
  
  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

รายงานแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 



วิสัยทัศน์ 
 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
พันธกิจ  

๑. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 
๒. ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต ในระดับหน่วยงาน 
๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยให้ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
๔. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต ปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติ ให้บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้การปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต  
๕. มุ่งต่อต้าน และเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ก าหนดมาตรการการลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น  
๖. บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติฯ กับนโยบายการบริหารงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 
๑. ด าเนินงานด้วยความโปร่งใสทุกข้ันตอนสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ตลอดจนมีการจัดการเรื่องการร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 
๒. ผู้บริหารและบุคลากรพร้อมที่จะให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักความถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค พร้อมทั้งมีเจตจ านงที่แน่วแน่ในการ

บริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด  
๓. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และรักษาวินัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริมค่านิยมและวิธีปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้
๕. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจน มีการป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารภายในหน่วยงานอย่างทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความทันสมัย 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

สร้างสังคมที่ไมท่นต่อ
การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

สกัดก้ันการทุจริต
เชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

พัฒนาระบบการป้องกันการ
ทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

 



แผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัด  มาตรการ  กิจกรรม  และเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย 

๑. สร้างสังคมท่ีไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีพฤติกรรม
ร่วมต่อต้านการทุจริต 
 

การจัดกิจกรรมเพ่ือผลักดันให้เกิด
วัฒนธรรมในองค์กรที่ไมเ่พิกเฉย 
ต่อการทุจริตคอรัปชั่น 

เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
บุคลากร และ
นักศึกษา 

การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ /การจัด
โครงการอบรมให้กับ
นักศึกษา 

บุคลากรและ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 

๒. ยกระดับเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริต 

ให้บุคลากรในองค์กร 
ยึดถือเจตนารมณ์ และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

สืบสานประกาศเจตนารมณ์ และ
นโยบายในการต่อต้านการทุจริต
ของมหาวิทยาลัย 

การเผยแพร่
มาตรการและ
นโยบายเพื่อแสดง
เจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน 

การประกาศ/
นโยบายที่แสดงออก
ถึงเจตนาในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต และเผยแพร่
ให้กับสาธารณชน
รับทราบ 

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
และสาธารณชน 

๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย 

สร้างเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
กับการป้องกันการ 

การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด มาตรการ กิจกรรม เป้าหมาย 
๔. พัฒนาระบบการ
ป้องกันการทุจริต 

ด าเนินการจัดท ามาตรการ
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้อง
กับนโยบายการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ก าหนดมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต   

เผยแพร่มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
รับทราบ
มาตรการที่
เกี่ยวข้อง 

๕. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปราม
การทุจริต 

ปรับปรุง พัฒนากลไก และ
กระบวนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
องค์กรให้มีความรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาช่องทางการร้องเรียนและ
การแจ้งปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 
 
 

- เผยแพร่มาตรการภายในเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริตผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ มหาวิทยาลัย และผลักดัน
การปฏิบัติตามมาตรการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 

-ปรับปรุงระบบการ
ร้องเรียนการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

- ก าหนดมาตรการ
ให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในองค์กร 
รับทราบและยึดถือ
ปฏิบัติ 

- สร้างช่องทางการ
ร้องเรียนผ่านทางเว็บ
ไซด์เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็ว 
 
 
 

- ติดตามการน า
มาตรการไปใช้เพื่อ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตอย่างสม่ าเสมอ 

เว็บไซด์สามารถ
ใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์ 
 
 
 

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

  

(นางสาวจิตติมา จารุวรรณ์) (นายมงคล  แพทองค า) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ) 
ประสานงาน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทน 
ต่อการทุจริต 

การจัดกิจกรรมเพ่ือผลักดันให้เกิด
วัฒนธรรมในองค์กรที่ไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ สาขาวิชารัฐศาสตร์จัดโครงการ วัยใส ใจ
สะอาด ปราศจากคอรัปชั่น พานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ เดินทางไปศึกษา ณ 
พิพิธภัณฑ์ ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช. 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริต 

สืบสานประกาศเจตนารมณ์ และนโยบาย
ในการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ การเผยแพร่ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ เรื่อง เจตนารมณ์ตาม
ยุทธศาสตร์ว่าด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) มาตรการและนโยบายเพื่อแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ส านักงานอธิการบดีด าเนินการจัด 
โครงการอบรมให้ความรู้ “การเสริมสร้าง
ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริต 
และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
มหาวิทยาลัย” ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจ านวน  
๕๐ บาท 
 



 
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการ
ป้องกันการทุจริต 

มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ
นโยบายการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

มกราคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๓ จัดท ามาตรการสอดคล้องกับนโยบายการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับ 
» นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย 
» มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
» มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
» มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
» นโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบน 
» มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
» มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

- พัฒนาช่องทางการร้องเรียนและการ
แจ้งปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 

เริ่มใช้งานเว็บไซด์ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน 

http://ita.nsru.ac.th/index.php 

พัฒนาเว็บไซด์ การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส เพ่ือให้ช่องทางหนึ่งในการ
แจ้งปัญหา และเพ่ือการเรื่องร้องเรียน 
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอีกทางหนึ่งด้วย 
http://ita.nsru.ac.th/complaints.php 
 
 
 

http://ita.nsru.ac.th/complaints.php


โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 

- เผยแพร่มาตรการภายในเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริตผ่านทางต่าง ๆ 
มหาวิทยาลัย และผลักดันการปฏิบัติตาม
มาตรการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์กร 

มกราคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๓ เผยแพร่มาตรการที่เกี่ยวข้องการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และสอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ 
http://ita.nsru.ac.th/measure.php 

 
 
 

  

(นางสาวจิตติมา จารุวรรณ์) (นายมงคล  แพทองค า) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ช านาญกิจ) 
ผู้ประสานงาน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 

 

 


