แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในด้านส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็น
การยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น“มาตรการป้องกันเชิงรุก”
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกรอบแนวทาง
การปฏิบัติงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารจัดการทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ ปลุกจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ซึง่ แต่ละยุทธศาสตร์ มีมาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน ตัวชีว้ ดั เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด
1.1 สนับสนุนและผลักดันผู้ปฏิบัติงาน 1.1.1 ร้อยละของส่วนงานมีคู่มือหรือ
ในมหาวิทยาลัยดำเนินงานอย่างมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
คุณธรรมและความโปร่งใส
หลัก
1.1.2 ร้อยละของส่วนงานมีคู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการตามภารกิจ
หลักสำหรับผู้มาขอรับบริการ
1.1.3 ระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานอยู่ในระดับสูง (BSC)

1.2 พัฒนากระบวนการตรวจสอบ
ภายในองค์กรที่มีความเป็นอิสระ
ไม่ถูกแทรกแซง และมี
กระบวนการลงโทษทางวินัย
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการทุจริต
อย่างจริงจัง

1.2.1 ร้อยละของการดำเนินตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี
1.2.2 จำนวนเรื่องจากการตรวจสอบภายใน
ที่ไม่ถูกต้องและนำมากำหนดแนว
ทางแก้ไขเผยแพร่สู่สาธารณะ

เป้าหมาย
มากกว่า
ร้อยละ 85
ของส่วนงาน
ทั้งหมด
มากกว่า
ร้อยละ 85
ของส่วนงาน
ทั้งหมด
มากกว่า
ร้อยละ 85
ของส่วนงาน
ทั้งหมด
ร้อยละ 85
ของแผนฯ
2 เรื่อง
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โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาและจัดทำคู่มือ/
แนวปฏิบัติในการทำงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

ระยะเวลา ผู้กำกับและรับผิดชอบ
ม.ค. – ก.ย. - รองอธิการบดีทุกฝ่าย
2564 - คณบดีและ
ผู้อำนวยการ
ทุกส่วนงาน

2) โครงการพัฒนาและจัดทำคู่มือ
/แนวปฏิบัติในการให้บริการ
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก
โดยการสะท้อนกลับจากผล
การประเมินการปฏิบัติงานประจำปี
1) จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ต.ค. – ธ.ค. - อธิการบดี
2563
- ผู้อำนวยการ
สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย
2) เผยแพร่แนวทางการแก้ไขจากประเด็น ม.ค. – ก.ย.
ข้อตวรจพบประจำปี
2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ ปลุกจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2.1 รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังด้าน 2.1.1 ร้อยละการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ร้อยละ 90 1) โครงการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
ระดับมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับ ของผู้บริหาร
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่นำ
ความโปร่งใส ในด้านการดำเนิน
ส่วนงาน
ทัง้ หมด
โดยผูบ้ ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย
ชีวิตและด้านการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต
ของมหาวิทยาลัย
2) โครงการรณรงค์และเผยแพร่เจตจำนง
สุจริตและความมุ่งมั่นในการ
บริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2.1.2 มีช่องทางการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตใน มากกว่า 3 3) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงช่องทางการ
การบริหารจัดการทุกภารกิจของ
ช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังบุคคลทั้ง
มหาวิทยาลัยไปยังบุคลากร นิสิต และ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ประชาชน
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ระยะเวลา ผู้กำกับและรับผิดชอบ
ม.ค. – มี.ค. - ผูอ้ ำนวยการสำนักงาน
2564
สภามหาวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการสำนักสื่อ
และเทคโนโลยี
การศึกษา
ม.ค. – ก.ย. - รองอธิการบดีทุกฝ่าย
2564 - คณบดีและ
ผู้อำนวยการ
ทุกส่วนงาน
ม.ค. – ก.ย. - รองอธิการบดี และ
2564
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
- ผู้อำนวยการสำนัก
คอมพิวเตอร์

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด
2.2 การสร้างการรับรู้ และสื่อสาร
2.2.1 ทุกส่วนงานมีการเปิดเผยข้อมูล
ทำความเข้าใจการดำเนินงาน
หน้าเว็บไซต์ตามหัวข้อและช่องทาง
เกี่ยวกับภารกิจหลัก
ที่มหาวิทยาลัยกำหนดครบถ้วน
ของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์

2.3 กำหนดมาตรการวิธีการจัดการ 2.3.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการ
เรื่องร้องเรียน มีวิธีการรับเรื่อง
ร้องเรียนและการจัดการ
เรื่องร้องเรียนของบุคลากร นิสิต
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา ผู้กำกับและรับผิดชอบ
ทุกส่วนงาน 1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเว็บไซต์ ม.ค. – ก.ย. - ผู้อำนวยการสำนัก
(webmaster) ของทุกส่วนงาน
2564
คอมพิวเตอร์
- คณบดีและ
ผู้อำนวยการ
ทุกส่วนงาน
2) โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
ต.ค.2563 - รองอธิการบดี และ
เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– ก.ย.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
สำหรับนิสิตและบุคคลภายนอก
2564
วิเทศสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
- ผู้อำนวยการสำนัก
คอมพิวเตอร์
ร้อยละ 80 1) จัดทำและเผยแพร่กระบวนการรับ
ต.ค. 2563 - รองอธิการบดีฝ่ายวินัย
ของเรื่อง
เรื่องร้องเรียน
- มี.ค. 2564 และกฎหมาย
ร้องเรียน
- ผู้อำนวยการส่วนวินัย
ทั้งหมด
และกฎหมาย
2) ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการจัดการ ต.ค. 2563
เรื่องร้องเรียน
– ก.ย. 2564
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