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แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สานักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองนโยบายและแผน
2. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รหัสโครงการ 6312000006
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63407 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
ผลผลิต/โครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ์ UI green metric (2000 คะแนน), KPI :
S 402 จานวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น (2 ฐานข้อมูล), KPI : S 403 จานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย (3 ระบบ), KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการ
(ไม่น้อยกว่าระดับ 5)
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2562)

ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ตามยุ ทธศาสตร์ช าติ ว่าด้ว ย การป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเกณฑ์ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ที่เป็ น เครื่องมือการประเมิน เชิงบวก เพื่อเป็ น มาตรการป้องกันการทุจรติ และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้

-2-

หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งโปร่ ง ใส และมี คุ ณ ธรรม โดยส านั ก งาน ป.ป.ช. ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานในกากับภาครัฐ จึงได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการประเมินฯ ดัชนี ตัวชี้วัด และการยกระดับ
คุณภาพการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ต่อไป

4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
เน้นไปที่การวิเคราะห์และนาข้อเสนอแนะสาหรับปรับปรุงการดาเนินงาน
2. เพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วิธีการดาเนินงาน การดาเนินการตามกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 155,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมทีดาเนินการ
เชิงคุณภาพ
1. ผลการดาเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
เชิงเวลา
1. ร้อยละการดาเนินงานได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

7

ร้อยละ

85

ร้อยละ

96

11. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ค่าใช้สอยและ
วัสดุ 12000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12000 บาท

จานวนเงิน
12,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
12,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

-3ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับการดาเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุ
ในการดาเนินงาน 50000

58,000.00

0.00

0.00

58,000.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุใน
การดาเนินงาน 25000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอยและวัสดุ
30000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

55,000.00

0.00

55,000.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรม ARU ร่วมใจพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรใส
สะอาด
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รวม

155,000.00

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการ
ดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

ปี 2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

96.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

-43. กิจกรรม ARU ร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นองค์กรใสสะอาด
4. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
รณรงค์ป้องกันและปราบปรามทุจริต

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

ร้อยละ

96.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม

ร้อยละ
กิจกรรม

0.00
0.00

96.00
0.00

0.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการเบิกจ่าย

ร้อยละ
ร้อยละ

0.00
0

0.00
96

96.00
0

0.00
0

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

