ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองกลาง โทร. ๐ ๒๙๐๙ ๑๔๒๙
{XXXXXXXXXXXXX}
ที่ {XXXXXXXXXXXXX}
{BookID}
วันที่ {BookDate}
อว
๐๖๓๐.๐๑๑(๖)/๕๖
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เรียน อธิการบดี
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้มี การ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น
มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และวางแนวทางการปรับปรุง ดังนี้
๑. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการตามแผน
๑.๑ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ มี กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าประมวลจริย ธรรมของนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั งหวั ด ปทุ ม ธานี และการจั ด อบรม เสริ ม สร้ างความรู้ค วามเข้ า ใจตามประมวลจริ ย ธรรมของนายกสภา
มหาวิท ยาลั ย กรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผู้ บ ริห าร บุ คลากร และผู้ เรียนของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ให้ แ ก่ บุ ค ลากร ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เนื่ อ งจาก
ร่างประมวลจริยธรรม ฯ ดังกล่าวยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
๒. แนวทางการปรับปรุง
๒.๑ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นกฎหมาย ระเบี ย บ
และข้อบังคับ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมเห็นควรให้ชะลอการจัดทาประมวล
จริ ย ธรรมฯ นี้ อ อกไปก่ อ น จนกว่ า คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก.พ.อ.)
จะประกาศใช้ ป ระมวลจริ ย ธรรมที่ ก.พ.อ. จั ด ท า เพื่ อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะได้ จั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมฯ
ตามแนวทางของ ก.พ.อ. ต่อไป เนื่องจากที่ประชุม คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ได้มีมติ
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐนาประมวลจริยธรรมที่ ก.พ.อ. จัดทาขึ้นมาใช้ โดยอนุโลม
๓. ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต
๓.๑ มีการดาเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุ ทธศาสตร์ ๑ เสริม สร้ างจิตส านึก ค่านิ ยมให้ ห น่วยงานบริห ารงานโดยปราศจากการทุจริต
แผนงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม มาตรการ การสร้ างจิตสานึกคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการจัดทา ร่างประมวลจริยธรรมของนายก
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-๒สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
๓.๒ มี ก ารด าเนิ น การตามระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ในกรณี ที่ มี ก ารร้อ งเรี ย นว่ า
บุคคลากรกระทาการทุจริตในหน้าที่
๓.๓ มีการทบทวนประสิทธิภาพของข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย ของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ว่ า ด้ ว ย วิ นั ย นั ก ศึ ก ษาและการด าเนิ น การทางวิ นั ย (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๔
๓.๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการประชุมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทา
ประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (ก ลุ่ ม บุ ค ลากรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา)
ณ ห้องศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕ สานักงานปลัดการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวั ต กรรม เพื่ อ รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ต่ อ ประเด็ น คุ ณ ธรรมจริย ธรรมของบุ ค ลากรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งหนึ่งที่จะช่วยรวบรวมความคิดเห็ นที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ ให้มีการทางานและแก้ปัญหา
ร่วมกัน สอดคล้องกับ บทบาทภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา การแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงทางจริยธรรม
ในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงจริยธรรมในบริบทที่เป็น สากลจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๕ มีการรายงานข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดปีงบประมาณ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
ว่{XXXXX}
าที่ร้อยตรี
{PersonName}
(จาตุ
รนต์ เทพเดชา)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
หัวหน้างานนิติการ
{PositionName1}
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หน้า ๑ จาก ๑

ที่ อว ๐๖๓๐.๐๑๑(๖)/๕๖

ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ความเร่งด่วน

ด่วนที่สุด

การดำเนินการ
ส่งจาก: งานนิติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

(ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต์ เทพเดชา)
ผู้ส่ง: จาตุรนต์ เทพเดชา

เลขรับ ๓๒๔๗
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๐๑

วันเวลาส่ง: ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕ ๑๗:๒๘

ส่งจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ส่ง: นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์
วันเวลาส่ง: ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๐๑
เรียน อธิการบดี เพื่อโปรดทราบ

สำนักงานอธิการบดี

( นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์ )
พนักงานธุรการ ส๔/หัวหน้า
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๐๑

ส่งจาก: สำนักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี (ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย)

ผู้ส่ง: นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์
วันเวลาส่ง: ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ ๑๕:๒๐
เรียน อธิการบดี เพื่อโปรดพิจารณา

เลขรับ ๒๓๘๗
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๒๕

( นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข )
ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวย

เลขรับ ๑๓๓๓
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖:๑๔

การสำนักงานอธิการบดี
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕:๑๕
ส่งจาก: รองอธิการบดี (ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย)

อธิการบดี

ผู้ส่ง: นางสาวอาทูล คูณศรี
วันเวลาส่ง: ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ ๐๘:๕๕
เรียน อธิการบดี เพื่อโปรดพิจารณา

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย )
รองอธิการบดี

เลขรับ ๔๒๑๙
วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐:๒๔

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๒๒
ส่งจาก: อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ผู้ส่ง: นายชัชพงศ์ มาเมือง
วันเวลาส่ง: ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๐๖
ทราบ

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว )
อธิการบดี
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๘:๐๔

ส่งจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ส่ง: นางสาวพิณวดี จีระดิษฐ์
วันเวลาส่ง: ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๒๗
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เลขรับ ๓๒๔๗
วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙:๒๗
งานนิติการ
เลขรับ ( รอรับ )
วันที่
เวลา
ผู้พิมพ์ จาตุรนต์ เทพเดชา (งานนิติการ)
วันเวลา ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ ๐๘:๓๗

