
 

 
 

รายงานผล 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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รายงานผล 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สอดคล้อง
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น เพ่ือเป็นการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว จึงได้จัดท าสรุปรายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การด าเนินงาน หมายเหตุ 
รอบ 6 เดือน 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

มีแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 
ฉบับ 

คณะ/ส านัก /
สถาบัน 

60 วัน ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ  

5,500 ติดตามความคืบหน้า 
การด าเนินงานตามแผนใน
คราวประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การด าเนินงาน หมายเหตุ 
รอบ 6 เดือน 

  

 

  

-ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท ารายวิชาศึกษาทั่วไป
การต่อต้านการทุจริต เมื่อ
วันที่ 22-23 มกราคม 
2562 ณ จังหวัด
นครราชสีมา โดย  
กองบริการการศึกษา 
-ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภา
วิชาการ เมื่อคราวการ
ประชุมครั้งที่ 3/2562 
วันที่ 20 มีนาคม 2562 
-ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อคราว
การประชุมครั้งที่ 4/2562 
วันที่ 27 มีนาคม 2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การด าเนินงาน หมายเหตุ 
รอบ 6 เดือน 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง หลักการปฏิบัติราชการที่ดี
เกี่ยวกับการพัสดุ 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
แนวทางการป้องกันการทุจริต” 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 80 

คณะ/ ส านัก /
สถาบัน 

25-26 ก.ค. 
2562 

40,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรและนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ 2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

รอบ 6 เดือน 
4. โครงการการประกาศเจตจ านง
ตามนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินของ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร/ 
บุคลากร/ 
นักศึกษา/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย/ 
ประธาน
หลักสูตร 

มิถุนายน 2562 6,500 สภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที ่7/2562 เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 มี
มติแต่งตั้งให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ 
ประดับเพ็ชร รักษา
ราชการแทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่
ระหว่างรอโปรดเกล้า 
หลังจากได้รับการโปรด
เกล้า มหาวิทยาลัยจะจัด
กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อไป 

อธิการบดี 
ดร.เกษม 
บ ารุงเวช 
หมดวาระ 

5. โครงการอบรมระเบียบวินัย
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การส่งเสริมวินัยและ

ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 80 

คณะ/ ส านัก /
สถาบัน 

15-16 สิงหาคม 
2562 

30,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

รอบ 6 เดือน 
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และป้องปราม
การทุจริตของบุคลากร ให้แก่ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย 
6. กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

มีเครือข่ายจากองค์กร
ภายนอก 

คณะ /ส านัก/ 
สถาบัน 

28 กุมภาพันธ์ 
2562 

30,000 จัดท าพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
เชิงรุก เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
หอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ 
ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจรติในภาครัฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ท) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างและส่งเสริมความร่วมมือตรวจสอบการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

รอบ 6 เดือน 
7. โครงการอบรม เรื่อง การ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ เพื่อปลุกจิตส านึกและ
สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

ข้อร้องเรียนด้านการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อน
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

คณะ/ ส านัก /
สถาบัน 

4-5 กรกฎาคม 
2562 

50,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ  

8. กิจกรรม ARU ร่วมใจ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
องค์กรใสสะอาด และกิจกรรม
ท าดีมีคนเห็น 

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
ปลอดการทุจริต 

-คณะ ส านัก 
สถาบัน 
-นักศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เม.ย.-มิ.ย. 2562 25,000 นักศึกษามหาวิทยาลัยเข้า
ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากับ
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ใน
โครงการอบรมเยาวชน 
ช่อสะอาด ณ โรงเรียนวัด
ราชปักษี ต.โพสะ อ.เมือง 
จ.อ่างทอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
พัฒนาหมู่บ้านให้ปลอด
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

รอบ 6 เดือน 
จากการทุจริต กล่อมเกลา
คนในชุมชนรวมทั้งเยาวชน
ให้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริตกาย พฤติกรรม 
จิตใจและปัญญา  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 195,000   
 


