข่ำวต้ำนคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ว่ำด้วย
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือป้องกัน
และรณรงค์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำประเทศ รวมทั้ง ส่วนกิจกำรนักศึกษำ ก็ได้น ำนักศึกษำ เข้ำ
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกลอย่ำงต่อเนื่องทุกปี และใน
ปีนี้ มหำวิทยำลัยได้รับประกำศเกียรติคุณ "สถำบันกำรศึกษำดีเด่น
ด้ำนส่งเสริมกำรต้ำนคอร์รัปชั่น" รำงวัล "ANTI-CORRUPTION 
AWARD 2021" ส่งเสริมกำรต้ำนคอร์รัปชั่น ประจ ำปี 2564 ซ่ึงจัด
โดย สมำคมผู้สื่อข่ำวต้ำนคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 14 
ธันวำคม 2564 โดยรำงวัล "ANTI-CORRUPTION AWARD 2021" 
จัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็น
ก ำลังใจให้กับบุคคล องค์กร และสื่อมวลชน ที่ยึดหลักธรรมำภิบำล 
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมำนะ อุตสำหะ ซื่อสัตย์ สุจริต โดยแบ่ง
รำงวัลออกเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทองค์กร ประเภท
สื่อมวลชน และรำงวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี ซึ่งในประเภท
สถำนศึกษำดีเด่น มีสถำนศึกษำเข้ำรับรำงวัล จ ำนวน 10 สถำบัน     
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  ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมและแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาให้หน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีผลการด าเนินงานตามมาตรการที่
ส าคัญ ดังนี้ 

 1) ประกาศเจตจ านงต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยอธิกำรบดีได้ประกำศเจตจ ำนงในกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน คือ 
1) ประกำศแนวนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้พนักงำนยึดถือปฏิบัติ 6 ด้ำน คือ ด้ำน
ควำมโปร่งใส ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนวัฒนธรรมและคุณธรรม
ในองค์กร ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน และด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน 2) ปฏิบัติงำนทุกขั้นตอน
ตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่ำงครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนดไว้ 3) สร้ำงควำมตระหนักรู้  ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น 
รวมถึงมีกำรถ่วงดุลตรวจสอบภำยในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภำพ 4) ไม่ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริตคอรัปชั่น และไม่
อดทนต่อกำรกระท ำทุจริตที่ก่อให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคมอันจะส่งผลให้บุคลำกรในมหำวิทยำลัยฯ เกิดควำม
ละอำยหรือควำมเกรงกลัวที่จะกระท ำกำรทุจริตคอรัปชั่น 5) ปลูกฝังจิตส ำนึกให้แก่บุคลำกรและนักศึกษำของ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  ให้ตระหนักถึงผลร้ำยและต่อต้ำนกำรกระท ำทุจริตคอรัปชั่นตลอดไป 6) อธิกำรบดี
ประพฤติตนเป็นต้นแบบในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส และสุจริต 

           2) ประกาศนโยบายการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 10 หลัก คือหลักประสิทธิภำพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) หลักภำระรับผิดชอบ/สำมำรถตรวจสอบได้ (Accountability) หลักควำม
เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักควำมเสมอภำค (Equity) หลักกำรกระจำย
อ ำนำจ (Decentralization) หลักกำรมีส่วนร่วม/กำรมุ่งเน้นฉันทำมติ (Participation/ Consensus Oriented) 
และหลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic)   

3) ประกาศนโยบายการไม่รับและงดการให้ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด  
(No Gift Policy)  ในฐานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ด าเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักการ
ก ากับดูแลที่ดี ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม และสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมหรือค่ำนิยมสุจริต สนับสนุนให้บุคลำกร
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม ควำมโปร่งใส  ตรวจสอบได ้โดยผู้บริหำรด ำรงตนเป็นแบบอย่ำง
ที่ดี พร้อมทั้งก ำชับให้บุคลำกรในทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยประพฤติตนเกี่ยวกับกำรเรี่ยไร  กำรให้หรือกำรรับ
ของขวัญ ของก ำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใดให้ถูกต้อง เพ่ือป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่น หรือประพฤติมิชอบภำยใน
หน่วยงำน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 
ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐาน
จริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560 จึงออก  “ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบาย
การไม่รับและการงดให้ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด (No Gift Policy)” แจ้งเวียนให้ทุกคนรับทราบ 
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และให้บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 และ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565 รวมทั้งประกาศมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด หรือกฎหมายอ่ืน
ใดที่ออกเพ่ิมเติมในภายหลัง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้อง รักษา
ศักดิ์ศรีบุคลากรมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจแก่ประชาชน 

4) การจัดการสื่อสารและเผยแพร่ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในที่ประชุม
บริหาร และมอบผู้บังคับบัญชาหน่วยงานน าเรื่องการประเมิน ITA บรรจุเป็นวาระในที่ประชุมหน่วยงานเป็น
ประจ าทุกเดือน ซึ่งที่ผ่านมามีการน าวาระเพื่อแจ้งทราบในที่ประชุมบริหาร 4 ครั้ง ได้แก่  

 4.1) ที่ประชุมบริหำร ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2564  รำยงำนผลกำรประเมิน 
ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  มหำวิทยำลัยได้เข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ซึ่งเป็นปีที่ 5 ที่มหำวิทยำลัยเข้ำรับกำรประเมิน โดย
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลจำกข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ (1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  (2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ (3) แบบวัดกำรตรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)   

โดยผลกำรประเมินสถำบันอุดมศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 83 
มหำวิทยำลัย มีค่ำคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมร้อยละ 89.87  มีมหำวิทยำลัยที่ได้คะแนนร้อยละ 95 ขึ้นไป (ระดับ AA) 
จ ำนวน 6 มหำวิทยำลัย และมีผลคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85.00 - 94.99 (ระดับ A) จ ำนวน 71 มหำวิทยำลัย  
(ช่วงคะแนน 91-94.99 มีจ ำนวน 35 หน่วยงำน) ส ำหรับมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ได้รับคะแนนประเมิน 91.03 
คะแนน อยู่ในระดับ A  โดยมีผู้ตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT) จ ำนวน 441 คน และมี
ผู้ตอบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) จ ำนวน 633 คน   

4.2) ที่ประชุมบริหำร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2565 แจ้งเรื่อง กำรส่งเสริมให้
เกิดคุณธรรมและควำมโปร่งใสให้เห็นเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบกำร
ป้องกันกำรทุจริตในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คือ ได้รับผลกำรประเมิน ITA ในระดับ AA (ได้ 95 คะแนนขึ้นไป)  ดังนั้น จึงแจ้งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำรประเมินประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยเพ่ือทรำบ รวมถึงให้ควำมร่วมมือและให้กำรสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  โดยอธิกำรบดีได้
มอบหมำยให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำร กำรประเมินรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT)  และมอบหมำยฝ่ำย
เลขำนุกำรเวียนแจ้งทุกหน่วยงำนผ่ำนระบบ DOMS เพ่ือให้หัวหน้ำหน่วยงำนน ำเรื่องดังกล่ำวบรรจุเป็นวำระในกำร
ประชุมของหน่วยงำนทุกเดือนด้วย โดยให้มีกำรเน้นย้ ำหัวหน้ำหน่วยงำนให้สอบถำมพนักงำนในหน่วยงำนว่ำมี
พนักงำนคนใดบ้ำงที่พบเห็นว่ำมีเรื่องทุจริตในมหำวิทยำลัยหรือไม่อย่ำงไร และมีพนักงำนคนใดพบเห็นว่ำเรื่องใดมี
ควำมไม่โปร่งใสภำยในหรือไม่อย่ำงไร  รวมทั้งได้จัดให้มีกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT) 
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โดยบุคลำกรของมหำวิทยำลัยที่ปฏิบัติงำนมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  เพ่ือน ำผลประเมินมำใช้เป็นคะแนนส ำหรับกำร
ประเมินหน่วยงำนของทุกหน่วยงำนและเพ่ือพัฒนำกำรประเมิน ITA   

4.3) ทีป่ระชุมบริหำร ครั้งที่  2/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2565 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ประเมินคุณธรรมฯ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( IIT) ครั้งที่ 1 ตำมแนวทำง
ที่ได้น ำเสนอในที่ประชุมบริหำร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกรำคม 2565 โดยในกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ครั้งที่ 1 ได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย มีผลคะแนนรวมใน 5 ตัวชี้วัด แบ่ง
หน่วยงำนออกเป็น 3 กลุ่ม  มีบุคลำกรฯ เข้ำร่วมตอบแบบวัดกำรรับรู้ฯ จ ำนวน 904 คน จ ำนวนบุคลำกรฯ  
ทั้งสิ้น 1,309 คน คิดเป็นร้อยละ 69.06  โดยมีหน่วยงำนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป จ ำนวน 15 หน่วยงำน  
คะแนนตั้งแต่ 85-94.99 คะแนนจ ำนวน 21 หน่วยงำน และได้คะแนนต่ ำกว่ำ 85 คะแนน มีจ ำนวน 16 หน่วยงำน   

4.4) หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน ได้รำยงำนที่ประชุมเก่ียวกับกำรจัดท ำแบบรำยงำนกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (OIT) โดยขอให้หน่วยงำนจัดท ำและตรวจสอบข้อมูลให้มีควำมถูกต้องและสอดคล้องตำมตัวชี้วัดและกำร
แสดงหลักฐำนว่ำมีกำรเปิดเผยข้อมูลตำมที่ก ำหนดต่อสำธำรณะบนเว็บไซต์หลักของมหำวิทยำลยั โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของมหำวิทยำลัย  ได้สะดวกและรวดเร็ว ภำยใต้ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภำยในได้จัดท ำแบบรำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (OIT) โดยกำร ส่ง URL เว็บไซต์ของแต่ละตัวชี้วัดในแบบรำยงำนแล้วได้เวียนแจ้งทำงระบบ DOMS ไปแล้วด้วย
นั้น โดยขอให้ผู้ดูแล/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดและให้ผู้บริหำรอนุมัติ ก่อนน ำส่งหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน ภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2565 รวมทั้งอธิกำรบดีได้ให้แนวทำงเพิ่มเติมว่ำ ควรมีกำรท ำเป็นกล่องรับฟังควำม
คิดเห็น/กล่องรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทำงให้บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและหรือร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยได้ด้วย     

5) ในปีงบประมาณ พ.ศ 2565 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

                5.1) เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2565 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ 
(ศปท.อว.) ณ ห้องประชุมไอวี่ ชั้น 1 โรงแรมหัวช้ำง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ และระบบประชุมทำงไกลออนไลน์ 
(Zoom Meeting) โดยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนำกุล รองปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เป็นประธำนเปิดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร และทีมวิทยำกรจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. น ำโดยนำยทวิชำติ 
นิลกำญจน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ส ำหรับวัตถุประสงค์ในกำรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรในครั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประเมิน และใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำร
พัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำรและต่อประเทศมำกยิ่งขึ้น  
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5.2) เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ผ่ำนระบบประชุมทำงไกลออนไลน์ 
(Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2565 จัดโดย ส ำนักงำน ป.ป.ช.   
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 6) มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ที่ 377/2565 ลงวันที่ 7 มีนำคม 
2565 และได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2565 เวลำ 9.00น. ณ  ห้อง 
โมคลำน และผ่ำนระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting โดยอธิกำรบดีได้มอบนโยบำยและมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรแต่ละชุดไปด ำเนินกำรประสำนงำนและติดตำมงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

 
          

7) มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในการสร้างเสริมความเข้าใจและความตระหนักในการ
ด าเนินงานที่โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตในองค์การ เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2565 ที่ผ่ำนมำ ศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ 
ธ ำรงธัญวงศ์  รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุข
สอำด รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีน ำคณะผู้บริหำรและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ประกำศจุดยืนกำรท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม ควำมโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ ตำมวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย “เป็นองค์กรธรรมรัฐ”  ภำยในกิจกรรมยกระดับควำมรู้และควำม
เข้ำใจในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ซ่ึง
หน่วยตรวจสอบภำยในร่วมกับส่วนทรัพยำกรมนุษย์และองค์กรได้จัดกิจกรรมขึ้น โดยได้รับเกียรติจำกนำย
ทวิชำติ  นิลกำญจน์ และนำยภิญโญยศ  ม่วงสมมุข วิทยำกรจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. บรรยำยให้ควำมรู้มีคณะ
ผู้บริหำรและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมกว่ำ 200 คน ณ ห้องประชุมหัวตะพำน ชั้น 3 อำคำร A โรงพยำบำล
ศูนย์กำรแพทย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ และผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom cloud 

ศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ ธ ำรงธัญวงศ์  กล่ำวในกิจกรรมดังกล่ำวว่ำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์มี
นโยบำยสนับสนุนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ซึ่งถือว่ำเป็น
เครื่องมือที่ส ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก และเพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส   มี
แนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต  และสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นได้  

มหำวิทยำลัยจึงได้ประกำศเจตจ ำนงในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน  และประกำศนโยบำยกำรไม่รับและกำรงดให้ของขวัญของก ำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใด (No Gift 
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Policy) เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมหรือค่ำนิยมสุจริต พร้อมทั้งได้ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำ  
ภิบำล ให้ทุกคนรับทรำบและปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และให้เกิดกำรตื่นตัวและรับรู้  รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักในกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัยเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตในกำรท ำงำน  

ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน มหำวิทยำลัยได้ร่วมรับกำร
ประเมินครั้งแรกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมำ ซึ่งคะแนนกำรประเมินมหำวิทยำลัยมีผลกำรประเมินใน
ภำพรวมดีข้ึนตำมล ำดับแม้ผลประเมินอยู่ในระดับสูงมำก แต่มหำวิทยำลัยยังคงให้ควำมส ำคัญต่อประเด็นคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ที่จะต้องสร้ำงควำมตระหนักและถือเป็นหน้ำที่ที่บุคลำกรของมหำวิทยำลัยทุกคน ทุกระดับ ทุก
ต ำแหน่งหน้ำที่ ต้องให้ควำมส ำคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง   มหำวิทยำลัยจึงได้จัดกิจกรรมยกระดับ
เพ่ือให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรประเมินตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ขึ้น 
เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบแนวทำงกำรประเมินฯ  รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำร
ประเมินที่จะมีขึ้นในโอกำสต่อไป 

“จำกกำรด ำเนินกำรอย่ำงเข้มงวดตำมวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยในกำรเป็นองค์กรธรรมรัฐ จะไม่
มีกำรรับเงินใต้โต๊ะ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้รับเหมำประมูลงำนกันด้วยควำมโปร่งใสจนเป็นที่ประจักษ์ ท ำให้ผู้ รับเหมำมี
ควำมเชื่อมั่นในระบบของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์และมีกำรแข่งขันสูง ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำมหำวิทยำลัยสำมำรถ
ประมูลได้ต่ ำกว่ำรำคำกลำงและสำมำรถประหยัดงบประมำณได้กว่ำ 100 ล้ำนบำท ท ำให้เรำสำมำรถน ำเงินต่ำงๆ
เหล่ำนั้น ไปใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรนอกแผนงำนได้อีกจ ำนวนมำก นอกจำกนี้มหำวิทยำลัยยังก ำหนดให้ทุก
หน่วยงำนน ำวำระเรื่องควำมโปร่งใส เข้ำไปในกำรประชุมประจ ำเดือนของทุกหน่วยงำนเพ่ือตรวจสอบควำมโปร่งใส
ในทุกเดือน เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด เอำจริงเอำจัง ซึ่งมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์มั่นใจว่ำวันนี้เรำ
ด ำเนินกำรได้ดีมำก และบุคลำกรเรำให้ควำมร่วมมืออย่ำงดี เห็นควำมส ำคัญในกำรท ำงำนด้วยควำมโปร่งใส ไม่มี
กำรทุจริต ไม่มีกำรคอร์รัปชั่น” ศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ ธ ำรงธัญวงศ์  กล่ำว 
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8) มหาวิทยาลัยได้จัดรายการสด Walailak Moving Forward “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรม
รั ฐ” เมื่ อวัน อังคำรที่  19 เมษำยน 2565  โดยมีผู้ ร่ วมสนทนำในรำยกำร  ได้ แก่  ผศ .ดร .ผดุ งศักดิ์ 
สุขสอำด รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี และนำงจุฑำรัตน์ ธำนีรัตน์ รักษำกำรแทนหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 
https://www.youtube.com/watch?v=E4xROPcK7aU&t=996s 
 

 
 

9) มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานและการให้บริการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  เช่น  กำรจัดกิจกรรมระดมควำม
คิดเห็นของประชำชน กำรจัดกิจกรรมเสวนำเพื่อแลกเปลี่ยนควำมเห็น กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อกำร

https://www.youtube.com/watch?v=E4xROPcK7aU&t=996s
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พัฒนำและด ำเนินงำนของหลักสูตรต่ำงๆ  และกำรจัดให้มีคณะกรรมกำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและผู้แทนสภำวิชำชีพ เป็นต้น โดยกำรร่วมกิจกรรมต่ำงๆ  อำท ิ

     (1) กำรบริกำรวิชำกำรรับใช้สังคม https://cas.wu.ac.th/?page_id=7820 เช่น ศูนย์บริกำรวิชำกำร 
ร่วมจัดกิจกรรมอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีเรื่อง “กำรวำงแผนระบบกำรผลิตและกำรจัดกำรสุกรแม่พันธุคุณภำพ” แก่กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรแบบครบวงจรฯ ณ ศำลำประชำคม ซอย 2 ชุมชนสำธิตวลัยลักษณ์พัฒนำ อ.ท่ำศำลำ จ.
นครศรีธรรมรำช  และ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ และ 10 มีนำคม 2565 ที่ผ่ำนมำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิรพัฒน์ นำวำรัตน์ 
รักษำกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร โรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ และอำจำรย์ ดร.จำรุภำ 
เลขทิพย์ อำจำรย์ส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์ ร่วมกับ คณะท ำงำนศูนย์บริกำรวิชำกำร ลงพ้ืนที่บ้ำนแสงวิมำนต ำบลคลอง
น้อย อ ำเภอปำกพนัง และต ำบลวังอ่ำง อ ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช เป็นต้น  

 

 
 
      (2 )กำรใช้บริ กำรของ อุทยำนวิทยำศำสตร์  แก่ผู้ ประกอบกำรและหน่ วยงำนภำยนอก 

https://sciencepark.wu.ac.th/  เช่น เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2565  อธิกำรบดีพร้อมด้วยผู้บริหำร 5 บริษัท
ภำคเอกชน ร่วมกันลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือพัฒนำงำนวิจัยด้ำนสมุนไพร กัญชำ กัญชง และกระท่อม 
เพ่ือด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยด้ำนกัญชำ กัญชง และกระท่อม และ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565 ผศ.ดร.
อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อ ำนวยกำรอุทยำนวิทยฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.พจมำลย์ สุรนิลพงศ์ อำจำรย์ประจ ำส ำนักวิชำ
เทคโนโลยีกำรเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร (ผู้เชี่ยวชำญด้ำนปรับปรุงพันธ์ พืช) ดร.สกันท์ วำรินหอมหวน 
อำจำรย์ประจ ำส ำนักวิชำแพทย์ศำสตร์ (ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำรผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ) และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี
ภำคอุตสำหกรรม (iTech) ได้รับเชิญจำกบริษัทเหล่ำบัณฑิตกรีน จ.สุรำษฏร์ธำนี ในกำรเข้ำร่วมหำรือแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำคุณภำพผลผลิตกัญชงเพ่ือควบคุมคุณภำพและพัฒนำผลิตภัณฑ์จำก 
กัญชง เป็นต้น 

https://cas.wu.ac.th/?page_id=7820
https://sciencepark.wu.ac.th/%20%20เช่น
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(3)  มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ได้มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรและนักศึกษำตระหนักในเรื่องกำรต้ำน
คอร์รัปชั่น โดยได้ท ำควำมร่วมมือกับสมำคมผู้สื่อข่ำวต้ำนคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ว่ำด้วยกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือป้องกันและรณรงค์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้ง ส่วนกิจกำรนักศึกษำ ก็ได้น ำนักศึกษำ เข้ำร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกลอย่ำง
ต่อเนื่องทุกปี และในปีนี้ มหำวิทยำลัยได้รับประกำศเกียรติคุณ "สถำบันกำรศึกษำดีเด่นด้ำนส่งเสริมกำรต้ำน
คอร์รัปชั่น" ในพิธีมอบรำงวัล "ANTI-CORRUPTION AWARD 2021" ส่งเสริมกำรต้ำนคอร์รัปชั่น ประจ ำปี 2564 
ซึ่งจัดโดย สมำคมผู้สื่อข่ำวต้ำนคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2564 ณ ห้องเบญจนฤมิตร ชั้น 4 
อำคำรเบญจรังสฤษ์ สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กรุงเทพมหำนคร   โดยรำงวัล "ANTI-CORRUPTION 
AWARD 2021" จัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นก ำลังใจให้กับบุคคล องค์กร 
และสื่อมวลชน ที่ยึดหลักธรรมำภิบำล ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมำนะ อุตสำหะ ซื่อสัตย์ สุจริต โดยแบ่งรำงวัล
ออกเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทองค์กร ประเภทสื่อมวลชน และรำงวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี ซึ่งในประเภท
สถำนศึกษำดีเด่น มีสถำนศึกษำเข้ำรับรำงวัล จ ำนวน 10 สถำบัน     

 

 
 


