
 
 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริตและการพัฒนาคุณธรรม 
และความโปรงใส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
 

 
 

 
 

 

 

 
สวนแผนงานและยุทธศาสตร 



 
คํานํา 

 

ดวยตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ       
ดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทําและรายงานผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามระยะเวลาและรายการที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติกําหนดระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหการรายงานดังกลาวจัดทําผานระบบสารสนเทศเปนหลัก 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดจัดทําระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 
(eMENSCR) เพื่อเปนเครื่องมือใหหนวยงานของรัฐใชรายงานผลการดําเนินการตามแผนระดับตางๆ ของประเทศ 
ซึ่ง “หนวยงานของรัฐทุกหนวย” (หนวยงานที่เปนของรัฐไมวาจะเปน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
หรือในรูปแบบอื่นใด และไมวาจะเปนองคกรในฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ หรือเปนองคกรอิสระหรือ
องคกรอัยการ) มีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติและรายงานผลการ
ดําเนินการดังกลาวตอสํานักงานฯ ดังนั้น การใชงานระบบ eMENSCR ในการรายงานผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติจึงเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐทุกหนวย 

eMENSCR ยอมาจาก Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
Country Reform เปนระบบสารสนเทศที่ใชติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานผาน
แผนงาน โครงการ หรือการดําเนินการตางๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูป 
ประเทศ โดยเปนระบบขอมูลขนาดใหญที่เชื่อมโยงขอมูลจากสวนราชการตางๆ ไดอยางบูรณาการ มีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนระบบฐานขอมูลแหงชาติที่รวบรวมโครงการของรัฐทั้งหมด โดยระบบ eMENSCR จะเขามามีบทบาท
สําคัญในการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน โครงการและการดําเนินการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศทั้งที่ใชงบประมาณและไมใชงบประมาณ หนวยงานจะตองดําเนินการนําเขาขอมูล
รายละเอียดโครงการสูระบบ eMENSCR ใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณนั้น ๆ และดําเนินการ
รายงานความกาวหนาหลังสิ้นสุดไตรมาสภายใน 30 วัน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรายงานผลตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและการพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปรงใส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) โดยไดดําเนินการนําเขา
ขอมูลรายละเอียดโครงการติดตามตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการ
บริหารจัดการภาครัฐ เขาสูระบบ eMENSCR แลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ พ.ศ.2564 และจะ
ดําเนินการรายงานความกาวหนาหลังสิ้นสุดในแตละไตรมาสตอไป 

 

         สวนแผนงานและยุทธศาสตร 

























 นอกจากนี้ เพ่ือเปนการตอบสนองการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะ 3 
ป (พ.ศ.2563-2565) ภายใตแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ในยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาองคกรและ
บริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง กลยุทธที่ 2 สงเสริมระบบการตรวจสอบภายในใหเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานของทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยดวยความโปรงใสและตรวจสอบได เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนองคการ
ธรรมรัฐ และกลยุทธที่ 3  ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงใหเปนเครื่องมือในการสงสัญญาณการเตือนภัยแก
ผูบริหารไดอยางทันการและสามารถลดความเสี่ยงไดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดจัดใหมี
ระบบและกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก และกลยุทธที่ 11 สงเสริมใหมีกลไกและกระบวนการกลอม
เกลาทางสังคม ตลอดจนเสริมพลังการมีสวนรวมของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร และชุมชน (Community) 
โดยบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต รวมถึงมีการพัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุกและวาง
มาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยจึงไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 

           1) ประกาศเจตจํานงตอตานคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณและ
อธิการบดีไดประกาศเจตจํานงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน คือ 1) ประกาศแนวนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหพนักงานยึดถือปฏิบัติ 6 ดาน คือ ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานการ
สื่อสารภายในหนวยงาน 2) ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับอยางครบถวน เครงครดัตลอดจน
สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว 3) สรางความตระหนักรู  
คานิยมในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงมีการถวงดุลตรวจสอบภายในที่เขมแข็งมีประสิทธิภาพ  4) ไม
ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไมอดทนตอการกระทําทุจริตที่กอใหเกิดการลงโทษทางสังคมอันจะ
สงผลใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เกิดความละอายหรือความเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริตคอรัปชั่น 5) ปลูกฝง
จิตสํานึกใหแกบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ใหตระหนักถึงผลรายและตอตานการกระทํา
ทุจริตคอรัปชั่นตลอดไป 6) อธิการบดีจะประพฤติตนเปนตนแบบในการบริหารงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส และ
สุจริต 

 



           2) ประกาศนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 10 หลัก คือหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หลักความ
เปดเผย/โปรงใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักการกระจาย
อํานาจ (Decentralization) หลักการมีสวนรวม/การมุงเนนฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) 
และหลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic) โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานตามหลักการทั้ง 10 ตอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนินงานฯ และสภามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องทุกป 

 
          3) เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity  and Transparency Assessment : ITA)  โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยนําเสนอตอ ปปช. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดรวมรับการประเมินตั้งแต
ปงบประมาณ 2560 ซึ่งไดรับผลการประเมินในภาพรวมสูงข้ึนตามลําดับ โดยในป 2560 ไดรับผลประเมินรอยละ 
78.16 ปงบประมาณ 2561 ไดรับผลประเมินรอยละ 81.34 ในป 2562 ไดรับผลประเมินรอยละ 86.50 และป 
2563 ไดรับผลประเมินรอยละ 91.56 อยูในเกรด A และกําลังดําเนินการในป 2564 โดยไดมีโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป



งบประมาณ พ.ศ.2564 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานในสังกัด อ.ว. เม่ือวันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2564 
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

 
 
         4) มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในการสรางเสริมความเขาใจและความตระหนักในการ

ดําเนินงานท่ีโปรง ตอตานการทุจริตในองคการ จึงไดจัดใหความรู เรื่อง แนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและการสรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม และความซื่อสัตยสุจริตของ
มหาวิทยาลัย ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เม่ือวันศุกรที่ 9 เมษายน 2564 ณ หองประชุมศรีธรรม
ราชา ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมีศาสตราจารย พล
ตํารวจตรีหญิงพัชรา สินลอยมา และคณะ เปนวิทยากร ทั้งนี้ เพ่ือเนนย้ําเรื่องความสุจริตโปรงใส คือ สิ่งที่
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและเปนหนึ่งในเปาหมายสูงสุดในการทํางาน 

 

  




