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รายงานผลการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ผู้ประสานงาน ITA
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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วิสัยทัศน์
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พันธกิจ
๑. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
๒. ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต กาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต ในระดับหน่วยงาน
๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยให้ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๔. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต ปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติ ให้บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้การ
ปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิต
๕. มุ่งต่อต้าน และเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ กาหนดมาตรการการลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น
๖. บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติฯ กับนโยบายการบริหารงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
๑. ดาเนินงานด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตลอดจนมี
การจัดการเรื่องการร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
๒. ผู้บริหารและบุคลากรพร้อมทีจ่ ะให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักความถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค พร้อมทั้งมีเจตจานงที่แน่วแน่ในการ บริหาร
หน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด
๓. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และรักษาวินัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริมค่านิยมและวิธีปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
๕. กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจน มีการป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่
๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารภายในหน่วยงานอย่างทัว่ ถึงด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความทันสมัย
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ยุทธศาสตร์การดาเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยกระดับเจตจานงใน
การต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาระบบการ
ป้องกันการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต
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รายงานผลการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
กิจกรรม /
กลยุทธ์
ผลการดาเนินการ
ปัญหาอุปสรรค
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑.๑ บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
มีพฤติกรรมร่วมต่อต้าน
การทุจริต

กิจกรรมเพื่อผลักดันให้
เกิดวัฒนธรรมใน
องค์กรที่ไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตคอรัปชั่น

บุคลากรและนักศึกษาที่รับรู้และ
เข้าใจผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมใน
องค์กรที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
คอรัปชั่น

๑.๒ ปรับฐานความคิด
บุคลากรและนักศึกษาให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวม

กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการต่อต้าน
การทุจริต สาหรับ
นักศึกษา

บุคลากรและนักศึกษารับรู้และเข้าใจ
ด้านการต่อต้านการทุจริต

บุคลากร
และ
นักศึกษา
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค์

 ดาเนินการแล้ว ไม่
ใช้งบประมาณ
มหาวิทยาลัย มอบหมาย
เชิงนโยบายการเพื่อสู่
คณะผู้บริหาร และ
ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรม
ในองค์กรที่ไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตคอรัปชั่น
บุคลากร  ดาเนินการแล้ว ไม่
และ
ใช้งบประมาณ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ของ
เชิงนโยบายสู่คณะโดย
มหาวิทยาลัย ให้คณาจารย์เสริมสร้าง
ราชภัฏ
กิจกรรมความรู้ในทุก
นครสวรรค์ รายวิชา

-

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(COIV-19) กิจกรรมการ
เรียน รู้อยู่ในรูปแบบ
ออนไลน์ทั้งหมดซึ่ง
อาจจะส่งผล ต่อการ
รับรู้ ของนักศึกษา

ข้อเสนอแนะ
-
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แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
กิจกรรม /
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๒.๑ สืบสานเจตนารมณ์
และนโยบายในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยบุคลากรใน
องค์กร

การประกาศ/
นโยบายที่แสดงออก
ถึงเจตนาในการ
ดาเนินงานด้วย
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

มหาวิทยาลัย มีมาตรการ กลไกและ
นโยบายที่แสดงออกถึงเจตนารมณ์ใน
การดาเนินงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

บุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการ กลไกและ
นโยบายที่แสดงออก
ถึงเจตนาในการ
ดาเนินงานด้วย
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

ผลการดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว ไม่ใช้
งบประมาณ มหาวิทยาลัย
ให้บุคลากรปฏิบัติตาม
มาตรการนโยบายที่
แสดงออกถึงเจตนารมณ์
ในการดาเนินงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

-

-

ปัญหา
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์

กิจกรรม / โครงการ

๓.๑ เสริมสร้าง
วัฒนธรรม ให้บุคลากร
ในองค์กรมีความ
ตระหนักมี ความรู้ความ
เข้าใจการ ประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ ใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ”เพื่อ
สร้างความตระหนัก
และเข้าใจกรอบการ
ประเมิน ITA ”

ตัวชีวัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ร้อยละของ บุคลากร ในองค์กรมี
ความตระหนักมี ความรู้ความเข้าใจ
การ ประเมินความรู้ความเข้าใจ ใน
การดาเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ ๘๕

ผลการดาเนินการ
 ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร ๑๑,๕๐๐
บาท

ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙
(COIV-19)

ดาเนินการจัด
กิจกรรมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕
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แผนยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันทุจริตเชิงรุก
ตัวชีวัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
กลยุทธ์
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพ ทบทวนมาตรการ
ระบบงานป้องกันทุจริต กลไก นโยบายป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต การให้หรือรับ
สินบน

มหาวิทยาลัยมี
มาตรการนโยบาย
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต การให้หรือ
รับสินบน

มีมาตรการ กลไกและ
นโยบายป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
การให้หรือรับสินบน

๔.๒ พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต

จานวนการเผยแพร่
ข้อมูลและประกาศต่าง
ๆการจัดการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
เสริมสร้างการปลูกฝัง
ค่านิยมด้านการป้องกัน
การทุจริตให้กับ
นักศึกษา

มีช่องทางเว็ปไซต์หลัก
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์

๔.๓ บรรจุรายวิชาใน
หลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษา ทั่วไป ปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยบรรจุ
วิชา วัยใสใจสะอาด
(Youngsters with Good
Heart) ใน รายวิชา

พื้นฐานของนักศึกษา

การเผยแพร่ข้อมูลและ
ประกาศต่าง ๆ การ
จัดซื้อจัดจ้างทาง
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
เป็นการปลูกฝังค่านิยม
ด้านการป้องกัน
การทุจริตให้กับ
นักศึกษาที่จะเป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไปใน
อนาคต

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

ผลการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

 ดาเนินการแล้ว ไม่ใช้
งบประมาณ มหาวิทยาลัยให้
บุคลากรปฏิบัติตนตาม
มาตรการกลไก และนโยบาย
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตการให้หรือรับสินบน
 ดาเนินการแล้ว
https://www.nsru.ac.th/th/

-

มหาวิทยาลัยมอบ
ฝ่ายกฎหมาย
ดาเนินการปรับปรุง
ระเบียบมาตรการต่างๆ

-

-

 ดาเนินการแล้ว
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ –ปัจจุบัน

-

-
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แผนยุทธศาสตร์ที่ ๕ การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามทุจริต
ตัวชีวัดผลสาเร็จและเป้าหมาย
กลยุทธ์
กิจกรรม / โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๕.๑ พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต
โครงการปรับปรุงระบบ
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไปและ
การจัดการข้อร้องเรียน
การทุจริต

ผลการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงระบบช่อง
จานวนระบบการ
ทางการรับเรื่อง
จัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนทั่วไปและ
การจัดการข้อร้องเรียน
การทุจริต

ระบบทางการรับเรื่อง  ดาเนินการแล้ว
ร้องเรียนทั่วไปและ
https://www.nsru.ac.th/th/
การจัดการข้อร้องเรียน
การทุจริต

-

-

เผยแพร่มาตรการ
ภายในเพื่อการป้องกัน
การทุจริตผ่านทางต่าง
ๆ มหาวิทยาลัย
และผลักดันการปฏิบัติ
ตามมาตรการของ
หน่วยงานต่าง ๆ
ภายในองค์กร

มาตรการที่เกี่ยวข้อง
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

-

-

(นางสาวเพียงฝัน พันธุหงษ์)
ผู้ประสานงาน ITA

มหาวิทยาลัยมี
มาตรการที่เกี่ยวข้อง
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และสอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

 ดาเนินการแล้ว
https://www.nsru.ac.th/th/
เผยแพร่มาตรการที่เกี่ยวข้อง
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และสอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยฯ

(นายมงคล แพทองคา)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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