
งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

เลขที่รับ: 0050

วันเวลาที่รับ: 12 เมษายน 2565, 12:32 น.

บันทึกขอความ
สวนราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ที่ งปกค. 0037/2565 วันที่ 11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอรายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

           ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &

Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบวัด OIT ที่ O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน

มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ความละเอียดทราบแลวนั้น

          ในการนี้ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

จึงขอรายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564   ถึง 31 มีนาคม 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ดังเอกสารแนบมาพรอมนี้ 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

 

ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา กลิ่นจันทร

ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา และบัณฑิตศึกษา

พิมพโดย: นางอาทิตยา ฉิมมา, 12 เม.ย. 2565, 13:34 น. 1/2



งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

เลขที่รับ: 0050

วันเวลาที่รับ: 12 เมษายน 2565, 12:32 น.

รายละเอียดคำสั่งการ

เรียนอธิการบดี

 ๑. งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

ขอรายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

 ๒. เสนออธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ

เลขรับ: 2179

วันที่รับ: 11 เม.ย. 2565 14:27 น.

 นางใกลรุง เกตะวันดี

ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี

11 เม.ย. 2565 เวลา 15:09 น.

ทราบ/ขอบคุณผูดำเนินการทุกทาน

- มอบงานประกันคุณภาพ แจงใหที่ประชุม กบ.ทราบ

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

11 เม.ย. 2565 เวลา 17:14 น.

รับทราบ

งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานกา

รศึกษา

เลขรับ: 50

วันที่รับ: 12 เม.ย. 2565 12:32 น.

 ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา กลิ่นจันทร

ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา และบัณฑิตศึกษา

12 เม.ย. 2565 เวลา 13:22 น.
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รายงานการกำกบัติดตามแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถงึ 31 มีนาคม 2565) 

 
 
 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) 

 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ความก้าวหน้าการดำเนินเงาน งบประมาณที่ใช้ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑) อบรมเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม 
และธรรมาภิบาล 
“มหาวิทยาลัยโปร่งใส 
บัณฑิตไทย ไม่โกง” 
ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖4 

1) เชิงปริมาณ  
  (๑)  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากร 
จำนวน ๒๕ คน 
  (๒)  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ๕ 
คณะ จำนวน ๑,๐๐๐ คน 
2) เชิงคุณภาพ 
  (๑) นักศึกษามีคุณธรรม จรยิธรรม และมีจิต
สาธารณะ เพิ่มมากขึ้น 
  (๒) นักศึกษาเกิดความตระหนักและสำนึกในการ
พัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนท่ีดีมคีุณธรรม 
จริยธรรม ความพอเพียง ค่านิยมที่ดีงามในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต 
  (๓)  สถาบันอุดมศึกษานำความโปร่งใสมาใช้ใน
การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มแระสทิธิภาพการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก 

นักศึกษา 5 คณะ 
จำนวน 200 คน 

  ดำเนินการแล้ว 
ดำเนินการจัดโครงการอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล 
“มหาวิทยาลัยโปร่งใส บณัฑิตไทย  
ไม่โกง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4  
เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง
ประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์ ทัง้ในรูปแบบ รูปแบบ Onsite
และในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Facebook Live 
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์  
  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  ยังไม่ดำเนินการ 

36,070 บาท - กองพัฒนานักศึกษา 
สำนักงานอธิการบด ี

2) กิจกรรม : ประชุม
เพื่อเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม 
และการต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงาน  
“อินทนิลช่อสะอาด” 

1) บุคลากรในหน่วยงาน ไดร้ับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานจริยธรรม ให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตยส์จุริต 
2) บุคลากรในหน่วยงานมีค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์สจุริต  

กลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อ
เสรมิสร้างการบรหิารงาน
ที่โปร่งใส จำนวน 50 คน 

  ดำเนินการแล้ว   
  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ   
      กิจกรรม ก.พ. ๖5 - เม.ย. ๖5 
  ยังไม่ดำเนินการ 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- คณะกรรมการดำเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กองนโยบายและแผน 

3) มาตรการการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1) มหาวิทยาลัยมีขั้นตอน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขออนุญาต 

1) มหาวิทยาลัยมีขั้นตอน 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของ 

  ดำเนินการแล้ว  
  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  ยังไม่ดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ - งานทรัพย์สินและสวัสดิการ 
สำนักงานอธิการบด ี
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แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ความก้าวหน้าการดำเนินเงาน งบประมาณที่ใช้ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 เพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน 

ราชการ และการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

   

4) กิจกรรมรายการวิทยุ 
“อินทนิลช่อสะอาด” 

1) บุคลากรในหน่วยงาน และผู้รบัฟังรับชม
รายการวิทยุ ได้รบัการเสรมิสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสจุริต และการต่อต้านทุจรติ 
2) บุคลากรในหน่วยงานและผู้รับฟังรับชมรายการ
วิทยุมีค่านิยมในการ 
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์สจุริต 

บุคลากรภายในหน่วยงาน
และผูร้ับฟังรับชมรายการ

วิทยุ 

  ดำเนินการแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      มกีำหนดระยะเวลาดำเนินการ   
      ระหว่าง ต.ค ๖4 - ก.ย. ๖5 
  ยังไม่ดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ - งานประชาสัมพันธ์ 
- งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา กอง
นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
1) กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลการดำเนินงาน
ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 

1) ร้อยละของข้อมูลการเผยแพรต่ามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  
 
 

ร้อยละ 100 ของเกณฑ์
การประเมิน ITA 

  ดำเนินการแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
      มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ   
      ระหว่าง ต.ค ๖4 - ก.ย. ๖5 
  ยังไม่ดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กองนโยบายและแผน 
 

2) กิจกรรมแสดง
เจตจำนงสจุริตของ
ผู้บริหารและเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลยั 

1) ร้อยละผลการประเมินการรับรูข้องบุคลากร
ภายใน ข้อ i25 
 
 

ร้อยละ 85   ดำเนินการแล้ว  
ผู้บริหารสูงสุดโดยอธิการบดีดำเนนิการลง
นามประกาศเจตจำนงสุจริต และ
ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  ยังไม่ดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กองนโยบายและแผน 
 

3) การตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖5 

1) ร้อยละ 100 ของความถูกต้องของเอกสารการ
ดำเนินงาน/โครงการ2) ร้อยละ 100 ของการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 
 

ร้อยละ 100   ดำเนินการแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
      มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ   
      ระหว่าง ต.ค ๖4 - ก.ย. ๖5 
  ยังไม่ดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ - สำนักงานอธิการบดี/ 
- ๕ คณะฯ ๓ สำนักฯ  ๑ 
สถาบันฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ความก้าวหน้าการดำเนินเงาน งบประมาณที่ใช้ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 3) ร้อยละ 100 ของตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ได้อย่างรวดเร็ว  และทันเหตุการณ์สุจริต 
(กระบวนการคดิ  ซื่อสัตยส์ุจริต  พอเพียง  วินัย  
จิตสาธารณะ) ส่งผลต่อการปฏิบัตงิานในหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและผูร้ับบริการมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 

    

4) มาตรการการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1) ทุกหน่วยงานมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 95   ดำเนินการแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
      มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ   
      ระหว่าง ต.ค ๖4 - ก.ย. ๖5 
  ยังไม่ดำเนินการ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ - กองนโยบายและแผน 
สำนักงานอธิการบด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
1) มาตรการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหาการ
ทุจริต 

1) มหาวิทยาลัยมีการปฏิบตัิภารกจิอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
2) มหาวิทยาลัยปลอดจากทุจรติคอร์รัปช่ัน 

การทุจริตในหน่วยงาน
ลดลงหรือไมม่ีเลย 

  ดำเนินการแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
      มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ   
      ระหว่าง ต.ค ๖4 - ก.ย. ๖5 
  ยังไม่ดำเนินการ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กองนโยบายและแผน 
 

2) ระบบบริการ e-
service 

1) มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการ e-
service อย่างน้อย 3 ระบบ 

3 ระบบ   ดำเนินการแล้ว  
  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ   
      ระหว่าง ต.ค ๖4 - ก.ย. ๖5 
  ยังไม่ดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ - สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ระบบช่องทางการ
สื่อสาร Q&A 

1) มีระบบช่องทางการสื่อสาร Q&A 1 ระบบ   ดำเนินการแล้ว  
  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  ยังไม่ดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ - สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ความก้าวหน้าการดำเนินเงาน งบประมาณที่ใช้ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1) กิจกรรมปรับปรุง
ระบบช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน 

1) มีการปรับปรุงระบบช่องทางการจัดการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

1 ระบบ   ดำเนินการแล้ว  
  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  ยังไม่ดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ - สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานนิติการ 

2) มาตรการจดัการ
เรื่องร้องเรียน 

1) มีการปรับปรุงระบบช่องทางการจัดการรับเรื่อง
ร้องเรียน 

1 ระบบ   ดำเนินการแล้ว  
  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  ยังไม่ดำเนินการ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ - งานตรวจสอบภายใน 
- งานนิติการ 

3) มาตรการจดัการ
เรื่องร้องเรียน 

1) มีการปรับปรุงแนวทางการคุ้มครองพยาน และ
ผู้ใหเ้บาะแส 

มกีารปรับปรุงแนวทางการ
คุ้มครองพยาน และผู้ให้

เบาะแส1 แนวทาง 

  ดำเนินการแล้ว  
  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  ยังไม่ดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ - งานตรวจสอบภายใน 
- งานนิติการ 

                                                                                                  
 
 
 

      ลงชื่อ.............................................................ผู้รายงาน 
                                                              (ผูช้่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  กลิ่นจันทร์)         

                                                                                                           ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบัณฑิตศึกษา 
 


