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รายงานผล 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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รายงานผล 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สอดคล้อง
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลตามแผนดังกล่าว จึงได้จัดท าสรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหต ุ

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

มีแผนปฏิบัตกิารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 
ฉบับ 

คณะ/ส านัก /
สถาบัน 

60 วัน ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ  

5,500 จัดกิจกรรมทบทวนและจัดท า
แผนปฏิบัตกิารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2562 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหต ุ

2. กิจกรรมจัดท ารายวิชาศึกษาทั่วไป
การต่อต้านการทุจริต 

มีรายวิชาศึกษาทั่วไปการ
ต่อต้านการทจุริต 

คณะ  22-23 มกราคม 
2562 

8,000 -ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
รายวิชาศึกษาทั่วไปการต่อต้าน
การทจุริต เมื่อวันที่ 22-23 
มกราคม 2562 ณ จังหวัด
นครราชสีมา โดย กองบริการ
การศึกษา 
-ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการ 
เมื่อคราวการประชุมครัง้ที่ 
3/2562 วันที่ 20 มีนาคม 
2562 
-ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อคราวการ
ประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 27 
มีนาคม 2562 

 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง หลกัการปฏิบัติราชการที่ดี
เกี่ยวกับการพสัด ุ

ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 80 

คณะ/ ส านัก /
สถาบัน 

25-26 ก.ค. 2562 40,000 -จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
เทคนิคการบรหิารการจัดซื้อจัด
จ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 
หมายเหต ุ

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
“เทคนิคการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ และ
แนวทางการปอ้งกันการทจุริต” 

และแนวทางการป้องกันการ
ทุจริต รุ่น 1 เมื่อวันที่  5-6 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ต้นโมท อาคารบรรณราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
เทคนิคการบรหิารการจัดซื้อจัด
จ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 
และแนวทางการป้องกันการ
ทุจริต รุ่น 2 เมื่อวันที่  22-23 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ต้นโมท อาคารบรรณราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสรา้งความตระหนักรู้ให้บุคลากรและนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ 2. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

4. โครงการการประกาศเจตจ านง
ตามนโยบายคุณธรรมและความ
โปรง่ใสการด าเนินของ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกจิกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร/ บุคลากร/ 
นักศึกษา/ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/ 
ประธานหลักสูตร 

มิถุนายน 2562 6,500 สภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้งให้ 
รศ.ดร.ชูสทิธ์ิ ประดบัเพ็ชร 
รักษาราชการแทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่
ระหว่างรอโปรดเกล้า หลงัจาก
ได้รับการโปรดเกล้า 
มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรม
ประกาศเจตจ านง 

อธิการบดี 
ดร.เกษม 
บ ารุงเวช 
หมดวาระ 

5. โครงการอบรมระเบียบวินัย
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
หลักสูตร การสง่เสรมิวินัยและ
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิาน และป้องปราม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 80 

คณะ/ ส านัก /
สถาบัน 

มิถุนายน 2562 30,000 จัดกิจกรรมโครงการสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการในรูปการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง “ข้อ
ควรรู้เกี่ยวกบัการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยส์ินและหนีส้ินของ
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

การทจุริตของบุคลากร ให้แก่ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย 

ผู้บริหาร” เมื่อวันพุธที่ 26 
มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-
16.30 น. ณ ห้องประชุม 3013 
ช้ัน 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6. กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

มีเครือข่ายจากองค์กร
ภายนอก 

คณะ /ส านัก/ 
สถาบัน 

28 กุมภาพันธ์ 
2562 

30,000 จัดท าบันทึกข้อตกลงและพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการเพือ่พัฒนาระบบ
ป้องกันการทจุริตในภาครัฐเชิง
รุก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริตใน
ภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การสรา้งและส่งเสริมความร่วมมือตรวจสอบการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

7. โครงการอบรม เรื่อง การ
ป้องกันปราบปรามการทจุริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้อควรรู้
เกี่ยวกับการยื่นบญัชีทรพัย์สิน
และหนีส้ินของผู้บริหาร  
- กิจกรรมเสรมิสร้างวัฒนธรรม
สุจริต ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ เพือ่ปลุก
จิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทจุริต 

ข้อร้องเรียนด้านการทจุริต
และผลประโยชน์ทบัซ้อน
ลดลงจากปีทีผ่่านมา 

คณะ/ ส านัก /
สถาบัน 

-มิถุนายน 2562 50,000 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการในรูปการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง “ข้อควรรู้เกี่ยวกบั
การยื่นบญัชีแสดงรายการ
ทรัพยส์ินและหนีส้ินของ
ผู้บริหาร” เมื่อวันพุธที่ 26 
มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-
16.30 น. ณ ห้องประชุม 3013 
ช้ัน 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

8. กิจกรรม ARU ร่วมใจพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรใส
สะอาด และกจิกรรมท าดีมีคน
เห็น 

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
ปลอดการทจุริต 

-คณะ ส านัก 
สถาบัน 
-นักศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ

เม.ย.-มิ.ย. 2562 25,000 ผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยเข้า
ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากับมลูนิธิ
ต่อต้านการทจุริต ในโครงการ
อบรมเยาวชนช่อสะอาด ณ 
โรงเรียนวัดราชปกัษี ต.โพสะ  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

พระนครศรีอยุธยา อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพฒันา
หมู่บ้านให้ปลอดจากการทุจริต 
กล่อมเกลาคนในชุมชนรวมทั้ง
เยาวชนให้เป็นคนทีม่ีความ
ซื่อสัตย์ สจุริตกาย พฤติกรรม 
จิตใจและปัญญา  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 195,000   
 


