
การด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันการทุจริต  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2554-2566) 

 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น 
ภาคการเมือง ภาคราชการ หรือแม้แต่ในภาคเอกชน ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน มีผลใน
เชิงลบ สอดคล้องกับการจัด อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index; CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันของทุกประเทศทั่วโลก ที่จัดโดย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International; TI) ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย ปี 2563 ได้ลําดับที่ 104 จาก 180 ประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชัน อยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าประเทศไทยได้พยายามปราบปรามและป้องกันการทุจริต ด้วยการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption; UNCAC) ตั้งแต่ พ.ศ. 
2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดทํายุทธศาสตร์ชาติและ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่
สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์  ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ 
คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย มาตั้งแต่
อดีตจนเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทย ประกอบกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามข้างต้นไม่ได้ผลอย่างเต็มศักยภาพ 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็น ฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 
จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่  ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงาน เป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index; CPI)  
 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม 



วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในหมู่บุคลากรและนิสิตอย่างยั่งยืน จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2554-2566) ขึ้นมาเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม นําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1) เพื่อยกระดับเจตจํานงการต่อต้านการทุจริต ของ ผู้บริหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะ ของ บุคลากร และ นิสิต คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
3) เพื่อให้การบริหารราชการ ของ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ด ี(Good Governance)  
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียรอบด้าน ในการบริหารกิจการ ของ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ งาน ของ คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
4. เป้าหมาย 
 1) ผู้บริหาร บุคลากร และ นิสิต ของ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงประชาชนทั่วไป มีจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติงาน ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจากการข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ  ตาม
มาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) สร้างและใช้ เครื่องมือหรือมาตรการการ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ บุคลากร 
 3) ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้สาธารณชนหรือภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการบริหารงาน ของ คณะฯ 
 4) กําหนด กลไก มาตรการ และเครือข่ายการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของ คณะฯ ที่เข้มแข็ง มีการควบคุมและ
ถ่วงดุลการใช้อํานาจ อย่างเหมาะสม 
 5) ดําเนินการตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่ยอมรับจากทุก
ภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ผู้บริหาร บุคลากร และ นิสิต ของ คณะฯ รวมถึงประชาชนทั่วไป มีจิตสํานึกรักศักดิ์ศรีของตนเอง มีการสร้าง
ค่านิยม และอุดมการณ์ ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3) ภาคประชาชนมีส่วน ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ ในฐานะพลเมืองที่มีจิตสํานึกรักชาติ
บ้านเมือง เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ งาน ของ คณะฯ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ใหท้ี่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีแนวทางการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากทุกภาคส่วน ให้เป็นคณะโปร่งใสต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อย่างยั่งยืน 

 


