รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารปองกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนปฏิบตั ิการปองกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วิสัยทัศน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สรางสังคมที่ไมทนตอทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.

สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ดวยความถูกตองและเปนธรรม
ยกระดับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต กําหนดกลยุทธและมาตรการในการตอตานการทุจริต ในระดับหนวยงาน
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยใหภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน มีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบตั ิภารกิจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต ปลูกฝงคานิยม และทัศนคติ ใหบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิต
๕. มุงตอตาน และเฝาระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ กําหนดมาตรการการลงโทษขั้นสูงสุดกับผูทุจริตคอรัปชั่น
๖. บูรณาการยุทธศาสตรชาติฯ กับนโยบายการบริหารงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค
๑. ดําเนินงานดวยความโปรงใสทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได รวมถึงเปดโอกาสใหผูมสี วนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน
ตลอดจนมีการจัดการเรื่องการรองเรียนอยางเปนระบบ
๒. ผูบริหารและบุคลากรพรอมที่จะใหบริการตามพันธกิจของหนวยงานโดยยึดหลักความถูกตอง ชอบธรรม และเสมอภาค พรอมทั้งมีเจตจํานงที่แนวแนในการ
บริหารหนวยงานดวยความซื่อสัตยสุจริต พรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด
๓. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย และรักษาวินัยในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด
๔. สรางวัฒนธรรมองคกร สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต สงเสริมคานิยมและวิธีปฏิบัติที่ซื่อสัตย รับผิดชอบ ถูกตอง เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
๕. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจน มีการปองกันและตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่
๖. เสริมสรางประสิทธิภาพการสื่อสารภายในหนวยงานอยางทั่วถึงดวยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความทันสมัย

ยุทธศาสตรการดําเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ยุทธศาสตร ์ที ๑

ยุทธศาสตร ์ที ๒

ยุทธศาสตร ์ที ๓

สร ้างสังคมทีไม่ทนต่อ
การทุจริต

ยกระดับเจตจํานงใน
การต่อต ้านการทุจริต

สกัดกันการทุจริต
เชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร ์ที ๔
พัฒนาระบบการ
ป้ องกันการทุจริต

ยุทธศาสตร ์ที ๕
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร

แผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด มาตรการ กิจกรรม และเปาหมาย
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
มาตรการ

กิจกรรม

๑. สรางสังคมที่ไมทน
ตอการทุจรติ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
พฤติกรรมรวมตอตานการ
ทุจริต

การจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันให เสริมสรางคุณธรรม
การอบรมสัมมนาเชิง
เกิดสังคมที่ไมทนตอการทุจริต จริยธรรมในการปองกันการ ปฏิบัติการ
ทุจริต

๒. ยกระดับเจตจํานงในการ
ตอตานการทุจริต

สรางกลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

การประกาศเจตนารมณใน
การตอตานการทุจริตของ
มหาวิทยาลัย

การแสดงเจตจํานงในการ
ตอตานการทุจริตตอ
สาธารณชน

๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

สรางกลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรมที่
เสริมสรางความรูเกี่ยวกับ กฎ
ระเบียบที่บังคับใชในการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

เสริมสรางความรูเกี่ยวกับ การอบรมสัมมนาเชิง
กฎ ระเบียบ และกฎหมาย ปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวของกับการปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

เปาหมาย
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

การประกาศ/นโยบายที่ บุคลากรของ
แสดงออกถึงเจตนาในการ มหาวิทยาลัย
ปองกันและปราบปราม และสาธารณชน
การทุจริต และเผยแพร
ใหกับสาธารณชน
รับทราบ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร
วัตถุประสงค
๔. พัฒนาระบบการปองกันการ การบังคับใชกฎ ระเบียบ
ทุจริต
มีความรวดเร็ว เปนธรรมและ
ไดรับความรวมมือจาก
บุคลากรในองคกร ตลอดจน
สรางวัฒนธรรม
ในการทํางานที่ดี

ตัวชี้วัด
มาตรการ
โครงการกิจกรรมที่สงเสริม
สรางกลไกการปองกันเพื่อ
บุคลากรใหปฏิบัติหนาที่ตาม ยับยั้งการทุจริต
ภารกิจ ดวยหลักคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติราชการ

๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ ปรับปรุง พัฒนากลไก และ
- พัฒนาชองทางการรองเรียน -ปรับปรุงระบบการ
ปราบปรามการทุจริต
กระบวนปองกันและ
และการแจงปญหาการทุจริต รองเรียนการทุจริตใหมี
ปราบปรามการทุจริตของ
ของหนวยงาน
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
องคกรใหมีความรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
- สงเสริมการใชระบบ
- เผยแพรขอมูลการปองกัน สารสนเทศในการเผยแพร
และปราบปรามการทุจริตของ ขอมูลดานการปองกันและ
หนวยงานผานทาง
ปราบปรามการทุจริต ใน
มหาวิทยาลัย และผลักดันการ ระดับหนวยงาน
พัฒนากลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตไปยัง
หนวยงานตาง ๆ ภายใน
องคกร

กิจกรรม
การสรางเครือขายของ
มหาวิทยาลัยในระดับ
หนวยงานเพื่อรวมกัน
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต

เปาหมาย
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

- สรางชองทางการ
รองเรียนทั้งทางระบบ
เอกสารและเว็บไซดหลัก
ของมหาวิทยาลัย

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

- เผยแพรขอมูลขาวสาร
และสื่อประชาสัมพันธใน
ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
อยางสม่ําเสมอ

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการปองกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลการดําเนินการ
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการจัด
โครงการอมรมใหความรู “การ
สงเสริมการปฏิบัติงานอยางมี
คุณธรรมและความโปรงใส เสริมสราง
คานิยมซื่อสัตยสุจริตของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” ซึ่ง
มีผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร
เขารวมโครงการจํานวน ๑๐๐ คน

ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

จัดกิจกรรมเพื่อผลักดันใหเกิดสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริต

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงใน
การตอตานการทุจริต

การประกาศเจตนารมณในการตอตาน
การทุจริตของมหาวิทยาลัย

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

พิธลี งนามความรวมมือ (MOU) รวมกัน
ตอตานการทุจริตระหวางหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย
อธิการบดี และผูบริหารหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีผูอํานวยการสํานักงาน
ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค เปนสักขีพยาน

ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

โครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรางความรู
เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบที่บังคับใชในการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

สํานักงานอธิการบดีดําเนินการจัด
โครงการอมรมใหความรู
“การสงเสริมการปฏิบัติงานอยางมี
คุณธรรมและความโปรงใส เสริมสราง
คานิยมซื่อสัตยสุจริตของบุคลากร

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการ
ปองกันการทุจริต

โครงการกิจกรรมที่สงเสริมบุคลากรให
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ ดวยหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติราชการ

๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต

พัฒนาชองทางการรองเรียนและการแจง
ปญหาการทุจริตของหนวยงาน

เริ่มใชงานเว็บไซด
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ปจจุบัน

http://ita.nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค” ซึ่ง
มีผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร
เขารวมโครงการจํานวน ๑๐๐ คน
สภาคณาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ดําเนินการจัดโครงการสงเสริมพัฒนา
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“ซื่อสัตย โปรงใส หางไกลคอรัปชั่น”
จํานวนผูบริหาร อาจารย และ
บุคลากร จํานวน ๑๐๐ คน
จัดทําเว็บไซด การประเมินคุณทํา
และความโปรงใส เพื่อใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยสามารถรับทราบ
ขอมูลขาวสาร ประกาศ นโยบาย
มาตรการจากเว็บไซด ตลอดจนเปน
ชองทางหนึ่งในการแจงปญหาการ
ทุจริตของหนวยงานอีกทางหนึ่งดวย
http://ita.nsru.ac.th

เผยแพรขอมูลการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงานผาน
ทางมหาวิทยาลัย และผลักดันการพัฒนา
กลไกการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตไปยังหนวยงานตาง ๆ ภายใน
องคกร

เริ่มใชงานเว็บไซด
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ปจจุบัน

http://ita.nsru.ac.th

ผูประสานงานดานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ของ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการเพิ่มเติมขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานดาน
คุณธรรมและความโปรงใสของ
มหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ ตลอดจน
พัฒนาเว็บไซดเพื่อใหเปนสวนหนึ่งของ
กลไกในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององคกร

(นางสาวจิตติมา จารุวรรณ)
ผูประสานงาน

(นายมงคล แพทองคํา)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

