รายงานแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วิสัยทัศน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พันธกิจ
๑. สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ดวยความถูกตองและเปนธรรม
๒. ยกระดับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต กําหนดกลยุทธและมาตรการในการตอตานการทุจริต ในระดับหนวยงาน
๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยใหภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน มีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๔. สรางกลไกการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต ปลูกฝงคานิยม และทัศนคติ ใหบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิต
๕. มุงตอตาน และเฝาระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ กําหนดมาตรการการลงโทษขั้นสูงสุดกับผูทุจริตคอรัปชั่น
๖. บูรณาการยุทธศาสตรชาติฯ กับนโยบายการบริหารงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค
๑. ดําเนินงานดวยความโปรงใสทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได รวมถึงเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการตาง 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 มีการปองกันและตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัตหิ นาที่
๖. เสริมสรางประสิทธิภาพการสือ่ สารภายในหนวยงานอยางทั่วถึงดวยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความทันสมัย

ยุทธศาสตรการดําเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ยุทธศาสตรที่ ๑

ยุทธศาสตรที่ ๒

ยุทธศาสตรที่ ๓

สรางสังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต

ยกระดับเจตจํานงในการตอตาน
การทุจริต

สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

ยุทธศาสตรที่ ๔

ยุทธศาสตรที่ ๕

พัฒนาระบบการปองกันการ
ทุจริต

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
.

ยุทธศาสตร
๑. สรางสังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

๒. ยกระดับเจตจํานงใน
การตอตานการทุจริต

๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

แผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด มาตรการ กิจกรรม และเปาหมาย
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
มาตรการ
กิจกรรม
บุคลากร และนักศึกษาของ การจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันใหเกิด เสริมสรางคุณธรรม การอบรมสัมมนาเชิง
มหาวิทยาลัยมีพฤติกรรม วัฒนธรรมในองคกรที่ไมเพิกเฉย
จริยธรรมใหกับ
ปฏิบัติการ /การจัด
รวมตอตานการทุจริต
ตอการทุจริตคอรัปชั่น
บุคลากร และ
โครงการอบรมใหกับ
นักศึกษา
นักศึกษา
ใหบุคลากรในองคกร
สืบสานประกาศเจตนารมณ และ การเผยแพร
การประกาศ/
ยึดถือเจตนารมณ และ
นโยบายในการตอตานการทุจริต มาตรการและ
นโยบายที่แสดงออก
นโยบายที่เกี่ยวของกับการ ของมหาวิทยาลัย
นโยบายเพื่อแสดง ถึงเจตนาในการ
ปองกันและปราบปราม
เจตจํานงในการ
ปองกันและ
การทุจริต และการบริหาร
ตอตานการทุจริตตอ ปราบปรามการ
จัดการตามหลักธรรมา
สาธารณชน
ทุจริต และเผยแพร
ภิบาล
ใหกับสาธารณชน
รับทราบ
สรางเสริมความรูความ
โครงการ/กิจกรรมที่เสริมสราง
เสริมสรางความรู
การอบรมสัมมนาเชิง
เขาใจเกี่ยวกับการปองกัน ความรูเกี่ยวกับการปองกัน
เกี่ยวกับการปองกัน ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอน การปองกัน
กับการปองกันการ ผลประโยชนทับซอน

เปาหมาย
บุคลากรและ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
และสาธารณชน

บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร
๔. พัฒนาระบบการ
ปองกันการทุจริต

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
มาตรการ
ดําเนินการจัดทํามาตรการ มาตรการเกี่ยวกับการปองกันและ กําหนดมาตรการ
ที่เกี่ยวของกับการปองกัน ปราบปรามการทุจริตที่สอดคลอง ภายในเพื่อปองกัน
และปราบปรามการทุจริต กับนโยบายการประเมินคุณธรรม การทุจริต
และความโปรงใสในการบริหารงาน
ของหนวยงานภาครัฐ

กิจกรรม
เผยแพรมาตรการ
ภายในเพื่อปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

๕. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปราม
การทุจริต

ปรับปรุง พัฒนากลไก และ - พัฒนาชองทางการรองเรียนและ
กระบวนปองกันและ
การแจงปญหาการทุจริตของ
ปราบปรามการทุจริตของ หนวยงาน
องคกรใหมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

-ปรับปรุงระบบการ
รองเรียนการทุจริต
ใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง

- สรางชองทางการ เว็บไซดสามารถ
รองเรียนผานทางเว็บ ใชงานไดอยาง
ไซดเพื่อความสะดวก สมบูรณ
และรวดเร็ว

- เผยแพรมาตรการภายในเพื่อการ
ปองกันการทุจริตผานชองทาง
ตาง ๆ มหาวิทยาลัย และผลักดัน
การปฏิบัติตามมาตรการของ
หนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร

- กําหนดมาตรการ
ใหหนวยงานตาง ๆ
ภายในองคกร
รับทราบและยึดถือ
ปฏิบัติ

- ติดตามการนํา
บุคลากรของ
มาตรการไปใชเพื่อ มหาวิทยาลัย
การปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตอยางสม่ําเสมอ

(นางสาวจิตติมา จารุวรรณ)
ประสานงาน

(นายมงคล แพทองคํา)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

เปาหมาย
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
รับทราบ
มาตรการที่
เกี่ยวของ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

รายงานผลการปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

การจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันใหเกิด
วัฒนธรรมในองคกรที่ไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริตคอรัปชั่น

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงใน
การตอตานการทุจริต

สืบสานประกาศเจตนารมณ และนโยบาย
ในการตอตานการทุจริตของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

โครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสรางความรู
เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน

ระยะเวลาดําเนินการ
๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ผลการดําเนินการ

สาขาวิชารัฐศาสตรจัดโครงการ วัยใส
ใจสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น พา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เดินทางไป
ศึกษา ณ พิพิธภัณฑ ตานโกง สํานักงาน
ป.ป.ช. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ การเผยแพร ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ นครสวรรค เรื่อง เจตนารมณตาม
ยุทธศาสตรวาดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) มาตรการและนโยบายเพื่อแสดง
เจตจํานงในการตอตานการทุจริตตอ
สาธารณชน
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการจัด
โครงการอบรมใหความรู “การเสริมสราง
คานิยมซื่อสัตยสุจริตตอตานการทุจริต
และการปองกันผลประโยชนทับซอนใน
มหาวิทยาลัย” ซึ่งมีผูบริหาร คณาจารย
และบุคลากร เขารวมโครงการจํานวน
๕๐ คน

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการ
ปองกันการทุจริต

มาตรการเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคลองกับ
นโยบายการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการบริหารงานของหนวยงาน
ภาครัฐ

มกราคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๒

จัดทํามาตรการสอดคลองกับนโยบายการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
บริหารงานของหนวยงานภาครัฐ เกี่ยวกับ
» นโยบายการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
มหาวิทยาลัย
» มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
» มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง
» มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
» นโยบายการตอตานการใหหรือรับสินบน
» มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม
» มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการ
ปองกันการทุจริต

พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ โดยบรรจุหลักสูตร
วัยใสใจสะอาด (Youngsters with Good
Heart)

เริ่มใชในการเรียนการสอนใน
ปการศึกษา ๒๕๖๒

นักศึกษาชัน้ ปที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยฯ ได
ศึกษาหลักสูตร วัยใสใจสะอาด
(Youngsters with Good Heart)
เปนการปลูกฝงคานิยมดานการปองกัน
การทุจริตใหกับนักศึกษา ที่จะเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปใน
อนาคต

โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

- พัฒนาชองทางการรองเรียนและการแจง
ปญหาการทุจริตของหนวยงาน

เริ่มใชงานเว็บไซด
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ปจจุบัน
http://ita.nsru.ac.th/index.php
มกราคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๒

พัฒนาเว็บไซด การประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส เพื่อใหชองทางหนึ่งในการ
แจงปญหา และเพื่อการเรื่องรองเรียน
ตาง ๆ ของหนวยงานอีกทางหนึ่งดวย

กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ปจจุบัน

สงเสริมใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ
รวมกันสรางวัฒนธรรมองคกร เกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
โดยใหสรางวัฒนธรรมของแตละ
หนวยงาน ประกอบกับการสรางคานิยม
“NSRU
Anti Corruption” ในทุก ๆ หนวยงาน

- เผยแพรมาตรการภายในเพื่อการปองกัน
การทุจริตผานทางตาง ๆ มหาวิทยาลัย
และผลักดันการปฏิบัติตามมาตรการของ
หนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร

- สรางความตระหนักรูเกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
หนวยงาน

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

เผยแพรมาตรการที่เกี่ยวของการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต และสอดคลอง
กับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ
ในเว็บไซดของมหาวิทยาลัยฯ
http://ita.nsru.ac.th/measure.php

โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ

เผยแพรขอมูลการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของหนวยงาน
ผานทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัยฯ และ
ผลักดันการพัฒนา กลไกการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตไปยังหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในองคกร

เริ่มใชงานเว็บไซด
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ปจจุบัน
http://ita.nsru.ac.th

(นางสาวจิตติมา จารุวรรณ)
ผูประสานงาน

(นายมงคล แพทองคํา)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ผลการดําเนินการ
เกิดความตระหนักรูภายในองคกร
เกี่ยวกับการใหความสําคัญดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในสถานศึกษา

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

