แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักคอมพิวเตอร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบรำมกำรทุจริต ฉบับนี้ เพื่อเป็นแผนปฏิบัติกำรของ
หน่วยงำนที่สอดคล้องกับแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
เพื่อนำแผนระดับมหำวิทยำลัยสู่กำรปฏิบัติ โดยยึดกรอบคิดหลักตำมแผนระดับมหำวิทยำลัย ที่มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนใน
กำรป้องกันและกำรสร้ำงสังคมมหำวิทยำลัยที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต และกำรดำเนินงำนเชิงรุกในกำรพัฒนำปฏิรูปกลไก
และกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อให้เกิดกำร แก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงยั่งยืนใน
ภำพรวมของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1. เพื่อปลูกจิตสำนึก ค่ำนิยม ควำมซื่อสัตย์ ควำมโปร่งใสและควำมไม่ทุจริตในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
2. เพื่อส่งเสริมสังคมภำยในมหำวิทยำลัยที่มี คุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตน
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
1. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต
2. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อำนำจและตำแหน่งหน้ำที่
3. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ
ขั้นตอนการจัดทาแผน
1. วิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต จำกกระบวนกำรปฏิบัติงำนภำยในส่วนงำน
2. กำหนดแนวทำงป้องกัน กิจกรรมสนับสนุน ระยะเวลำและผู้รับผิดชอบ
3. ดำเนินกำรตำมแผน
4. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อมหำวิทยำลัย

ตารางอธิบายโอกาสเกิดเหตุการณ์
ระดับ

คาจากัดความ

5 สูง

โอกาส
เกิดทุกเดือนในปีงบประมำณ

4 ค่อนข้างสูง

เกิดทุกไตรมำสในปีงบประมำณนั้น

3 ปานกลาง

เกิด 2 ครั้ง ภำยในปีงบประมำณนั้น

2 ค่อนข้างต่า

เกิด 1 ครั้ง ภำยในปีงบประมำณ

1 ต่า

ไม่เกิดเหตุกำรณ์เลย

ระดับความเสี่ยง
1-3
มีโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงต่ำ
4-9
มีโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงปำนกลำง
10-16
มีโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงสูง
17-25
มีโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงสูงมำก

ผลกระทบ
ส่งผลกระทบ ต่อผู้ใช้บริกำรอย่ำงมำก
ทำให้กำรดำเนินงำนหยุดชะงักมำกกว่ำ 24 ชม.
เกิดข่ำวด้ำนลบในสื่อสำธำรณะ
ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำรอย่ำงอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำให้กำรดำเนินงำนหยุดชะงักไม่เกิน 24 ชม.
เกิดข่ำวด้ำนลบในองค์กร
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยด้ำนกำรเงิน
กำรให้บริกำรหยุดชะงัก ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
ส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรภำยในและส่งผล
กระทบต่อผู้ใช้บริกำรเล็กน้อย
ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยด้ำนกำรเงิน แต่ต้อง
ชี้แจงต่อหน่วยงำนกำกับดูแลอย่ำงเป็นทำงกำร
กำรให้บริกำรหยุดชะงักไม่เกิน 5 ชั่วโมง
ส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรภำยใน แต่ไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้ใช้บริกำร
สำมำรถแก้ไขได้ทันที ไม่ทำให้ส่งผลต่อ
กระบวนกำรภำยใน ไม่ส่งผลต่อผู้รับบริกำร

ประเด็นความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
โอกำส ผลกระทบ ระดับ
1. ความเสี่ยงจากการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
1.1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรอนุมัติ
4
1
4
อนุญำต
(ปำนกลำง)
2.การทุจริตในความโปร่งใสในการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
2.1 กำรตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตำม
4
1
4
สัญญำหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ปำนกลำง)
2.2 กำรให้บริกำรที่เอื้อประโยชน์
2
2
4
ต่อพวกพ้อง
(ปำนกลำง)

แนวทางจัดการ/มาตรการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. รวบรวมควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. จนท.ที่รับผิดชอบงำน ทบทวนแนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ต.ค.64 -หัวหน้ำสำนักงำนฯ
(ปีละครั้ง) -จนท.พัสดุ

1. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมกำรตรวจรับ

ต.ค 64 ก.ย 65
พ.ย.64

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรมและจริยธรรม
2. ส่งเสริมพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร
3.จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี กำหนดพื้นที่-กิจกรรมเป้ำหมำย
3.ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
3.1 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
4
2
8
1.ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ประจำปี ไม่เป็นไปตำมระเบียบที่
(ปำนกลำง) 2.กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับติดตำม กำรเบิกจ่ำย
เกี่ยวข้อง
3.วำงระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงินที่เคร่งครัด

ต.ค 64 ก.ย 65

-หัวหน้ำสำรักงำนฯ
-จนท พัสดุ
หัวหน้ำสำนักงำน

-หัวหน้ำสำนักงำนฯ
-จนท.กำรเงิน

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มาตการ/โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
มาตการที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 ผู้บริหำรเข้ำร่วมกำรประกำศและเผยแพร่เจตจำนง
สุจริตในกำรบริหำรงำน
1.2 ส่งเสริมกำรนำวัฒนธรรมองค์กรสู่กำรปฏิบัติ โดย
เม.ย.65
กำหนดพฤติกรรมที่องค์กรสนับสนุนและไม่สนับสนุน
1.3 ส่งเสริมกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล
มาตการที่ 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.1 ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมกฎหมำย กฎระเบียบด้ำน
ตลอดปี
กำรบริหำรกำรเงินและพัสดุ
มาตรการที่ 3 กากับและปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อป้องกันการทุจริต
3.1 จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ต.ค.64
3.2 จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยประจำปี
ต.ค.64
3.3 ทบทวนปรับปรุง Key Work Process
3.4 จัดทำขั้นตอนกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ เพื่อให้กำร
ทำงำนมีมำตรฐำนตรวจสอบได้
3.5 ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
3.6 จัดประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนข้อตรวจพบจำกปีที่
ผ่ำนมำ และกำหนดวิธีกำรปรับปรุงแก้ไข

ต.ค.64
ส.ค.- ก.ย.65
ก.ย.65
มิ.ย.65

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อำนวยกำรฯ
รองผู้อำนวยกำรฯ
หัวหน้ำสำนักงำนฯ
ผู้อำนวยกำรฯ
ผู้อำนวยกำรฯ

-

หัวหน้ำสำนักงำนฯ

-

หัวหน้ำสำนักงำนฯ
- หัวหน้ำสำนักงำนฯ
- จนท.กำรเงิน
หัวหน้ำสำนักงำนฯ
หัวหน้ำสำนักงำนฯ

-

หัวหน้ำสำนักงำนฯ
หัวหน้ำสำนักงำนฯ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
1. โครงกำร/กิจกรรมที่ดำเนินกำรตำมแผนร้อยละ 80
2. จำนวนเรื่องร้องเรียน 0
ระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
กำหนดระยะเวลำในกำรกำกับติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรปองกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปงบประมำณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ติดตำมผลรอบ 6 เดือน
ครั้งที่ 2 ติดตำมผลรอบ 12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อทรำบผลควำมกำวหนำในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรปองกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
2. เพื่อทรำบปญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหำแนวทำงแกไขปญหำอุปสรรคใหกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรปองกันและ ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บรรลุเปำหมำย

