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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.1  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-35276-555 โทรสาร 0-3524-2708 
ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชทานทรัพย์ จ านวน 

30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่บริเวณ 
หลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1-2-3 แต่เพ่ิมวิชาครู 

พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการ
ด าเนินการผลิตครูมูล (คร ูป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด

แห่งเดียว 
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิ ดท า 
การสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) 
แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลมโรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณ
หอพักอู่ทองในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่  29 กันยายน  
พ.ศ. 2497 

พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ.ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2-2-2 ของกรมการฝึกหัดครูรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที ่6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 

พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 96 หมู่ 2  
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะ
ขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
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พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ท าการผลิตครูหลายระดับ 

พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ. สูง,ป.ม. หรือ 
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือ สาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ
เดิม ม.ศ.5,ป.กศ. และ ป.ป. และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง,ป.วส., 
ป.ม. และ พ.ม. 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ 
ป.ป. 

พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. 

พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรสาขา
วิชาชีพครูครุศาสตรบัณฑิตท้ังระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 2 ปี พร้อมๆกัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 
แทนชื่อวิทยาลัยครูเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
เริ่มมีผลบังคับใช้ท าให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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1.2  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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1.3  ความส าคัญและเป็นมา 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาและมีมติเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์  ว่ าด้ วย  การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต  
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติ และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจรติ o39 แผนป้องกันการทุจริต มีความสอดคล้อง ดังนี้ 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านการด าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (ITA)  

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

1.4  วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือพัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
 3.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 
 

1.5  พันธกิจ 
 1.  พัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  
 3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 
 

1.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  มหาวิทยาลัยมีกลไกการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.  บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  
 3.  บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 
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ส่วนที่ 2  
กรอบแนวคิดในการจัดท าแผน 

 
2.1 กรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

แนวนโยบาย/เจตจ านงของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลยั 

วิเคราะห์ความเส่ียง/โอกาสเกิด
การทุจริต/ผลประโยบนต์ทับซ้อน 

แผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563-2565)  
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา  

แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

ระย 5 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560-2564  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา  
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2.2  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560-2564) 
  

เป้าหมายหลัก ระดับคะแนนของดังชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
 วัตถุประสงค์  1.  สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
   2.  เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุก
ภาคส่วน 
   3.  การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริตและ
ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   4.  การปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
และได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
   5.  ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับสูงขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ด าเนินงานมี 6 ยุทธศาสตร์ คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 
 
2.3  วิสัยทัศน์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาปลอดคอร์รัปชั่น ต้านทุจริต 
 
2.4 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 เมื่อศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วนั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ไว้ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรในองค์กร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างและส่งเสริมความร่วมมือตรวจสอบการทุจริต 
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  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แปลงแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดท าแผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และถ่ายทอดแผนสู่
การปฏิบัติ โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อย่างครบถ้วน และ
ปรับเปลี่ยนจากยุทธศาสตร์เป็นกลยุทธ์ในการจัดท าแผนและเพ่ือความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรในองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างและส่งเสริมความร่วมมือตรวจสอบการทุจริต 
 
2.5  ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติประจ าป ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมปฏิบัติการจัดท า (ร่าง) แผนปฏบิัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564)  

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2560-2564) ปรับแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

26 เม.ย. 60 

แต่งต้ังค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

ที่  334/2560 เร่ือง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา 
 

เม.ย. 60 ลงนามค าสั่ง
คณะกรรมการ 
จัดท าแผนฯ  

จัดท า (รา่ง) แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560-2564)  
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

เม.ย. 60 

เริ่ม 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติประจ าปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
 

ประชุมปฏิบัติการคณะด าเนินงานเพื่อแก้ไข  
(ร่าง) แผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา  

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ป ี
(พ.ศ. 2560-2564)มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

9 พ.ค. 60  

ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัตกิารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ป ี 
(พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยุธยาตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 

(ร่าง) แผนปฏิบัตกิารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ป ี
(พ.ศ. 2560-2564)มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
ฉบับสมบูรณ์ 

 

พ.ค. 60  

น าเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ป ี 
(พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา ฉบับสมบูรณ ์เข้าทีป่ระชุม กบ. 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบและให้ขอ้เสนอแนะ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-

2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
 

13 ม.ิย. 60  

ถ่ายทอดแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ

จัดท าแผนปฏบิัติการปอ้งกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ประจ าปีทกุๆ ป ี 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 

มิ.ย. 60  

แปลงแผนสู่การปฏบิัติโดยมีโครงการ/กจิกรรมที่
สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
 

60 วันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ

ของทุกปี  

สิ้นสุด 
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ส่วนที่ 3  
การทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

บุคลากร 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ถึง
โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ มีความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 

1) การจัดซื้อจัดจ้าง 

2) ด้านการเรียนการสอน 

3) การท างานวิจัย 

4) ระบบการเงินและบัญชี 
 

3.1 ข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร 
 3.1.1  การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบต่อองค์กร และโอกาสที่จะเกิด 

ระดับความรุนแรง ผลกระทบต่อองค์กร โอกาสที่จะเกิด 
1 น้อยมาก แทบจะไม่เกิดหรืออย่างมากปีละ 1 ครั้ง 
2 น้อย โอกาสเกิดน้อย หรืออย่างมากไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 
3 ปานกลาง ปานกลาง ปีละ 3.4 ครั้ง 
4 สูง ค่อนข้างบ่อย ปีละ 6-10 ครั้ง 
5 สูงมาก เกิดเป็นประจ า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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 3.1.2  การจัดระดับความเสี่ยง = โอกาสการเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของผลกระทบ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อ

องค์กร 
โอกาสที่จะเกิด 

(L=Likelihood) 
ผลกระทบ  
(I=Impact) 

ระดับความ
เสี่ยง (LxI) 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง 1. ด้านการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

1.1 การล็อคสเปค การก าหนดสเปค กีดกัน 
เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่ง 

1.2 การจัดท าราคากลางสูงเกินจริง ไม่
สอดคล้องกับสเปคที่ก าหนด 

1.3 ไม่มีการประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
2.  ด้านการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 

2.1 การแบ่งซ้ือ 
2.2 การใช้ดุลยพินิจในการขยายเวลา การ

ต่อสัญญา และผลการประกวดราคา 
2.3 การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
และเสนอราคาต่ าสุด 

2.4 ไม่ได้ซื้อของจริงตามสเปคท่ีก าหนดหรือ
ซื้อของคุณภาพต่ า และราคาไม่เหมาะสม 
3.  ด้านบุคคล 
   3.1  เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างานพัสดุ และผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่ซื่อสัตย์สุจริต 

- ได้รับพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่
ต้องกับความต้องการอย่าง
แท้จริง 
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินการ 
- โดนยึดงบประมาณจาก
ส านักงบประมาณ 
 
 
 
 
 

4 5 20 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อ

องค์กร 
โอกาสที่จะเกิด 

(L=Likelihood) 
ผลกระทบ  
(I=Impact) 

ระดับความ
เสี่ยง (LxI) 

   3.2  ผู้ควบคุมก ากับดูแลงานพัสดุขาดทักษะ
และองค์ความรู้ในเรื่องการใช้กฎระเบียบ 
4.  ด้านระบบงาน 
   4.1  ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจน เช่น 
เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นบุคคล
คนเดียวกัน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่
บัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
   4.2  ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เช่น  
การมอบหมายงาน การแบ่งแยกหน้าที่  
การตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสม 
   4.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการและการท า
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไม่เหมาะสม 
   4.4  การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา
หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรวจความแท้จริง
ของพัสดุตามเอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจรับ 
ไม่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ 
   4.5  การตรวจพัสดุที่มีความเป็นเทคนิคสุง 
ซับซ้อนมาก ไม่ใช้บริการผู้เชี่ยวชาญ 
   4.6  ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่า
สัญญาไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา 
   4.7  การตรวจรับพัสดุไม่ท าตามเกณฑ์
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อ

องค์กร 
โอกาสที่จะเกิด 

(L=Likelihood) 
ผลกระทบ  
(I=Impact) 

ระดับความ
เสี่ยง (LxI) 

พิจารณาไปก่อน หรือล่าช้า และกรรมการติด
ภารกิจราชการมาก 
   4.8  ตรวจรับพัสดุที่มีความซับซ้อนมาก  
มีเอกสารมาก 

4.9 การอนุมัติให้ขยายระยะเวลา งด หรือลด
ค่าปรับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามความเป็น
จรงิ 
   4.10  การเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

2. ด้านการเรียน 
การสอน 

1. ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ผิดวินัยในการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรละเลยต่อการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4. ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ไม่ตรงกับ 
มคอ. และขาดเทคนิคการถ่ายทอด 
5. ประสิทธิภาพผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
6. นักศึกษาขาดความพร้อมในการเรียนรู้ 
7. หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์หรือไม่มี
การบูรณาการการเรียนการสอน 
 

-การจัดการเรียนการสอนไม่
มีประสิทธิภาพ 
-ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่ได้คุณภาพ 
-หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

3 5 15 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อ

องค์กร 
โอกาสที่จะเกิด 

(L=Likelihood) 
ผลกระทบ  
(I=Impact) 

ระดับความ
เสี่ยง (LxI) 

3. การท างานวิจัย 1. การพิจารณาทุนวิจัยไม่เป็นธรรม 
2. การผลิตผลงานทางด้านงานวิจัยน้อย 
3. อาจารย์ขาดความสนใจในการท าวิจัย 
4. การปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาทุนหรือ
งานวิจัย 
5. การด าเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน 
6. การเก็บข้อมูลท าวิจัยไม่เป็นความจริง 

-การบริหารจัดการเงินทุน
วิจัยไม่มีประสิทธิภาพ 
-ผลงานวิจัยไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
-ผลงานวิจัยมีจ านวนน้อยไม่
ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

2 5 10 

4. ระบบการเงิน
และบัญชี 

การรับเงินสดแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ภาพลักณ์มหาวิทยาลัยไม่
น่าเชื่อถือ 

2 5 10 
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 3.1.3  การจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง 1. ด้านการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

1.1 การล็อคสเปค การก าหนดสเปค 
กีดกัน เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาราย
ใด รายหนึ่ง 

1.2 การจัดท าราคากลางสูงเกินจริง ไม่
สอดคล้องกับสเปคที่ก าหนด 

1.3 ไม่มีการประกาศราคากลางใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2.  ด้านการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 

1.1 การแบ่งซ้ือ 
1.2 การใช้ดุลยพินิจในการขยายเวลา 

การต่อสัญญา และผลการประกวดราคา 
1.3 การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด และเสนอราคาต่ าสุด 

1.4 ไม่ได้ซื้อของจริงตามสเปคท่ี
ก าหนดหรือซื้อของคุณภาพต่ า และราคาไม่
เหมาะสม 
3.  ด้านบุคคล 

-ควรมีการตรวจสอบ 
การจัดซื้อ-จัดจ้างตาม 
รายไตรมาส 
-ควรวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 
-ควรมีการสรุปผลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนด้าน
การจัดซื้อ-จัดจ้างและด้าน
การปฏิบัติงาน 
-ควรมีการให้ความรู้ของ
หลักการปฏิบัติราชการที่ดี
เกี่ยวกับการพัสดุ 
-ควรมีระบบมาตรการที่
เข้มข้นกับผู้ที่ส่งงานล่าช้า 
 

-กิจกรรมตรวจสอบ 
การจัดซื้อ-จัดจ้างตาม 
รายไตรมาส 
-กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 
-กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรุปผลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนด้าน
การจัดซื้อ-จัดจ้างและด้าน
การปฏิบัติงาน 
-โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง หลักการ
ปฏิบัติราชการที่ดีเก่ียวกับ
การพัสดุ 
-มีมาตรการหรือบทลงโทษ
หรือปรับส าหรับผู้ส่งงาน
ล่าช้า 

1 ต.ค.- 
30 ก.ย. 

งานพัสดุ และ 
คณะ/ส านัก/
สถาบัน 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   3.1  เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้างานพัสดุ 
และผู้ที่เก่ียวข้องไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
   3.2  ผู้ควบคุมก ากับดูแลงานพัสดุขาด
ทักษะและองค์ความรู้ในเรื่องการใช้
กฎระเบียบ 
4.  ด้านระบบงาน 
   4.1  ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจน เช่น 
เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็น
บุคคลคนเดียวกัน หรือเจ้าหน้าที่การเงิน 
และเจ้าหน้าที่บัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
   4.2  ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
เช่น  
การมอบหมายงาน การแบ่งแยกหน้าที่  
การตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสม 
   4.3  การแต่งตั้งคณะกรรมการและการ
ท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไม่
เหมาะสม 
   4.4  การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตาม
สัญญาหรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ไม่ตรวจ
ความแท้จริงของพัสดุตามเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ ไม่ตรวจสอบ
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณภาพและปริมาณ 
   4.5  การตรวจพัสดุที่มีความเป็นเทคนิค
สุง ซับซ้อนมาก ไม่ใช้บริการผู้เชี่ยวชาญ 
   4.6  ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า
กว่าสัญญาไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับตาม
สัญญา 
   4.7  การตรวจรับพัสดุไม่ท าตามเกณฑ์
พิจารณาไปก่อน หรือล่าช้า และกรรมการ
ติดภารกิจราชการมาก 
   4.8  ตรวจรับพัสดุที่มีความซับซ้อนมาก 
มีเอกสารมาก 

4.10 การอนุมัติให้ขยายระยะเวลา งด 
หรือลดค่าปรับโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ตามความเป็นจริง 
   4.10  การเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

2.  ด้านการเรียน 
การสอน 

1. ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ผิดวินัยในการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรละเลยต่อการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4. ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ไม่

-ควรมีการให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 
-ควรมีการปรับปรุงหรือ
บูรณาการหลักสูตรตามรอบ

-อบรมระเบียบวินัย
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
-ทุกหลักสูตรปรับปรุงตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ

1 ต.ค.- 
30 ก.ย. 

งาน
บริหารงาน
บุคคล 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตรงกับ มคอ. และขาดเทคนิคการถ่ายทอด 
5. ประสิทธิภาพผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 
6. นักศึกษาขาดความพร้อมในการเรียนรู้ 

ระยะเวลา 
-ควรมีระบบและกลไกการ
ประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์ 

ประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์ 

3. การท างานวิจัย 1. การพิจารณาทุนวิจัยไม่เป็นธรรม 
2. การผลิตผลงานทางด้านงานวิจัยน้อย 
3. อาจารย์ขาดความสนใจในการท าวิจัย 
4. การปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาทุนหรือ
งานวิจัย 
5. การด าเนินงานวิจัยไม่เป็นไปตามแผน 
6. การเก็บข้อมูลท าวิจัยไม่เป็นความจริง 

-ควรมีคณะกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ร่วมพิจารณา 
-ควรมีการปกปิดข้อมูล 
ผู้เสนอโครงการหรืองานวิจัย
เพ่ือป้องกันการไม่เป็นธรรม
ในการพิจารณา 
-ควรมีคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดผลงานวิจัยให้
แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
-ควรมีมาตรการส่งเสริมให้
อาจารย์ท างานวิจัยเพิ่มขึ้น 

-แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การพิจารณาทุนที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
-จัดท าประกาศและเกณฑ์
การน าเสนอโครงการหรือ
งานวิจัย 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดผลงานวิจัย
ให้เสร็จตามระยะเวลา 
-ประกาศมาตรการส่งเสริม
ให้อาจารย์ท างานวิจัย 

1 ต.ค.- 
30 ก.ย. 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

4. ระบบการเงินและ
บัญชี 

การรับเงินสดแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ควรวางระบบการเงินและ
บัญชีให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีการ

-ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การเงินและบัญชีให้มี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

1 ต.ค.- 
30 ก.ย. 

งานการเงิน
และบัญชี 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

รายงานไปยังผู้บริหารราย
ไตรมาส 
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ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้น าผลการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 มาเป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และบรรจุโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี จ านวน 1 ฉบับ 

คณะ ส านัก สถาบัน 60 วัน ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ  
 

13,500 -คณะกรรมการ
จัดท าแผนฯ 
-คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA  

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน 
การป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความรู้
ความเข้าใจในการท างานลดต่อการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

คณะ ส านัก สถาบัน เม.ย.-มิ.ย. 2563 50,000 คณะ/ส านัก/
สถาบัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรและนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ 2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมา
ณ (บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการประกาศเจตจ านง
ตามนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร บุคลากร 
นักศึกษา 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประธานหลักสูตร 

กุมภาพันธ์ 2563 10,000 -คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA  
-คณะ/ส านัก/ 
สถาบัน 

4. กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

มีเครือข่ายจากองค์กรภายนอก
เพ่ิมข้ึน 

คณะ ส านัก สถาบัน เม.ย.-มิ.ย. 2563 30,000 คณะกรรมการ ITA 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างและส่งเสริมความร่วมมือตรวจสอบการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
5. กิจกรรมให้ความรู้และยกระดับผล
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
การด าเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 

คณะ ส านัก สถาบัน เม.ย.-มิ.ย. 2563 31,500 คณะกรรมการ ITA 

6. กิจกรรม ARU ร่วมใจพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรใสสะอาด 
และกิจกรรมท าดีมีคนเห็น 

มหาวิทยาลัยปลอดข้อร้องเรียน
เรื่องการทุจริตทุกชนิด 

คณะ ส านัก สถาบัน เม.ย.-มิ.ย. 2563 20,000 คณะกรรมการ ITA 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 155,000  
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ส่วนที่ 5 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
 มหาวิทยาลัยน าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 
5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ไปจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว
ถ่ายทอดท้ังในระดับกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ไปยังหน่วยงานภายใน ซึ่งมี
กรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินงานเป็นราย 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน 
และแผน 4 ปี ทบทวนปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
 
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
แผน 1 ปี 
   
 
 
 
แผน 5 ปี 
 
 

ไตรมาส 1 
 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

ไตรมาส 4 
 

รอบ 6 เดือน 
 

รอบ 9 เดือน 
 

รอบ 12 เดือน 
 

ครึ่งแผน (ปี 2562) 
 

ครึ่งแผน (ปี 2564) 
 



ภาคผนวก 
 

ปฏิทินการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระยะเวลา กิจกรรม 
เม.ย. 60 1. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ  
เม.ย. 60 2. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานจดัท าแผนฯ 
26 ม.ย. 60 3. ประชุมปฏิบตัิการจดัท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
9 พ.ค. 60 4. ประชุมปฏิบตัิการคณะด าเนินงานเพื่อแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
พ.ค. 60 5. ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตาม

ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
13 มิ.ย. 60 6. น าเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับสมบูรณ์ 

เข้าที่ประชุม กบ. เพ่ือพิจารณาเหน็ชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
มิ.ย. 60 7. เผยแพร่แผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปยังคณะ ส านัก และ

สถาบัน 
ก.ค.-ส.ค. หรือก่อน
สิ้นปีงบประมาณ  
60 วัน 

8. ถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ประจ าปี และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยระบุโครงการ/กจิกรรม ไว้ในแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี  

 9. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการปรับแกไ้ขเกณฑ์การประเมิน และชื่อของแผนมีการเปลี่ยนเปลีย่นจึงได้ทบทวนแผนให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ : วัน เวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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