เจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ
รั ฐ บาล ข้ อ ที่ 10 การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น ปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในภาครั ฐ ก าหนดให้ ป ลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจิ ต ส านึ ก
ในการรั กษาศักดิ์ศรี ดังนั้ น อธิการบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคามขอแสดง “เจตจานงสุจริต ” ต่อ
เจ้าหน้าที่ภายในและสาธารณชนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและให้คามั่นที่จะบริหารงาน
มหาวิทยาลัยฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ
วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยึดระเบียบ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น ต่อต้านการทุจริต”
พันธกิจ
1. บริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค ตอบสนองความต้องการ และพร้อมรับผิดชอบ
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ปลอดจากการทุจริต
4. สร้างความซื่อสัตย์ สุจริต หากพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษอย่างจริงจัง
5. ส่งเสริมการทางานเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วม และบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
6. มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยที่รวดเร็ว ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและลดช่อง
โอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้
หลักธรรมาภิบาล

2
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม สร้าง
ความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์กร
เป้ำประสงค์
1. มีบริหารงานและปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. มีการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค ตอบสนองความต้องการ และพร้อมรับผิดชอบ
3. ระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
4. มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและบทลงโทษอย่างจริงจัง
5. มีการทางานกันเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วม และบูรณาการการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์
1. มีความโปร่งใส (Transparency Index)
2. มีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3. มีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
4. มีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5. มีคุณธรรมการทางานในมหาวิทยาลัย (Work Integrity Index)
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อปลูกจิตสานึกการทางานตามหลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการใช้บทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน และกากับดูแลการประพฤติให้เป็นไป
ตามหลักประมวลจริยธรรม
4. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อปลูกจิตสานึกการทางานตามหลักธรรมาภิบาล
6. สร้างระบบและกลไกลการรับเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรที่ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
8. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยที่โปร่งใส
9. สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัย และการพัฒนา
10. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้
11. ส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่าย ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
สาหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต
12. สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการศึกษาวิจัย และการพัฒนา
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13. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้
14. ส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
สาหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต
มำตรกำรและนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
มาตรการและนโยบายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน ได้กาหนดเป็นรายด้าน
ดังนี้
1. ด้ำนควำมโปร่งใส (Transparency Index)
1.1 มีความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน ถูกต้อง
และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้
โดยสะดวก และรวดเร็ว
1.2 มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนดด้วยความโปร่งใส
1.3 มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงาน ของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
1.4 มีการจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใสหรือ
ทุจริตต่อหน้าที่ และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
2. ด้ำนควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index)
2.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่อย่าง
เต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
2.2 เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง
2.3 ผู้บริหารมีการกาหนดทิศทางและนโยบายทีแ่ สดงถึงเจตจานงในการบริหารงาน อย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด และสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3. ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption – Free Index)
3.1 ผู้บริหารกาหนดนโยบายที่แสดงถึงความปลอดจากการทุจริต
3.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4. ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
4.1 มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดการปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่ดีแก่กันของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจาหรือวัฒนธรรมขององค์กร
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4.2 มีการปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิด ให้ยึดถือผลประโยชน์ส่วนร่วม
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
4.3 มีการกาหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัย
4.4 มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในมหำวิทยำลัย (Work Integrity Index)
5.1 การให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงาน โดยการกาหนด ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
5.2 มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และ
จะต้องเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
5.3 มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจและ
ความก้าวหน้าในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
5.4 มีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ การใช้จ่าย เงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินงานตามภารกิจอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
5.5 หัวหน้างานมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่คานึงถึง
ขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรม แก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคน
อย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมายงาน ที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบ
ในผลของงานที่ได้มอบหมายไปด้วย
5.6 การให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย และส่งเสริมการปฏิบัติงาน

รำยละเอียด กำรดำเนินงำนที่แสดงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ยุทธศำสตร์
1. มีความโปร่งใส
(Transparency
Index)

2. มีความพร้อม
รับผิด
(Accountability
Index)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
1. มีบริหารงาน 1.1 ให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ
1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
ทุกคณะ/
การบริหารมหาวิทยาลัย
และปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน ถูกต้องและ คุณธรรมและความโปร่งใส
ทุกหน่วยงาน
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วยความ
ครบถ้วน
2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ทุกคณะ/
1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
โปร่งใส
1.2 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
บริหารมหาวิทยาลัย
ทุกหน่วยงาน
เชิงรุกเพื่อปลูกจิตสานึก
เป็นธรรม
ข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้
3. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
สานักงานอธิการบดี
การทางานตามหลัก
ส่งเสริมการมี
โดยสะดวกและรวดเร็ว
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล
ส่วนร่วมจาก
1.3 การจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องดาเนินการ 4. โครงการเพิ่มช่องทางในการรับฟัง
สานักงานอธิการบดี
ทุกภาคส่วน
และส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุก ความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียใน
ขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
องค์กร
1.4 เด็ดขาด ชัดเจนกับการจัดการกับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อันไม่โปร่งใส
หรือทุจริตต่อหน้าที่
2.1 ส่งเสริมการใช้บทลงโทษ
2. มีการบริการที่ 2.1 พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหาร 1. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ
ทุกคณะ/
ในประมวลจริยธรรมแก่
รวดเร็ว ถูกต้อง
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่
มหาวิทยาลัย/องค์กรต่อต้านการ
ทุกหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน และกากับ
เสมอภาค
แสดงถึงการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่
ทุจริต
ดูแลการประพฤติให้เป็นไป ตอบสนอง
อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
ตามหลักประมวลจริยธรรม
ความต้องการ
กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม
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3. มีความปลอด
จากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน
(Corruption –
Free Index)

กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

2.2 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ
2.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อปลูกจิตสานึก
การทางานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

และพร้อม
รับผิดชอบ

3.1 สร้างระบบและกลไกลการ
รับเรื่องร้องเรียนภายใน
องค์กรที่ส่งเสริมการ
ต่อต้านการทุจริต
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา

3. ระบบการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงานอธิการบดี

2.2 การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของ
2. โครงการสนับสนุนสร้างความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ที่มีความถูกต้องตาม
การเข้าร่วมปฏิญญาต่อต้านการทุจริต
กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
คอร์รัปชั่น
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญ
ที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
2.3 การกาหนดทิศทางและนโยบายของ
ผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจานงในการ
บริหารงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต และ
พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการ
ขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยจะเป็นไป
อย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
3.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบและการ 1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกลการ สานักงานอธิการบดี
ป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียนที่ส่งเสริมการต่อต้าน
ในมหาวิทยาลัยที่เป็นพฤติกรรมที่เข้า
การทุจริต
ข่ายการทุจริตต่อหน้าที่
2. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล
สานักงานอธิการบดี
3.2 มีคณะกรรมการตรวจสอบและ
สารสนเทศการดาเนินงานของ
ป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยที่โปร่งใส
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กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

มาตรการและเครื่องมือใน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
3.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที่โปร่งใส
4. มีวัฒนธรรม
4.1 สร้างองค์ความรู้ในการ
4. มีมาตรการ
คุณธรรมในองค์กร
ป้องกันและปราบปรามการ ป้องกันและ
(Integrity Culture
ทุจริตโดยการศึกษาวิจัย
ปราบปรามการ
Index)
และการพัฒนา
ทุจริตและ
4.2 พัฒนาระบบการจัดการ
บทลงโทษอย่าง
องค์ความรู้
จริงจัง
4.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือ
การสร้างเครือข่ายทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล สาหรับ
ตรวจสอบและปราบปราม
การทุจริต

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต
ในเชิงนโยบาย

4.1 มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอด 1. โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้
แก่กันของเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ให้ไม่ยอมรับ พฤติกรรมการทุจริต
ทุจริต โดยการศึกษาวิจัย และการ
ต่างๆ และมีการกาหนดโทษ
พัฒนา
4.2 มีการปลูกฝังและสร้างให้เกิด
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
วัฒนธรรมทางความคิด แยกแยะ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมให้ได้
4.3 มีการกาหนดแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัย
4.4 มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุล
ภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์

สานักงานอธิการบดี
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5. มีคุณธรรมการ
ทางานใน
มหาวิทยาลัย
(Work Integrity
Index)

กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

5.1 สร้างองค์ความรู้ในการ
5. มีการทางานกัน
ป้องกันและปราบปรามการ เป็นทีม เน้นการ
ทุจริตโดยการศึกษาวิจัย
มีส่วนร่วม และ
และการพัฒนา
บูรณาการการ
5.2 พัฒนาระบบการจัดการ
ทางานอย่างมี
องค์ความรู้
ประสิทธิภาพ
5.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือ
การสร้างเครือข่ายทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล สาหรับ
ตรวจสอบและปราบปราม
การทุจริต

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

5.1 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ 1. โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้
ชัดเจน
ในการป้องกันและปราบปรามการ
5.2 มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน ทุจริต โดยการศึกษาวิจัย และการ
การปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด และ
พัฒนา
จะต้องเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็น 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ธรรมและเท่าเทียมกัน
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
5.3 การมีคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
5.4 มีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่าง
โปร่งใส และใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อ
การดาเนินงานตามภารกิจอย่างคุ้มค่า
มากที่สุด
5.5 ผู้บริหารมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือ
มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการสื่อสาร
และเอาใจใส่ ติดตามในการมอบหมาย
งาน ที่ได้มอบหมายไป ตลอดจน
รับผิดชอบในผลของงานที่ได้

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์

สานักงานอธิการบดี
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กลยุทธ์

เป้ำประสงค์

มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

มอบหมายไปด้วย ให้ความสาคัญกับ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย และ
ส่งเสริมต่อการปฏิบัติงาน

รวมถึงการให้ความสาคัญกับการสื่อสารเกี่ยวกับการส่งเสริมในแต่ละด้านข้างต้นให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้
เกิดความตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ประกำศเจตจำนง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ยึดระเบียบ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น ต่อต้ำนกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
*****************************
ตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิ ธีการบริห ารกิ จการบ้ านเมือ งที่ดี พ.ศ.2546 และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ
รัฐบาลข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัด ถือปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
1. ด้านความโปร่งใส : บริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
2. ด้านความพร้อมรับผิด : ให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค ตอบสนองความต้องการ
และพร้อมรับผิดชอบ
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน : ส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร : ส่งเสริมให้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และบทลงโทษอย่างจริงจัง
5. ด้านคุณธรรมการทางานในมหาวิทยาลัย : ส่งเสริมการทางานเป็นทีม เน้นการมีส่วนร่วม
และบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

