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รายงานผล 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จ าท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และเป็นการติดตามความคืบหน้าแผนดังกล่าว ซึ่งมีทั้งหมด 16 โครงการ/กิจกรรม บรรลุ 15 ไม่บรรลุ 1 คิดเป็นร้อยละ 93.75  
มีรายละเอียด ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
เกณฑ์ 
ITA 

ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการการประกาศ
เจตจ านงตามนโยบายคณุธรรม
และความโปร่งใสการด าเนิน
ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยาและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร บุคลากร 
นักศึกษา 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ประธานหลักสตูร 

28 พฤศจิกายน 2560 6,500 -คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA  
-คณะ/ส านัก/ สถาบัน 

EB6  ด าเนินการเรียบร้อย 
https://www.ar
u.ac.th/detail-
arunews.php?i
d=1 

2. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 
ฉบับ 

คณะ ส านัก สถาบัน ผ่านมติที่ประชุมจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน
จัดท าฯ เมื่อวันอังคาร ท่ี 9 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
และผา่นมติที่ประชุมกบ. 
ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวัน
อังคารที่ 13 มิถุนายน 

- -คณะกรรมการจัดท า
แผนฯ 
-คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA  
 

EB11 กิจกรรมนี้จดัใน
คราวเดยีวกันกับ
กิจกรรมที่ 10 

https://www.aru.ac.th/detail-arunews.php?id=1
https://www.aru.ac.th/detail-arunews.php?id=1
https://www.aru.ac.th/detail-arunews.php?id=1
https://www.aru.ac.th/detail-arunews.php?id=1
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
เกณฑ์ 
ITA 

ผลการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2560 
3. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ประจ าป ี
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปี มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 
ฉบับ 

คณะ ส านัก สถาบัน จัดท าให้เสร็จภายใน 60 
วัน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เพื่อจัดสรร
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

5,500 -คณะกรรมการจัดท า
แผนฯ 
-คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA  

EB11 กิจกรรมนี้จดัใน
คราวเดยีวกันกับ
กิจกรรมที่ 10 

4. กิจกรรมตรวจสอบการ
จัดซื้อ-จัดจ้างตามรายไตรมาส  

มหาวิทยาลยัมีการด าเนินการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
(ตามเกณฑ์ ITA EB 4 ข้อ 2) 

คณะ ส านัก สถาบัน ตามรายไตรมาส (3,6,9 
และ 12 เดือน) 

- -งานพัสดุ  
-ผู้รับผดิชอบงานงาน
พัสดุของคณะ/ส านัก/
สถาบัน 

EB3 (1) 
(2) (3) 
และ (4) 
 

กิจกรรมนี้จดัใน
คราวเดยีวกันกับ
กิจกรรมที่ 10 

5. กิจกรรมวิเคราะหผ์ลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 

มีผลการวิเคราะหผ์ลการจดัซื้อ
จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 

คณะ ส านัก สถาบัน สัปดาห์แรกของเดือน
เมษายนของทุกปี พร้อม
หน่วยงานส่งแบบส ารวจ
เชิงประจักษ์ (Evidence-
based) รอบที่ 2 พร้อม
หลักฐานประกอบ 

- ผู้รับผิดชอบงานงาน
พัสดุของคณะ/ส านัก/
สถาบัน 

EB3 (1) 
(2) (3) 
และ (4) 
 

กิจกรรมนี้จดัใน
คราวเดยีวกันกับ
กิจกรรมที่ 10 

6. กิจกรรมการสรปุผลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้างและด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 

มีผลการจดัการเรื่องร้องเรียน
ด้านการจดัซื้อ-จัดจ้างและด้าน
การปฏิบัติงาน 

คณะ ส านัก สถาบัน 1 ต.ค. -30 ก.ย. - งานพัสด ุ
งานนิติการ 

EB3 (1) 
(2) (3) 
และ (4) 

กิจกรรมนี้จดัใน
คราวเดยีวกันกับ
กิจกรรมที่ 10 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
เกณฑ์ 
ITA 

ผลการด าเนินงาน 

 
7. กิจกรรมวิเคราะห์และบริหาร
ความเสีย่งเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มีคู่มือบริหารความเสีย่งเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

คณะ ส านัก สถาบัน 1 ต.ค. -30 ก.ย. - คณะ/ส านัก/สถาบัน EB8, 
EB10 

กิจกรรมนี้จดัใน
คราวเดยีวกันกับ
กิจกรรมที่ 10 

8. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment: ITA) 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลยัผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

คณะ ส านัก สถาบัน 1 ต.ค. -30 ก.ย. - คณะ/ส านัก/สถาบัน EB 2 (2) กิจกรรมนี้จดัใน
คราวเดยีวกันกับ
กิจกรรมที่ 10 

9. กิจกรรมจดัท ารายวิชาศึกษา
ทั่วไปการต่อตา้นการทุจริต 

มีรายวิชาการต่อต้าน 
การทุจริต 

นักศึกษา 1 ต.ค. -30 ก.ย. 8,000 คณะ 
กองบริการการศึกษา 

EB 2 (1) 
และ (2) 

ด าเนินการต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรและนักศกึษา 
วัตถุประสงค์ 2. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เกณฑ์ ITA ผลการด าเนินงาน 

10. โครงการอบรม เรื่อง การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
- กิจกรรมอบรม เรื่อง การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กิจกรรมเสรมิสร้างความรู้และ
ตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต (2 รุ่น) 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรดา้นงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลยั 
  
 

30 เมษายน 
2561 

50,000 คณะ/ส านัก/สถาบัน EB5, EB8, 
EB10 

จัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 วันจันทร์ที่ 30 
เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 
08.30-16.30 น.   
ณ ห้องประชุมต้นโมก 
อาคารบรรณราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

11. กิจกรรม ARU ร่วมใจพัฒนา
มหาวิทยาลยัให้เป็นองค์กรใสสะอาด 
และกิจกรรมท าดีมีคนเห็น 
12. กิจกรรมอบรมนักศึกษาเพื่อ

มหาวิทยาลยัผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

-หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
-นักศึกษา 1 รุ่น 

1 ต.ค. -30 
ก.ย. 

25,000 -คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA 
-กองพัฒนานักศึกษา  
 

EB9 จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึก
ให้กับนักศึกษา ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เกณฑ์ ITA ผลการด าเนินงาน 

เสรมิสร้างความรู้และตระหนัก
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
 
 

จัดในคราวการต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

13. โครงการอบรมระเบยีบวินัย
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
-กิจกรรมอบรมบุคลากรสายวิชาการ  
(ประมาณ 300 คน) 
-กิจกรรมอบรมสายสนับสนุนวิชาการ  
(ประมาณ 300 คน) 

บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในจรรยาบรรณ 
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
อบรม 

-บุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 
2 รุ่น 
 

1 ต.ค. -30 
ก.ย. 

30,000 -งานบริหารงานบุคคล 
-งานนิติการ 

EB5, EB11 กิจกรรมนี้จดัในคราว
เดียวกันกับกิจกรรมที่ 15 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างและสง่เสริมความร่วมมือตรวจสอบการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เกณฑ์ ITA ผลการด าเนินงาน 

14. กิจกรรมบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการรณรงค์
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 

มีเครือข่ายความร่วมมือใน
การรณรงค์ฯ ปลีะ 1 แห่ง 
(5 ปี 5 แห่ง) 

องค์กรภายนอก 
 

7 พฤษภาคม 
2561 

30,000 -คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA  
-งานประชาสัมพันธ์ 

EB2 (1)  จัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้าน
การทุจริต ฉบับนี้ท าขึ้น เมื่อ
วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ระหว่าง มูลนิธติ่อต้านการ
ทุจริต โดยศาสตราจารย์พเิศษ 
วิชา  มหาคุณ ประธาน
กรรมการมลูนิธิต่อต้านการ
ทุจริตกับ อธิการบดี หรือ 
ผู้แทนมหาวิทยาลัย วิทยาลยั 
สถาบัน และประธานกรรมการ
มูลนิธิ หรือผู้แทน  จ านวน  ๑๐  
สถาบัน   

15. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง หลักการปฏิบัติ
ราชการที่ดีเกี่ยวกับการพัสด ุ

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวแทนหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานพัสด ุ

-16 ธันวาคม 
2560 
-22 ธันวาคม 
2560  
-19 ธันวาคม 
2561 

40,000 งานนิติการ EB11 -จัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การบรหิาร
จัดการการจัดซื้อจดัจ้างใน
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุ



 
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เกณฑ์ ITA ผลการด าเนินงาน 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 เวลา 08.00-17.30 น.  
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย์ ช้ัน 1 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
เรื่อง การบริหารพัสดุ ตาม
พ.ร.บ.การจดัซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 และ รุ่น 2 
 

16.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
การเรยีนการสอนของอาจารย ์

ระบบการเรียนการสอนของ
อาจารย์มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด 

สายวิชาการ 1 ต.ค. -30 
ก.ย. 

- -กองบริการการศึกษา 
-งานนิติการ 
-คณะ 

 ระบบคณะจะด าเนินแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินการเรียน
การสอนของอาจารย ์ประจ าปี
การศึกษา 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 155,000   
 


