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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 
ก่อตั้ งมาตั้ งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้ าอยู่หั ว  พระราชทานทรัพย์  

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

พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด 

แห่งเดียว 
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอน
หลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม  
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนช่ือใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดท าการสอน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนก
เกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลมโรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่บริเวณ
ข้างวัดวรโพธ์ิตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครสูตรยี้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพักอู่ทอง
ในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

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

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

พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 96 หมู่ 2  
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะข้ึน
เป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
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พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัย
ครูพระนครศรีอยุธยา 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 จากผู้มีวุฒิเดิม 
ม.ศ.5,ป.กศ. และ ป.ป. และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ป ี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 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝกึหดัครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 4 
ป ีรับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. 

พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรสาขาวิชาชีพ
ครูครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 2 ป ีพร้อมๆกัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทน
ช่ือวิทยาลัยครูเมื่อวันที่ 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 เริ่มมี
ผลบังคับใช้ท าให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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1.2  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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1.3  ความส าคญัและเป็นมา 
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ 

ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์  ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติ และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวช้ีวัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต O39 แผนป้องกันการทุจริต โดย
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามความสอดคล้องของแผนต่างๆ ดังนี ้

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

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

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

1.4  วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริต 
 3.  เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันการทจุริต 
 

1.5  พันธกิจ 
 1.  พัฒนากลไกการปฏิบัตงิานป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริต  
 3.  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมจากทกุภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต 
 

1.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  มหาวิทยาลัยมีกลไกการปฏิบัตงิานป้องกันการทุจริตอย่างมีประสทิธิภาพ  
 2.  บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  
 3.  บุคลากรในมหาวิทยาลัยมสี่วนร่วมจากทกุภาคส่วนในการป้องกันการทจุริต 
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ส่วนที่ 2  
กรอบแนวคดิในการจดัท าแผน 

 
2.1 กรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
  

เป้าหมายหลัก : ระดับคะแนนของดังชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่า
ร้อยละ 50 
 วัตถุประสงค์ :  1.  สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
   2.  เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
   3.  การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   4.  การปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน 
   5.  ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนนในระดับสูงข้ึน 
  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

แนวนโยบาย/เจตจ านงของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

วิเคราะห์ความเสี่ยง/โอกาสเกิดการ
ทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563-2565)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตภาครัฐ ระย 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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ยุทธศาสตร์ : ด าเนินงานมี 6 ยุทธศาสตร์ คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 
 
2.3  วิสัยทัศน์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาปลอดคอร์รัปช่ัน ต้านทุจริต 
 
2.4 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจรติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 เมื่อศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วนั้น มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ไว้ดังนี ้
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เสริมสรา้งความตระหนักรูใ้ห้บุคลากรในองค์กร 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การสรา้งและส่งเสริมความร่วมมือตรวจสอบการทุจริต 
   
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แปลงแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดท าแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดย
จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย 4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
3) กิจกรรม ARU ร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรใสสะอาด และ 4) กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การรณรงค์ป้องกันและปราบปรามทุจริต 
 หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการปรับแก้ไขเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับช่ือของแผนและมีการทบทวนแผนให้สอดคล้อง 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
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2.5  ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏบิตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ ระยะ 5 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบตัปิระจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประชุมปฏิบัติการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

26 เม.ย. 60 

แต่งตัง้ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ที่  334/2560 เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 

เม.ย. 60 ลงนามค าสั่ง
คณะกรรมการจัดท าแผนฯ  

จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เม.ย. 60 

เริ่ม  

ประชุมปฏิบัติการคณะด าเนินงานเพ่ือแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

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

2564) มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

9 พ.ค. 60  
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ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบตักิารป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบตัปิระจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา (ตอ่) 
 
 

ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามข้อเสนอแนะ 
จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ฉบับสมบูรณ์ 

 

พ.ค. 60  

น าเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับสมบูรณ์ เข้าที่ประชุม กบ.  
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

13 มิ.ย. 60  

ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีทุกๆ ปี  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 

มิ.ย. 60 

แปลงแผนสู่การปฏิบัติโดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตาม 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 
 

60 วันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณของทุกปี  

สิ้นสุด 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 

ก.ค.-ส.ค.ของทุกปี 
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ส่วนที่ 3  
การทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบของบคุลากร 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ถึง
โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ มีความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี ้

1) การจัดซื้อจัดจ้าง 

2) ด้านการเรียนการสอน 

3) การท างานวิจัย 

4) ระบบการเงินและบญัชี 
 

3.1 ข้อมูลวิเคราะหค์วามเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบคุลากร 
 3.1.1  การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบต่อองค์กร และโอกาสทีจ่ะเกิด 

ระดับความรุนแรง ผลกระทบต่อองค์กร โอกาสท่ีจะเกิด 
1 น้อยมาก แทบจะไมเ่กิดหรืออย่างมากปลีะ 1 ครั้ง 
2 น้อย โอกาสเกิดน้อย หรืออย่างมากไมเ่กินปลีะ 2 ครั้ง 
3 ปานกลาง ปานกลาง ปีละ 3.4 ครั้ง 
4 สูง ค่อนข้างบ่อย ปลีะ 6-10 ครั้ง 
5 สูงมาก เกิดเป็นประจ า อย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ง 

 
 3.1.2  การจัดระดับความเสี่ยง = โอกาสการเกิดเหตุการณ์ x ความรุนแรงของผลกระทบ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 

ต่อองค์กร 
โอกาสที่จะเกิด 

(L=Likelihood) 
ผลกระทบ  
(I=Impact) 

ระดับความ
เสี่ยง (LxI) 

1. การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1. ด้านการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

1.1 การลอ็คสเปค  
การก าหนดสเปค กีดกัน เอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา
รายใด รายหนึ่ง 

1.2 การจัดท าราคากลาง
สูงเกินจริง ไมส่อดคล้อง
กับสเปคทีก่ าหนด 

1.3 ไม่มีการประกาศราคา
กลางในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

- ได้รับพัสดุครุภัณฑ์ที่
ไม่ต้องกับความ
ต้องการอย่างแทจ้รงิ 
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามแผน 
การด าเนินการ 
- โดนยึดงบประมาณ
จากส านักงบประมาณ 
 
 
 
 
 

4 5 20 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 

ต่อองค์กร 
โอกาสที่จะเกิด 

(L=Likelihood) 
ผลกระทบ  
(I=Impact) 

ระดับความ
เสี่ยง (LxI) 

2.  ด้านการจัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลือง 

2.1 การแบ่งซื้อ 
2.2 การใช้ดุลยพินิจในการ

ขยายเวลา การต่อสัญญา 
และผลการประกวดราคา 

2.3 การไม่พจิารณาผูเ้สนอ
ราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่
ก าหนด และเสนอราคา
ต่ าสุด 

2.4 ไม่ได้ซื้อของจริง
ตามสเปคที่ก าหนดหรือซื้อ
ของคุณภาพต่ า และราคาไม่
เหมาะสม 
3.  ด้านบุคคล 
   3.1  เจ้าหน้าที่พสัดุ 
หัวหน้างานพสัดุ และผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่ซือ่สัตย์สุจริต 
   3.2  ผู้ควบคุมก ากับดูแล
งานพัสดุขาดทักษะและองค์
ความรู้ในเรื่องการใช้
กฎระเบียบ 
4.  ด้านระบบงาน 
   4.1  ไม่มีการแบง่แยก
หน้าที่ที่ชัดเจน เช่น 
เจ้าหน้าที่การเงิน และ
เจ้าหน้าที่พสัดุ เป็นบุคคลคน
เดียวกัน หรือเจ้าหน้าที่
การเงิน และเจ้าหน้าที่บญัชี 
เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
   4.2  ไม่มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี เช่น  
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 

ต่อองค์กร 
โอกาสที่จะเกิด 

(L=Likelihood) 
ผลกระทบ  
(I=Impact) 

ระดับความ
เสี่ยง (LxI) 

การมอบหมายงาน  
การแบ่งแยกหน้าที่  
การตรวจสอบถ่วงดุลที่
เหมาะสม 
   4.3  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการและการท า
หน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ไม่เหมาะสม 
   4.4  การตรวจรับพัสดุไม่
เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้อง ไม่
ตรวจความแท้จริงของพัสดุ
ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจรับ ไม่ตรวจสอบ
คุณภาพและปริมาณ 
   4.5  การตรวจพัสดุทีม่ี
ความเป็นเทคนิคสุง ซบัซ้อน
มาก ไม่ใช้บริการผูเ้ช่ียวชาญ 
   4.6  ผู้ขายหรือผูร้ับจ้างส่ง
มอบงานล่าช้ากว่าสัญญา
ไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับ
ตามสัญญา 
   4.7  การตรวจรับพัสดุไม่
ท าตามเกณฑพ์ิจารณาไป
ก่อน หรือล่าช้า และ
กรรมการติดภารกิจราชการ
มาก 
   4.8  ตรวจรับพัสดทุี่มี
ความซับซ้อนมาก มีเอกสาร
มาก 

4.9 การอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลา งด หรือลด
ค่าปรับโดยไมม่ีเหตุผลอัน
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 

ต่อองค์กร 
โอกาสที่จะเกิด 

(L=Likelihood) 
ผลกระทบ  
(I=Impact) 

ระดับความ
เสี่ยง (LxI) 

สมควรตามความเป็นจริง 
   4.10  การเบิกจ่ายล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2. ด้านการ
เรียนการสอน 

1. ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ผิดวินัยในการปฏิบัตงิาน 
3. บุคลากรละเลยต่อการ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 
4. ประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย์ไม่ตรงกับ มคอ. 
และขาดเทคนิคการถ่ายทอด 
5. ประสิทธิภาพผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาไม่
เป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
6. นักศึกษาขาดความพร้อม
ในการเรียนรู ้
7. หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑห์รือไมม่ีการบูร
ณาการการเรียนการสอน 
 

-การจัดการเรียน 
การสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ 
-ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาไม่ได้คุณภาพ 
-หลักสูตรไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3 5 15 

3. การท างาน
วิจัย 

1. การพิจารณาทุนวิจัย 
ไม่เป็นธรรม 
2. การผลิตผลงานทาง 
ด้านงานวิจัยน้อย 
3. อาจารย์ขาดความสนใจ
ในการท าวิจัย 
4. การปกปิดข้อมลูเกี่ยวกับ
สัญญาทุนหรืองานวิจัย 
5. การด าเนินงานวิจัยไม่
เป็นไปตามแผน 
6. การเกบ็ข้อมลูท าวิจัยไม่
เป็นความจริง 

-การบรหิารจัดการ
เงินทุนวิจัยไม่มี
ประสิทธิภาพ 
-ผลงานวิจัยไมส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 
-ผลงานวิจัยมีจ านวน
น้อยไม่ผ่านเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2 5 10 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 

ต่อองค์กร 
โอกาสที่จะเกิด 

(L=Likelihood) 
ผลกระทบ  
(I=Impact) 

ระดับความ
เสี่ยง (LxI) 

4. ระบบ
การเงินและ
บัญชี 

1. ระบบการเงินและบญัชีมี
ความซ้ าซ้อนของเจ้าหน้าที่
ผู้รบัผิดชอบเป็นบุคคล
เดียวกัน 
2. การรบัเงินสดแล้วไม่ออก
ใบเสร็จรับเงิน 

ภาพลักณ์มหาวิทยาลัย
ไม่น่าเช่ือถือ 

2 5 10 

 
 3.1.3  การจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

1. การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

1. ด้านการก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

1.1 การลอ็คสเปค  
การก าหนดสเปค กีดกัน  
เอื้อประโยชน์ใหก้ับผู้เสนอ
ราคารายใด รายหนึง่ 
1.2 การจัดท าราคากลาง

สูงเกินจริง ไมส่อดคล้อง
กับสเปคทีก่ าหนด 
1.3 ไม่มีการประกาศ

ราคากลางในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
2.  ด้านการจัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลือง 

2.1 การแบ่งซื้อ 
2.2 การใช้ดุลยพินิจใน

การขยายเวลา การต่อสญัญา 
และผลการประกวดราคา 

2.3 การไม่พจิารณา 
ผู้เสนอราคาทีม่ีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไข
ที่ก าหนด และเสนอราคา

-ควรมีการตรวจสอบ 
การจัดซื้อ-จัดจ้างตาม 
รายไตรมาส 
-ควรวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 
-ควรมีการสรุปผลการ
จัดการเรื่องรอ้งเรียน
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และด้านการปฏิบัติงาน 
-ควรมีการให้ความรู้
ของหลักการปฏิบัติ
ราชการที่ดเีกี่ยวกับ 
การพสัด ุ
-ควรมีระบบมาตรการ
ที่เข้มข้นกบัผู้ทีส่่งงาน
ล่าช้า 
 

-กิ จ ก ร ร ม
ตรวจสอบ 
การจัดซื้อ 
-จัดจ้างตาม 
รายไตรมาส 
-กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
วิเคราะหผ์ล
การจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี
งบประมาณ 
-กิจกรรม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
สรปุผลการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนด้าน
การจัดซื้อ-จัด
จ้างและด้าน
การปฏิบัตงิาน 
-โครงการ
ประชุมเชิง

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 

ผู้รบัผิดชอบ 

ต่ าสุด 
2.4 ไม่ได้ซื้อของจริง

ตามสเปคที่ก าหนดหรือซื้อ
ของคุณภาพต่ า และราคาไม่
เหมาะสม 
3.  ด้านบุคคล 
   3.1  เจ้าหน้าที่พสัดุ 
หัวหน้างานพสัดุ และผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่ซือ่สัตย์สุจริต 
   3.2  ผู้ควบคุมก ากับดูแล
งานพัสดุขาดทักษะและองค์
ความรู้ในเรื่องการใช้
กฎระเบียบ 
4.  ด้านระบบงาน 
   4.1  ไม่มีการแบง่แยก
หน้าที่ที่ชัดเจน เช่น 
เจ้าหน้าที่การเงิน และ
เจ้าหน้าที่พสัดุ เป็นบุคคลคน
เดียวกัน หรือเจ้าหน้าที่
การเงิน และเจ้าหน้าที่บญัชี 
เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
   4.2  ไม่มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี เช่น  
การมอบหมายงาน  
การแบ่งแยกหน้าที่  
การตรวจสอบถ่วงดุลที่
เหมาะสม 
   4.3  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการและการท า
หน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ ไม่เหมาะสม 
   4.4  การตรวจรับพัสดุไม่
เป็นไปตามสัญญาหรือ

ปฏิบัติการ 
เรื่อง หลกัการ
ปฏิบัติราชการ
ที่ดีเกี่ยวกับ
การพสัด ุ
-มีมาตรการ
หรือบทลงโทษ
หรือปรบั
ส าหรับผู้สง่
งานล่าช้า 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

ข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้อง ไม่
ตรวจความแท้จริงของพัสดุ
ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจรับ ไม่ตรวจสอบ
คุณภาพและปริมาณ 
   4.5  การตรวจพัสดุทีม่ี
ความเป็นเทคนิคสุง ซบัซ้อน
มาก ไม่ใช้บริการผูเ้ช่ียวชาญ 
   4.6  ผู้ขายหรือผูร้ับจ้างส่ง
มอบงานล่าช้ากว่าสัญญา
ไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิการปรับ
ตามสัญญา 
   4.7  การตรวจรับพัสดุไม่
ท าตามเกณฑพ์ิจารณาไป
ก่อน หรือล่าช้า และ
กรรมการติดภารกิจราชการ
มาก 
   4.8  ตรวจรับพัสดทุี่มี
ความซับซ้อนมาก มีเอกสาร
มาก 

4.10 การอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลา งด หรือลด
ค่าปรับโดยไมม่ีเหตุผลอัน
สมควรตามความเป็นจริง 
   4.10  การเบิกจ่ายล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2.  ด้านการ
เรียนการสอน 

1. ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ผิดวินัยในการปฏิบัตงิาน 
3. บุคลากรละเลยต่อการ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 
4. ประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย์ไม่ตรงกับ มคอ. 

-ควรมีการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
-ควรมีการปรับปรงุหรือ
บูรณาการหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลา 
-ควรมีระบบและกลไก

-อบรม
ระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 
-ทุกหลกัสูตร
ปรับปรงุตาม
กรอบ

1 ต.ค.- 
30 ก.ย. 

งาน
บรหิารงาน
บุคคล 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

และขาดเทคนิคการถ่ายทอด 
5. ประสิทธิภาพผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาไม่
เป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
6. นักศึกษาขาดความพร้อม
ในการเรียนรู ้

การประเมินการเรียน
การสอนของอาจารย ์

ระยะเวลาที่
ก าหนด 
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินการ
เรียนการสอน
ของอาจารย ์

3. การท างาน
วิจัย 

1. การพิจารณาทุนวิจัยไม่
เป็นธรรม 
2. การผลิตผลงานทาง 
ด้านงานวิจัยน้อย 
3. อาจารย์ขาดความสนใจ
ในการท าวิจัย 
4. การปกปิดข้อมลูเกี่ยวกับ
สัญญาทุนหรืองานวิจัย 
5. การด าเนินงานวิจัยไม่
เป็นไปตามแผน 
6. การเกบ็ข้อมลูท าวิจัยไม่
เป็นความจริง 

-ควรมีคณะกรรมการ
และผูท้รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกร่วมพิจารณา 
-ควรมีการปกปิดข้อมลู 
ผู้เสนอโครงการหรือ
งานวิจัยเพื่อป้องกัน
การไม่เป็นธรรมใน 
การพิจารณา 
-ควรมีคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัด
ผลงานวิจัยให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 
-ควรมีมาตรการ
ส่งเสริมใหอ้าจารย์
ท างานวิจัยเพิ่มข้ึน 

-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ในการ
พิจารณาทุนที่
มีผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก
ร่วมเป็น
คณะกรรมการ 
-จัดท า
ประกาศและ
เกณฑ์การ
น าเสนอ
โครงการหรือ
งานวิจัย 
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัด
ผลงานวิจัยให้
เสร็จตาม
ระยะเวลา 
-ประกาศ
มาตรการ
ส่งเสริมให้
อาจารย์
ท างานวิจัย 
 

1 ต.ค.- 
30 ก.ย. 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โครงการ/
กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

4. ระบบ
การเงินและ
บัญชี 

1. ระบบการเงินและบญัชีมี
ความซ้ าซ้อนของเจ้าหน้าที่
ผู้รบัผิดชอบเป็นบุคคล
เดียวกัน 
2. การรบัเงินสดแล้วไม่ออก
ใบเสร็จรับเงิน 

ควรวางระบบการเงิน
และบญัชีให้มีความ
โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
และมีการรายงานไปยัง
ผู้บริหารรายไตรมาส 

-ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
การเงินและ
บัญชีให้มี
ความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้
 

1 ต.ค.- 
30 ก.ย. 

งานการเงิน
และบญัชี 
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ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบตักิารปอ้งกันการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยได้น ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในปีงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
มาเป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์ เพื่อจัดท าแผน และโครงการ/กิจกรรม ในแผน และได้ถ่ายทอดแผนสู่ 
การปฏิบัต ิโดยการบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และถ่ายทอด
ไปยังหน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทจุริต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทจุริต ประจ าป ี
จ านวน 1 ฉบับ 

คณะ ส านัก 
สถาบัน 

60 วัน  
ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ  
 

12,000 -คณะกรรมการ
จัดท าแผนฯ 
-คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA  

2. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการยกระดบัการ
ด าเนินงานคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีความรู้ความ
เข้าใจในการท างานลด
ต่อการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ  

คณะ ส านัก 
สถาบัน และ
ผู้น านักศึกษา 

เม.ย.-มิ.ย. 
2564 

58,000 คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสรา้งความตระหนักรู้ให้บุคลากรและนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ 2. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมสร้างเครอืข่าย
ความร่วมมือในการรณรงค์
ป้องกันและปราบปราม
ทุจริต 

มีเครือข่ายจากองค์กร
ภายนอกเพิ่มข้ึน 

คณะ ส านัก 
สถาบัน 

เม.ย.-มิ.ย. 
2564 

55,000 คณะกรรมการ 
ITA 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การสรา้งและส่งเสริมความร่วมมือตรวจสอบการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรม ARU ร่วมใจ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นองค์กรใสสะอาด 

มหาวิทยาลัยปลอด 
ข้อร้องเรียนเรื่อง 
การทจุริตทกุชนิด 

คณะ ส านัก 
สถาบัน 

เม.ย.-มิ.ย. 
2564 

30,000 คณะกรรมการ 
ITA 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 155,000  
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ส่วนที่ 5 
แนวทางการขบัเคลือ่นแผนไปสูก่ารปฏบิตัิและการติดตามประเมินผล 

 
 มหาวิทยาลัยน าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถ่ายทอดแผน 
สู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
แล้วถ่ายทอดท้ังในระดับแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ไปยังหน่วยงานระดับคณะ ส านัก/สถาบัน 
และกอง ซึ่งมีกรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินงานเป็นราย 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน 
และแผน 4 ปี ทบทวนปีละ 1 ครั้ง ดังน้ี 
 
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. 
2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระยะเวลา กิจกรรม 
เม.ย. 60 1. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เม.ย. 60 2. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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) แผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต

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

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

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ฉบับสมบรูณ์ เข้าที่ประชุม กบ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ 

มิ.ย. 60 7. เผยแพร่แผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ไปยังคณะ ส านัก และสถาบัน 

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

8. ถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดย
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี และถ่ายทอดแผนสูก่ารปฏิบัตโิดยระบโุครงการ/กิจกรรม 
ไว้ในแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี  

ต.ค.-พ.ย.ของทุกปี 9. ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  
 

หมายเหตุ : วัน เวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 


