แบบ งป.1/1

โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1. ชื่อโครงการ “ยกระดับการดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ”
2. สถานภาพของโครงการ:
[ ] โครงการใหม่
[ ] โครงการปกติ (โครงการตามภารกิจ)
[] โครงการต่อเนื่อง “อบรมแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อรับ
การประเมิน ITA”
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อ – สกุล. นางอรประภา เจริญวัย โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 6600
โทรสาร 044-815116 E-mail qa_cpru@hotmail.com
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการบูรณาการโครงการ
4.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านความมั่นคง
 2. ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความ
สม่่าเสมอภาค
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านั้น)

แผนปฏิรูปประเทศ
 1. ด้านการเมือง
 2. ด้านการบริหารราชการ
 3. ด้านกฎหมาย
 4. ด้านยุติธรรม
 5. ด้านเศรษฐกิจ
 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 7. ด้านสาธารณสุข
 8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีฯ
 9. ด้านสังคม
 10. ด้านพลังงาน
 11. ด้านป้องกันและปราบปรามทุจริต
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านั้น)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้่าในสังคม
 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
 5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศฯ
 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตฯ
 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
 8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
 10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านั้น)

4.2 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
นโยบายรัฐบาล
 1. การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
 3. การลดความเหลื่อมล้า่ ของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
 4. การศึกษาและเรียนรู้ การท่านุบา่ รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม
 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ฯ
 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามทุจริต
 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(เลือกได้มากกว่า 1 ตัว)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 1. การพัฒนาท้องถิ่น
( ) ด้านเศรษฐกิจ
( ) ด้านสังคม
( ) ด้านสิ่งแวดล้อม
( ) ด้านการศึกษา
 2. การผลิตและพัฒนาครู
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านั้น)

4.3 สอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

 1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน
 2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
 3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบ
สานโครงการอั นเนื่อ งมาจากแนวพระราชด่า ริเพื่ อ
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้าง
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของวิ ช าชี พ ครู
บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพ
อื่น ๆ
 6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านั้น)

1. ป ฏิ รู ป เพื่ อ กา รพั ฒ นา
องค์กร
 2. สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า
 3. สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา
สร้างรายได้
 4. ครอบครั ว ราชภั ฏ ชั ย ภู มิ
เปี่ยมสุข
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านั้น)

กลยุทธ์ที่ 1.2 คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด่าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านั้น)

ระบุตัวชี้วัด 1.2 คะแนน
ผลการประเมิ นคุ ณธรรม
และโปร่ ง ใสการบริ ห าร
จัดการ (ITA)
(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านั้น)

4.4 สอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
บูรณาการระหว่างหน่วยงานใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุจริตและประพฤติมิชอบ-

กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั 1.2 คะแนนผลการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ประเมินคุณธรรมและโปร่งใส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ- การบริหารจัดการ (ITA)
-
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4.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. / สมศ. / กพร. / ITA)
องค์ประกอบ
1) เสริมสร้างจิตส่านึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2) บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ
3) เสริมสร้างความเข็มแข็งในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
มหาวิทยาลัย
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) ส่งเสริมกิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการเสนอแนะข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยให้บรรลุวสิ ัยทัศน์และ
พันธกิจ

ตัวบ่งชี้
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อ่านาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการด่าเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการ
ท่างาน
9) การเปิดเผยข้อมูล และ
10) การป้องกันการทุจริต

4.6 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ
[] บูรณาการกับหน่วยงานภายนอก (ส่านักงาน ป.ป.ช.)
[ ] บูรณาการกับหน่วยงานภายใน (ระบุ...................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิ บ าลและป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบในหน่ ว ยงานภาครั ฐ รวมทั้ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก่ า หนดให้
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ
ด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด่ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ รั บ คะแนน 70.44 คะแนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับคะแนน 70.02 คะแนน คะแนน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับ
คะแนน 90.31 คะแนน เพื่อให้การด่าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีคะแนนเข้าใกล้ในระดับ AA
(95 คะแนน) ให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย
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6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาบุคลลากรที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ITA ในแต่ละส่านัก/กอง/หน่วยงาน มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการและเหตุผลของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนให้ความส่าคัญและมีส่วน
ร่วมในการเข้ารับการประเมิน
6.2 เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ITA)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มมากขึ้น
7. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)

หน่วยนับ

จ่านวนบุคลากรเข้ารับการอบรม

ค่าเป้าหมาย

คน

100

คะแนน

80

ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด่าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับคะแนนสูงขึ้นไม่น้อยกว่ารอบปีที่ผ่านมา (ปี 2562)
8.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิผรู้ ับผิดชอบในแต่ละส่านัก/กอง/หน่วยงาน
มีความรู้ ความเข้าใจและพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9. กลุ่มเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่รับผิดชอบในแต่ละส่านัก/กอง/
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ่านวน 50 คน
10. ระยะเวลาดาเนินงาน
ไตรมาส 3 วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 สิ้นสุด วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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11. แผนการดาเนินงาน ของโครงการ (PDCA)
ที่

โครงการ/ขั้นตอน/
กิจกรรม

แผนการดาเนินการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

โครงการ
ขั้นวางแผนงาน (P)
(ระบุขั้นตอนการวางแผน)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด่าเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวางแผนการด่าเนินงาน
3. เสนอขออนุมัติโครงการ
4. ประสานหน่วยงาน/
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นดาเนินการ (D)
(ระบุขั้นตอนการด่าเนินงาน)
1. เชิญวิทยากร
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ
3. จัดอบรมตามโครงการก่าหนด
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
(ระบุขั้นตอนการประเมินผล)
1. แบบสอบถามการด่าเนินงาน
2. รายงานผลการด่าเนินโครงการ















ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)
(ระบุ ขั้ น ตอนการปรั บปรุ งตามผล
การประเมิน)
น่าผลการด่าเนินงานไป
1. ปรับปรุงแก้ไขเพื่อด่าเนินงาน
ในครั้งต่อไป



12. สถานที่ดาเนินโครงการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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13. แหล่งงบประมาณ [ ] งบประมาณจัดสรร [  ] งบกลางมหาวิทยาลัย
[ ] แผ่นดิน ผลผลิต (ระบุ) ...................กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา..............
[ ] เงินรายได้
[ ] งบอื่นๆ ระบุ..........................................................................................................................
14. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณรวม 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ระบุ [ ] ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.62) ……...................บาท
[ ] ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.63) ……...................บาท
[ ] ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63) 23,000......บาท
[ ] ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.63) ………………......บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ (แยกกิจกรรม)
กิจกรรม อบรมยกระดับคะแนนการดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ”
งบประมาณ 23,000 บาท

หมวดรายจ่าย – รายการ
5.2) งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้สอย)
1) ค่าตอบแทนวิทยากร

งบประมาณ

คาชี้แจง

1,800

ค่าตอบแทนวิทยากร จ่านวน 1 คน วันละ 300*6 ชม.
บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
ค่าอาหารกลางวัน จ่านวน 50 คนๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน
2,500 บาท
ค่าอาหารว่าง จ่านวน 50 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
- รูปเล่มรายงานผลและคู่มือการด่าเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจ่านวน 50
เล่ม ๆ ละ 200 บาท จ่านวน 10,000 บาท
- เอกสารประกอบการอบรม
ค่าป้ายโครงการ 6*3 ตร.ม. เป็นเงิน 1,800 บาท
(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

2) ค่าอาหารกลางวัน

2,500

3) ค่าอาหารว่าง

2,500

4) ค่าเอกสาร

14,400

5) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
1,800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
23,000
หมายเหตุ: สามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ
15. การติดตามและประเมินผล
15.1 ค่าสั่งก่ากับติดตาม ITA
15.2 ผลประเมินค่าคะแนน ITA
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