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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 



 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้ความส าคัญในการด าเนินการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
และได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือ
เสริมสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมหรือตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 ทั้งนี้ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 

1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ด าเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
เพ่ือร่วมกันด าเนินการจัดท าข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยวลักษณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธฺผล สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
โดยมีรายละเอียดดังนี้  



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  
 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2561 ซึ่ งส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับจังหวัด
นครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”         ณ 
โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 470 คน 

 
กิจกรรมดังกล่าวจัดพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กระตุ้นให้สังคมและทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง
ผลเสียร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีการกล่าวประกาศเจตนารมณ์ใน
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมรับสัญญาณการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง เพ่ือรับชมรับฟังผู้แทนองค์การ
สหประชาชาติ แถลงสารองค์การสหประชาชาติ พลต ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
แถลงการณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติต้านทุจริต และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 



นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น จากนั้น เป็นการบรรยายหัวข้อ “ร่วม
สร้างจิตส านึกท่ีดี เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยนายอรุณ พุมเพรา อดีตประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย 
 
3. ส่วนพัสดุร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมแนะน าการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการตรวจนับ
พัสดุด้วยระบบ “DpsAsset” การใช้เทคโนโลยีบนมือถือ (Android Mobile) แทนการตรวจนับด้วยระบบมือ 
(Manual) เพ่ิมเติม ให้กับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา และส่วน
กิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 

 
 
4. ส่วนการเงินและบัญชี “โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539)”  
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  



5. ส่วนการเงินและบัญชี “จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 
2562” เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00  น. ณ ห้องโมคลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
 
 
 
 
 



6. ส่วนนิติการจัดโครงการสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการบริหารหน่วยงานของรัฐ”  
ประจ าปี 2562 

ส่วนนิติการได้จัดโครงการสัมมนาหลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐ” 
ประจ าปี 2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 201 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อเป็นการ
ให้ความรู้กับผู้บริหารหน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2562 และร่วม
แลกเปลี่ยนกรณีศึกษาข้อพิพาททางปกครอง เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวนวินัยและข้อพิพาททาง
ปกครองที่เกิดจากนิติกรรมทางปกครอง ซึ่งมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 83 คน 
 
7. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนนิติการ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องใช้
น ามาจัดเก็บและเผยแพร่ใช้งานในเว็บไซต์ dla.wu.ac.th โดยการดึงข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
เผยแพร่และสืบค้นได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกฎหมายทั้งระบบของมหาวิทยาลัย
และให้เชื่อมโยงกับกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จัดท าเป็นห้องสมุดกฎหมาย มีการแยกออกเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ dla.wu.ac.th และจัดท าฐานข้อมูล
คดีความและข้อมูลของราษฎรที่ใช้บังคับคดีไปแล้ว และจัดเก็บเอกสารในรูปแบบฐานข้อมูล 
 

 
 
 
 
 



  
 นอกจากนี้ ส่วนนิติการ ยังได้จัดท าข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและการเปิดใช้งานระบบร้องเรียนของ
มหาวิทยาลัย การกระท าความผิด รายละเอียด พร้อมพยานหลักฐาน สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหา
ร้องเรียน การจัดเก็บข้อมูลเป็นความลับ หากไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริง ถือว่าเป็น "บัตรสนเท่ห์" 

 



 

 
 
 



8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
 

 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหน่วยตรวจสอบภายในและส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดโครงการให้
ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ประเมินคุณธรรมฯ (ITA Online) โดยคุณชนิดา อาคมวัฒนะ วิทยากรจากส านักงานส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธาน และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการให้ความรู้นี้ 



ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีวิสัยทัศน์ที่ ชัดเจนใน
การ “เป็นองค์การธรรมรัฐ" ดังนั้น สิ่งที่ยึดถือมาตลอด คือ ต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใส เป็นองค์กรที่ปลอดจากการ
ทุจริต ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย ต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมักมีค ากล่าวที่ว่า “การทุจริตคอรัปชั่นอยู่ในสายเลือด” ถือเป็นค ากล่าวหาที่รุนแรง              
ที่เป็นเช่นนี้เพราะกฎหมายบ้านเมือง และบทลงโทษผู้กระท าผิด ทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยยังไม่เข้มแข็งพอ 
ต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก มีกฎหมายที่เข้มแข็ง ผู้ที่กระท าผิดคอรัปชั่นไม่กล้าเสี่ยง ซึ่งกลุ่มที่มีแนวโน้ม
เกี่ยวข้องกับการทุจริตของภาครัฐมากที่สุด คือ นักการเมือง ข้าราชการประจ า และภาคเอกชน 

 
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวต่ออีกว่า การทุจริตที่พบได้มากที่สุด คือ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็น 

ครุภัณฑ์ การก่อสร้าง หรืออ่ืนๆ จึงต้องวางแผนการท างานที่รัดกุมมากขึ้นด้วยการท าบัญชีรายชื่อ บัญชีราคาสินค้า 
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง การก าหนดราคากลางที่เหมาะสม ซึ่งกระบวนการด าเนินงานทุกอย่างต้องโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ท าให้ระบบคอรัปชั่นเกิดขึ้นได้ยาก นโยบายที่ด าเนินการมาตลอดระยะเวลาที่รับต าแหน่งอธิการบดี
ที่นี่ คือ ท าให้รัฐได้ของถูก มหาวิทยาลัยมีเงินเหลือ และสามารถน างบประมาณไปใช้ในงานอ่ืนที่เป็นประโยชน์
เพ่ิมขึ้น และนอกจากจะได้ราคาสมเหตุสมผลแล้ว ต้องได้ของดี มีคุณภาพ การรับราชการต้องไม่ทุจริตคอรัปชั่น 
ต้องอยู่ให้ได้ด้วยเงินเดือน นี่คือเรื่องท่ีพยายามจะบอกผู้ร่วมงานทุกคนและที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
ทุกท่านด้วยดีมาโดยตลอด 



สิ่งที่เราท าและเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ คือ คนท างานทุกคน เมื่อเกิดอะไรที่ผิดปกติ ไม่ถูกต้อง ให้รีบตรวจสอบ 
หากเป็นความผิดที่ท าให้มหาวิทยาลัยเสียหาย ต้องรีบด าเนินการตามระเบียบ สอบข้อเท็จจริง ลงโทษ แต่หาก
มหาวิทยาลัยไม่เสียหาย ต้องดูที่เจตนาแล้วจึงตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข การท างานร่วมกันสามารถประนีประนอม
และต้องรู้ว่าสิ่งใดคือเป้าหมายหลัก เป้าหมายรอง 

 
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ยังเน้นย้ าอีกว่า ในฐานะที่เป็นคนจริงจังมากเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น 

การท างานจึงต้องเน้นเสมอว่า อันดับแรก ต้องถูกระเบียบ แต่จะอ้างกฏระเบียบแล้วล่าช้ามิได้ และภายในองค์กร
จะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน หากคนท างานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก ตามทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่ แต่ผู้
ตรวจสอบกลับมุ่งเน้นแต่ระเบียบวินัย ไม่สนใจประสิทธิภาพ ก็จะเกิดปัญหา ดังนั้น หน่วยตรวจสอบในฐานะผู้ดูแล
กฎระเบียบ จึงต้องตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ไม่จ้องจับผิด หากมีสิ่งใดที่คิดว่าไม่ถูกต้อง ต้องสอบถามว่า ผิด
เพราะอะไร เจตนาหรือไม่ แล้วจึงพิจารณาบทลงโทษตามระเบียบต่อไป ทั้งหมดนี้คือการเป็นองค์การธรรมรัฐ เรื่อง
ความโปร่งใส องค์กรของเราให้ความส าคัญมาก เพ่ือท าทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ ไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 

 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานมหาวิทยาลัยได้ร่วมรับการประเมินครั้ง

แรกในปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับผลการประเมินในภาพรวมร้อยละ 78.16 และในปีงบประมาณ 2561        
ได้ร้อยละ 81.34 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในระดับสูงมาก 
 



9. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในเพื่อเชื่อมโยงการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร"   
  วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์              
การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยากรโดย ดร.เจษฎา  ช.ยิ่งเจริญ มีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เข้าร่วมกว่า 150 คน 

 

 


