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รายงานแผนปฏิบัตกิารป้องกนัการทุจริต  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

รอบ ๖ เดือน 
 

ผู้ประสานงาน ITA  

มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
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วิสัยทัศน์  

 บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล สร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

พนัธกจิ 

  ๑. สร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต บริหารงานตามหลกัธรรมมาภิบาล ดว้ยความถูกตอ้งและเป็นธรรม  

 ๒. ยกระดบัเจตจ านงในการต่อตา้นการทุจริต ก าหนดกลยทุธ์และมาตรการในการต่อตา้นการทุจริต ในระดบัหน่วยงาน  

 ๓. สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยใหภ้าคเอกชน ส่ือมวลชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบติัภารกิจตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั  

 ๔. สร้างกลไกการป้องกนัเพ่ือยบัย ั้งการทุจริต ปลูกฝังค่านิยม และทศันคติ ใหบุ้คลากร และนกัศึกษา ของมหาวิทยาลยั นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้

การปฏิบติังาน และการด าเนินชีวิต  

 ๕. มุ่งต่อตา้น และเฝ้าระวงัการทุจริตคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ ก าหนดมาตรการการลงโทษขั้นสูงสุดกบัผูทุ้จริตคอรัปชัน่  

 ๖. บูรณาการยทุธศาสตร์ชาติฯ กบันโยบายการบริหารงานตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั  

วัตถุประสงค์  

๑. ด าเนินงานดว้ยความโปร่งใสทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได ้รวมถึงเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

ตลอดจนมีการจดัการเร่ืองการร้องเรียนอยา่งเป็นระบบ  

๒. ผูบ้ริหารและบุคลากรพร้อมท่ีจะใหบ้ริการตามพนัธกิจของหน่วยงานโดยยดึหลกัความถูกตอ้ง ชอบธรรม และเสมอภาค พร้อมทั้งมีเจตจ านงท่ีแน่วแน่ในการ 

บริหารหน่วยงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต พร้อมรับผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด  

 ๓. เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติัตนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของมหาวิทยาลยั และรักษาวนิยัในการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด  

 ๔. สร้างวฒันธรรมองคก์ร สร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริมค่านิยมและวิธีปฏิบติัท่ีซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ  

 ๕. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานตามภารกิจหลกัท่ีชดัเจน มีการป้องกนัและตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี   

 ๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพการส่ือสารภายในหน่วยงานอยา่งทัว่ถึงดว้ยเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีมีความทนัสมยั  
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ยุทธศาสตร์ที ่๑    

สร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อ 

การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 

ยกระดบัเจตจ านงใน

การต่อต้านการทุจริต 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 

พฒันาระบบการ

ป้องกนัการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 

สกดักั้นการทุจริต   

เชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที ่๕  

ปฏรูิปกลไกและกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
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กิจกรรม / โครงการ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หน่วยงาน 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อเตรียมความการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ 

ค าส่ัง ท่ี๐๐๙/๒๕๖๕ เร่ือง
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/
ผู้อ านวยการสถาบัน 

 ด าเนินการแล้ว 

ในเดอืนมกราคม ๒๕๖๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

๑.๒ นโยบายไม่รับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (NO Gif 
Policy) 

ประกาศ นโยบายไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุก
ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(NO Gif Policy) 
 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมาหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว และนักศึกษา 

 ด าเนินการแล้ว 

ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

๑.๓ บันทึกความร่วมมือ 
(MOU) ว่าด้วยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

บันทึกความร่วมมือ (MOU) 
ว่าด้วยการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  

คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/
ผู้อ านวยการสถาบัน 

 ด าเนินการแล้ว 

ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

๑.๔ นโยบายการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

ประกาศนโยบายการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมาหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว และนักศึกษา 

 ด าเนินการแล้ว 

ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์
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กิจกรรม / โครงการ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หน่วยงาน 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร ยึดถือเจตนารมณ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๑ นโยบายการด าเนินงาน
ด้วยคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ 

ประกาศนโยบายการ
ด าเนินงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์ 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมาหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว และนักศึกษา 

 ด าเนินการแล้ว 

ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

๒.๒ เจตนารมณ์ตามนโยบาย
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

ประกาศเจตนารมณ์ตาม
นโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมาหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว และนักศึกษา 

 ด าเนินการแล้ว 

ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

๒.๓ นโยบายการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ด้านการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 

ประกาศนโยบายการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ด้านการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมาหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราว  

 ด าเนินการแล้ว 

ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม และกระบวนทศัน์ให้บุคลากรในองค์กรมีความตระหนักรู้เท่าทันการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการส่งเสริมค่านิยมไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 
๓.๑ มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ด้านการบริหารงบประมาณ
และการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประกาศมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ด้านการบริหารงบประมาณ
และการใช้จ่ายงบประมาณ 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมาหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว  

 ด าเนินการแล้ว 

ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์
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กิจกรรม / โครงการ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หน่วยงาน 

๓.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร่วมในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค ์

 

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียร่วมในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค ์

 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมาหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว และนักศึกษา 

 ด าเนินการแล้ว 

ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

๓.๓ โครงการเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจ”เพื่อ สร้างความ
ตระหนัก และเข้าใจกรอบการ 
ประเมิน ITA ” 

บุคลากร ในองค์กรมีความตระ 

หนักรู้และความเข้าใจการ        
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ง 

 ในการด าเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมาหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 ด าเนินการแล้ว 

ในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
งบประมาณท่ีใช้ ๓,๖๐๐ 

บาท 
คณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

๓.๔ มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 
 

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 
 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมาหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว และนักศึกษา 

 ด าเนินการแล้ว 

ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ เพื่อด าเนินการจัดท ามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔.๑ มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมาหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชั่วคราว  

 ด าเนินการแล้ว 

ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์
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กิจกรรม / โครงการ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หน่วยงาน 

๔.๒ มาตรการการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

ประกาศมาตรการการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมาหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ชัว่คราว 

 ด าเนินการแล้ว 

ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

๔.๓ บรรจุรายวิชาใน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา 

ทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

โดยบรรจุวิชา วัยใสใจสะอาด 
(Youngsters with Good Heart) 
ใน รายวิชาพื้นฐานของ
นักศึกษา 

เป็นการปลูกฝังค่านิยมด้าน
การป้องกัน การทุจริตให้กับ
นักศึกษา ท่ีจะเป็นก าลัง 

ส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ต่อไปใน อนาคต 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  ด าเนินการแล้ว 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ –ปัจจุบัน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามทุจรติ 
วัตถุประสงค์ปรับปรุง พัฒนากลไก และกระบวนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรให้มีความรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ  
๕.๑ มาตรการป้องกันการขัด
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประกาศมาตรการป้องกันการ
ขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมาหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว และนักศึกษา 

 ด าเนินการแล้ว 

ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

๕.๓ พัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนทั่วไปและช่องทางการ
ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาราช
ภัฏนครสวรรค์
https://www.nsru.ac.th/ 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานมาหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ชั่วคราว และนักศึกษา 

 ด าเนินการแล้ว 

ปี๒๕๖๓ - ปัจจุบัน 
ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมการประเมิน ITA 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

           (นางสาวเพียงฝนั  พันธุหงษ์)  (นายมงคล แพทองค า)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์  ปราณี) 
       ผู้ประสานงาน ITA                    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
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