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สวนแผนงานและยุทธศาสตร 



คํานํา 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใส มหาวิทยาลัย      
วลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนการขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริตตาม
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 
2564) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) มาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐัและนโยบายที่สาคัญของภาครัฐที่เก่ียวของ สาหรับแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตและการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จะ
มุงเนนการปลูกฝงจิตสานึกใหนักศึกษาและบุคลากรตอตานการทุจริตและพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสอยาง
ตอเนื่อง  

ในการนี้ เพ่ือใหมีการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตและการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยางมีประสิทธิภาพ สวนแผนงานและยุทธศาสตร จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตและการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นภายใตโครงการโครงการ
ติดตามตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารจัดการภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มหาวิทยาลัยไดนําเขาขอมูลรายละเอียดโครงการสู
ระบบ eMENSCR เพื่อใชเปนแนวทางในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 
 

สวนแผนงานและยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่มาและความสําคัญ  
 

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 
          การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ภายใตโครงการติดตามตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการ
บริหารจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนหนึ่งในโครงการของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2563-2565) ภายใตแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ในยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุน
มนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง กลยุทธที่ 2 สงเสริมระบบการตรวจสอบภายในใหเปนเครื่องมือในการบริหารงาน
ของทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยดวยความโปรงใสและตรวจสอบได เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนองคการธรรมรัฐ 
และกลยุทธที่ 3  ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงใหเปนเครื่องมือในการสงสัญญาณการเตือนภัยแกผูบริหารไดอยาง
ทันการและสามารถลดความเสี่ยงไดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีระบบและกลไก
การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดจัดใหมีหนวยตรวจสอบภายในขึ้นตรง
ตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหปฏิบัติงานดวยความอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทําหนาที่ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมั่นใจไดวามหาวิทยาลัยไดใชทรัพยากรไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงคที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยมีหนาที่ในการตรวจสอบ
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กิจการภายในท้ังปวงของมหาวิทยาลัยและฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมถึงการประเมินระบบ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยคํานึงถึงมาตรฐานสากล ในสวนของการตรวจสอบภายนอก      
มีการดําเนินการโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดเขามาตรวจสอบและรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป รวมทั้งเขาไปตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ เพ่ิมเติมตามความจําเปน พรอมทั้งไดจัดสง
รายงานผลการตรวจสอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ  ทั้งนี้ การรายงานผลการสอบบัญชีและ
การเงินผูตรวจสอบไดเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีเพ่ือสภา
มหาวิทยาลัยเสนอตอรัฐมนตรีอยางตอเนื่องเสมอมา 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและการพัฒนา
คุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใตโครงการติดตามตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง 
และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนําเขาขอมูลรายละเอียดโครงการเขาสู
ระบบ eMENSCR แลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ พ.ศ.2564 และจะดําเนินการรายงาน
ความกาวหนาหลังสิ้นสุดในแตละไตรมาส 

 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชาติวาดัวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
2. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีจิตสานึกและคานิยมในการ

ปองกันและตอตานการทุจริต และปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมหรือตามกฎระเบียบที่หนวยงานกาหนด  

3. เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณสามารถปฏิบัติงานไดตามกฎระเบียบและขอบังของ
มหาวิทยาลัยอยางโปรงใส  

4. เพ่ือประสานความรวมมือกับเครือขายทุกภาคสวนในการรวมกันปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในทุกรูปแบบ  

 
เปาหมาย  

1. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความโปรงใส เปนธรรรม และยึดประโยชนสวนรวม มากกวาประโยชนสวนตน  

2. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไมนอยกวา 85 คะแนน  
3. ผลการประเมินการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑที่กําหนด (ไมพบขอสังเกตที่มี

นัยสําคัญ) 

ผลผลิต (Output)    
 จํานวนรายงานผลการตรวจสอบ จํานวน 10 เรื่อง  จํานวนขอกฎหมายที่ปรับปรุงพัฒนา จํานวน 8 เรื่อง  

ผลลัพธ (outcome)   
 รอยละโครงการที่ตอบสนองตอการบริหารความเสี่ยงมีการดําเนินการ รอยละ 100  
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ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs)   
     ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ของมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวา 95 คะแนน                          

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
สามารถสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้นภายใน

มหาวิทยาลัย 

กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

ระยะเวลาดําเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2563 – 01 กันยายน 2564         

ความสอดคลอง 

1. เปาหมายยุทธศาสตรชาติ  

2.  ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับแรก)  

           ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

               -  เปาหมาย 

                      -  2. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

             ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

               -  ประเด็น 

                      -  4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 

                             -  4.1การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครวั ระบบสถานศกึษา สภาพแวดลอม 
รวมทั้งสื่อ    

3. ยุทธศาสตรชาติดาน (ลําดับรอง)     

4. แผนการปฏิรูปประเทศดาน  

           แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

               -  เปาหมายรวม 

                      -  ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579 

        แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

                      -  1. ดานการปองกันและเฝาระวัง 
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                             -  เปาหมายของประเด็นปฏิรูป 

                                    -  ใหมีการสงเสริมสนับสนุน และใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการทจุริตประพฤติ
มิชอบ รวมทั้งใหมีกฎหมายในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเปนพลังในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูชี้เบาะแสดวย 

             แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

                      -  1. ดานการปองกันและเฝาระวัง 

                             -  กลยุทธ 

                                    -  1. เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

                                           -  เปาหมายของกลยุทธ 

                                                  -  ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
โดยสถาบันปองกันและปราบปรามการทุจริต สัญญา ธรรมศกัดิ์ เปนแหลงรวบรวมองคความรูเก่ียวกับการปองกัน
และปราบปรามการทจุริตใหกับประชาชนและเจาพนักงานของรัฐ รวมถึงเผยแพรกลโกงตาง ๆ ดวยการจัดระบบ
บริหารจัดการความรู (Knowledge Management) ไดแก การไดมาซึ่งความรู การเขาถึงความรูที่งายและสะดวก 
การเผยแพรความรูใหกับกลุมเปาหมาย และเปดอบรมหลักสูตรปองกัน ปองปราม และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เชน การฝกอบรมพนักงานแสวงหาขอเท็จจริงและพนักงานไตสวนกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหนวยงานของรัฐตาง ๆ ใหมีมาตรฐานเดียวกัน เปนตน และเพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจอยางครบวงจร ควรรับ
โอนพิพิธภัณฑการทุจริต และจัดเปนแหลงเรียนรูกลโกงการทุจริต รวมถึงการเผยแพร เพ่ือสรางจิตสํานึกรังเกียจ
การคอรรัปชันโดยอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนลักษณะองคกรเปน “องคการมหาชน” หรือหนวยงานของรัฐลักษณะ
อ่ืน 

           แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

                      -  1. ดานการปองกันและเฝาระวัง 

                             -  กลยุทธ 

                                    -  1. เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

                                           -  กิจกกรรม 

                                                  -  1.2 จัดการฝกอบรมเจาพนักงานของรัฐ 

                                                         -  เปาหมายของกิจกรรม 
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                                                                -  เพือ่อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการตอตานทุจริต
ประพฤติมิชอบสําหรับผูบริหารระดับสูง หลักสูตรการจัดการตอตานทจุริตสําหรับเจาหนาที่ของหนวยงานระดับ
ปฏิบัติการและระดับชํานาญการพิเศษ หลักสูตรเจาหนาที่ไตสวนวินัยและกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ และอ่ืน 
ๆ 
   

           แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

                      -  1. ดานการปองกันและเฝาระวัง 

                             -  กลยุทธ 

                                    -  4. การสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการทุจริตฯ โดย
เริ่มจากเด็ก เยาวชน และผูปกครอง 

                                           -  เปาหมายของกลยุทธ 

                                                  -  สรางนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพื่อตอตานการทุจริตฯ ใหกับ
คนในสังคมโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน 

   

           แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

                      -  1. ดานการปองกันและเฝาระวัง 

                             -  กลยุทธ 

                                    -  4. การสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการทุจริตฯ โดย
เริ่มจากเด็ก เยาวชน และผูปกครอง 

                                           -  กิจกรรม 

                                                  -  สรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกงเพ่ือตอตานการทุจริตฯ 
โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผูปกครอง 

                                                         -  เปาหมายของกิจกรรม 

                                                                -  สรางนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการ
ทุจริตฯ ใหกับคนในสังคมโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน  

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร  

           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12   
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               -  เปาหมายรวม 

                      -  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย 
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 

   

           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร 

                      -  ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

                             -  เปาหมาย 

                                    -  เปาหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น 

       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร 

                      -  ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  5. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                                           -  - ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 

           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร 

                      -  ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  5. ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                                           -  - ปองกันการทุจริต 

6. แผนแมบทภาคใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

7. นโยบายรัฐบาล ดาน ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและการพฒันาคุณธรรมและความโปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ชวงเวลา

ดําเนินงาน 

งบประมาณ หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

แผนงานยุทธศาสตรที่ 2 การ
พัฒนาองคกรและบรหิารทุน
มนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

  1,080,000  

จางท่ีปรึกษาทางกฏหมาย  1 ต.ค.63 –  
30 ก.ย.64 

500,000 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

การดําเนินคดีความที่เกี่ยวของกับสภามหาวิทยาลัยและผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  

1 ต.ค.63 –  
30 ก.ย.64 

50,000 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

บริหารความเส่ียง  1 ต.ค.63 –  
30 ก.ย.64 

120,000 สวนแผนงานและยุทธศาสตร 

งานนิติการและพัฒนากฎหมาย  1 ต.ค.63 –  
30 ก.ย.64 

300,000 สวนนิติการ 

งานสอบสวนวินัย  1 ต.ค.63 –  
30 ก.ย.64 

110,000 สวนนิติการ 

ตรวจสอบการเงนิและการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ 

1 ต.ค.63 –  
30 ก.ย.64 

 หนวยตรวจสอบภายใน 

ตรวจสอบการดําเนินงาน 

1 ต.ค.63 –  
30 ก.ย.64 

 หนวยตรวจสอบภายใน 

ประเมินผลความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 

1 ต.ค.63 –  
30 ก.ย.64 

 หนวยตรวจสอบภายใน 

ใหคําปรึกษาแกผูบริหารและหนวยรับตรวจ 

1 ต.ค.63 –  
30 ก.ย.64 

 หนวยตรวจสอบภายใน 

ตรวจสอบงบการเงนิของมหาวิทยาลัย เม.ย.- มิ.ย.64 200,000 สวนการเงินและบัญชี 

แผนงานยุทธศาสตรที่ 4    
การสรางและพัฒนาคณุภาพ
บัณฑิตเพื่อตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรชาต ิ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสํานักวิชา ภายใต
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดานการเสริมสรางความ
ซื่อสตัยสุจรติ และดานการเสริมสรางความมีคณุธรรม 
จริยธรรม 

 700,000 บาท 

ภายใตงบประมาณ
โดยภาพรวม 

 

กิจกรรมสอนลูก รปศ. ใหซื่อสัตยตามหลักธรรมาธิบาล พ.ย.63  ส. รัฐศาสตรและนิตศิาสตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ชวงเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

กิจกรรมตอนรับนักศึกษาชั้นปที ่1 "พิธีมอบประมวลฯ" ส.ค.64 
 

 ส. รัฐศาสตรและนิตศิาสตร 

กิจกรรมพีส่อนนองนิติศาสตร มี.ค. - พ.ค. 64 
 

 ส. รัฐศาสตรและนิตศิาสตร 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําเพ่ือการเสริมสรางความ
ซื่อสัตย สุจริต 

1 ต.ค.63 –  
30 ก.ย.64 

 ส. ศิลปศาสตร 

โครงการสรางอัตลักษณนักศึกษาพยาบาล ม.ค.- มี.ค. 64  ส.พยาบาลศาสตร 
โครงการจิตตปญญาศึกษา ม.ค.- มิ.ย.64  ส. แพทยศาสตร  
โครงการ โครงการสงเสรมิพัฒนาศีลธรรม -  ส.เภสัชศาสตร  
โครงการพัฒนาคณุธรรมสําหรับเดก็วทิย -  ส.วทิยาศาสตร 
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วงเงินงบประมาณที่ดําเนินการ   ................1,080,000................ บาท  ประกอบดวย 
 กรณีของบประมาณแผนดิน     
      งบประมาณที่หนวยงานขอโดยตรง  จํานวนเงิน ....... ........ บาท  

     งบประมาณที่ขอผานหนวยงานอื่น จํานวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหนวยงานอ่ืนที่ไดรับงบประมาณ .......ไมมีขอมูล....... 

กรณีใชงบประมาณจากแหลงอื่น  
     เงินกู ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
     เงินรายไดของหนวยงาน จํานวนเงิน ...............1,080,000.............. บาท 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จํานวนเงิน …….0…….. บาท  
 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปงบประมาณ 2564 270,000 270,000 270,000 270,000 1,080,000 

รวมทั้งสิ้น 1,080,000 
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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการติดตามตรวจสอบ บริหารความเสีย่ง และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการ
บริหารจัดการภาครัฐ

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

มหาวิทยาลัยไดส้ง่เสริมพร้อมทัง้สร้างวัฒนธรรมตอ่ตา้นการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น โดย
การปรับเปลีย่นแนวคิดให้มีการปฏิบัติงานอยา่งมืออาชีพ มีจิตบริการทํางานในเชิงรุกและและสร้างจิตสํานึก คา่นิยมให้
ทุกภาคสว่นตื่นตัวและตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

เป้าหมาย 2.คนไทยไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

มหาวิทยาลัยไดส้ง่เสริมพร้อมทัง้สร้างวัฒนธรรมตอ่ตา้นการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น โดย
การปรับเปลีย่นแนวคิดให้มีการปฏิบัติงานอยา่งมืออาชีพ มีจิตบริการทํางานในเชิงรุกและและสร้างจิตสํานึก คา่นิยมให้
ทุกภาคสว่นตื่นตัวและตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ความสามารถในการแขง่ขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น
(GTCI) (คะแนน)

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษยท์ีห่ลากหลาย

แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและสง่เสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการสง่ตอ่เพื่อสง่เสริมการพัฒนา
คนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ สง่เสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความ
ถนัดและศักยภาพทัง้ดา้นกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ สง่เสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่อื้อตอ่การสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนทีม่ีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และสง่เสริมสนับสนุนมาตรการ
จูงใจแกภ่าคเอกชน และสื่อ ในการมีสว่นร่วมและผลักดันให้ผูม้ีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเดน่ในระดับนานาชาติ

เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบขอ้มูลเพื่อการสง่เสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชนใ์นการพัฒนาและการสง่ตอ่
การพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิม่ขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

มหาวิทยาลัยไดส้ง่เสริมพร้อมทัง้สร้างวัฒนธรรมตอ่ตา้นการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น โดย
การปรับเปลีย่นแนวคิดให้มีการปฏิบัติงานอยา่งมืออาชีพ มีจิตบริการทํางานในเชิงรุกและและสร้างจิตสํานึก คา่นิยมให้
ทุกภาคสว่นตื่นตัวและตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ

ประเด็น

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษยท์ีห่ลากหลาย

4.1การพัฒนาและสง่เสริมพหุปัญญาผา่นครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอ้ม รวม

ทัง้สื่อ

เป้าหมาย

2. สังคมไทยมีสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อและสนับสนุนตอ่การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นสถานศึกษาทีส่ามารถจัดการเรียนการสอนทีส่ร้างสมดุลทุก
ดา้น และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล

สัดสว่นเด็กและเยาวชนทีไ่ดร้ับการสง่ตอ่และพัฒนาตามศักยภาพ/
พหุปัญญา

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่การพัฒนาพหุปัญญา (120201V04)

ปัจจัย การควบคุมปัจจัยเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่การพัฒนาพหุปัญญาทีห่ลากหลาย (120201F0405)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายรวม

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) อยูใ่น

2๐ อันดับแรกของโลกในปี 2579

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. ดา้นการป้องกันและเฝ้าระวัง

เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป

ให้มีการสง่เสริมสนับสนุน และให้ความรู้แกป่ระชาชนเกีย่วกับการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ รวมทัง้ให้มีกฎหมายในการสง่เสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการตอ่

ตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ และชีเ้บาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําความผิด โดยรัฐ

มีมาตรการสนับสนุนและคุม้ครองผูช้ีเ้บาะแสดว้ย

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. ดา้นการป้องกันและเฝ้าระวัง

กลยุทธ์
1. เร่งสร้างการรับรู้และจิตสํานึกของประชาชนในการตอ่ตา้นการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ โดยความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

เป้าหมายของกลยุทธ์
ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ โดยสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริต สัญญา ธรรม

ศักดิ ์เป็นแหลง่รวบรวมองคค์วามรู้เกีย่วกับการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตให้กับประชาชนและเจ้าพนักงานของรัฐ รวมถึง

เผยแพร่กลโกงตา่ง ๆ ดว้ยการจัดระบบบริหารจัดการความรู้
(Knowledge Management) ไดแ้ก ่การไดม้าซึ่งความรู้ การเขา้

ถึงความรู้ทีง่า่ยและสะดวก การเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุม่เป้า

หมาย และเปิดอบรมหลักสูตรป้องกัน ป้องปราม และปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การฝึกอบรมพนักงานแสวงหา

ขอ้เท็จจริงและพนักงานไตส่วนกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบของ

หนว่ยงานของรัฐตา่ง ๆ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นตน้ และเพื่อ

ให้การปฏิบัติภารกิจอยา่งครบวงจร ควรรับโอนพิพิธภัณฑก์าร

ทุจริต และจัดเป็นแหลง่เรียนรู้กลโกงการทุจริต รวมถึงการเผย

แพร่ เพื่อสร้างจิตสํานึกรังเกียจการคอร์รัปชันโดยอาจพิจารณา
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

แพร เพอสรางจตสานกรงเกยจการคอรรปชนโดยอาจพจารณา

ปรับเปลีย่นลักษณะองคก์รเป็น “องคก์ารมหาชน” หรือหนว่ยงาน

ของรัฐลักษณะอื่น

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. ดา้นการป้องกันและเฝ้าระวัง

กลยุทธ์
1. เร่งสร้างการรับรู้และจิตสํานึกของประชาชนในการตอ่ตา้นการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ โดยความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

กิจกกรรม

1.2 จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานของรัฐ

เป้าหมายของกิจกรรม

เพื่ออบรมหลักสูตรการบริหารจัดการตอ่ตา้น

ทุจริตประพฤติมิชอบสําหรับผูบ้ริหารระดับสูง

หลักสูตรการจัดการตอ่ตา้นทุจริตสําหรับเจ้า

หนา้ทีข่องหนว่ยงานระดับปฏิบัติการและระดับ

ชํานาญการพิเศษ หลักสูตรเจ้าหนา้ทีไ่ตส่วน

วินัยและกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ และอื่น

ๆ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. ดา้นการป้องกันและเฝ้าระวัง

กลยุทธ์
4. การสร้างลักษณะนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ โดย

เริม่จากเด็ก เยาวชน และผูป้กครอง

เป้าหมายของกลยุทธ์
สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ

ให้กับคนในสังคมโดยเริม่จากเด็กและเยาวชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

1. ดา้นการป้องกันและเฝ้าระวัง

กลยุทธ์
4. การสร้างลักษณะนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่ตา้นการทุจริตฯ โดย

เริม่จากเด็ก เยาวชน และผูป้กครอง

กิจกรรม

สร้างลักษณะนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกงเพื่อตอ่ตา้นการทุ

จริตฯ โดยเริม่จากเด็ก เยาวชน และผูป้กครอง

เป้าหมายของกิจกรรม

สร้างนิสัยไมโ่กงและไมย่อมให้ผูใ้ดโกง เพื่อตอ่

ตา้นการทุจริตฯ ให้กับคนในสังคมโดยเริม่จาก

เด็กและเยาวชน
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 แกไ้ขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การแกไ้ขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทัง้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได ้กระจาย อํานาจและมี

สว่นร่วมจากประชาชน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่3 เพิม่คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

แนวทางการพัฒนา

5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ปลูกฝังให้คนไทยไมโ่กง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

แนวทางการพัฒนา

5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ป้องกันการทุจริต
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2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานบริหารจัดการกลาง

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ ปิยะ

นามสกุล ปานผูม้ีทรัพย์

อีเมล (หนว่ยงาน) bpiya@wu.ac.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 0 7567 3769

โทรสาร 0 7567 3766

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นาง

ชื่อ ศศิรัศมิ์

นามสกุล ประสาทแกว้

อีเมล (หนว่ยงาน) sasirat.ba@gmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 0 7567 3769

โทรสาร 0 7567 3766

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล โดยยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาทีส่ําคัญ
เพื่อปรับเปลีย่นภาครัฐทีย่ึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนส์ว่นรวม” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจ์ึง
ไดย้ึดหลักในการพัฒนาองคก์รให้มีขีดสมรรถนะสูง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางาน ให้มุง่ผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชนส์ว่นรวม มีความทันสมัย รวมทัง้ให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทัง้
สร้างวัฒนธรรมตอ่ตา้นการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้นภายในองคก์ร รวมทัง้สร้างจิตสํานึก

่
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
คา่นิยมให้ทุกภาคสว่นตื่นตัวและตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

วัตถุประสงค์ ปรับปรุง พัฒนาและเปลีย่นแปลงรูปแบบการบริหารจัดการระบบภายในของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเ์พื่อให้องคก์ร
สมรรถนะสูง

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

จํานวนรายงานผลการตรวจสอบ จํานวน 10 เรื่อง จํานวนขอ้กฎหมายทีป่รับปรุงพัฒนา จํานวน 8 เรื่อง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ร้อยละโครงการทีต่อบสนองตอ่การบริหารความเสีย่งมีการดําเนินการ ร้อยละ 100

ผลทีค่าดวา่จะเกิด สามารถสร้างวัฒนธรรมตอ่ตา้นการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของมหาวิทยาลัย ไมต่ากวา่ 95 คะแนน

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ประเทศ

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564

4. กิจกรรม
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 พิมพเ์อกสาร      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ Microsoft Word      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ PDF    

กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

กจิกรรม

จา้งที�ปรกึษาทางกฏหมาย

� �

พ.ศ. 2563

Q 1 Q 2

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

0 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 1,080,000 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 1,080,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2564 ถึง

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 270,000 บาท

ไตรมาสที ่2 270,000 บาท

ไตรมาสที ่3 270,000 บาท

ไตรมาสที ่4 270,000 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

1,080,000 บาท

https://emenscr.nesdc.go.th/



