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รายงานผล 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ 
การยกระดับการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 3) กิจกรรม ARU ร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรใสสะอาด และ 4) กิจกรรมสร้างเครือข่าย  
ความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามทุจริต  โดยมีการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติซึ่งบรรจุโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนก ากับติดตามผล มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทจุริต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

มีแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 
ประจ าป ีจ านวน 1 ฉบับ 

-จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปี 
งบปร ะมาณ พ . ศ .  256 4  มหา วิทย าลั ย ร าช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 และ
น าเสนอผู้บริหารพิจารณา 

-คณะกรรมการจัดท า
แผนฯ 
-คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA  

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูม้ีความรู้ความ
เข้าใจในการท างานลดต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

-จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมยกระดับการด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่ งใส  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร
เจ้าพระยาบวรราชนายก (อาคาร 317) มหาวิทยาลัย 
ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก  

คณะ/ส านัก/สถาบัน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี 
ประธานกล่าวเปิดงาน และช้ีแจงความส าคัญของกิจกรรม 
โดยอธิการบดีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อต้องการ
ให้บุคลากร ทุกภาคส่วนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ใน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วน
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบแนวทางประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาองค์กร
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน
ภาครัฐ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบรหิารทรัพยากร พร้อมทั้งช้ีแจงปฏิทิน
และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
การประเมินITA 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสรา้งความตระหนักรู้ให้บุคลากรและนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ 2. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
3. กิจกรรมสร้างเครอืข่ายความร่วมมือใน
การรณรงค์ปอ้งกันและปราบปรามทุจริต 

มีเครือข่ายจากองค์กรภายนอกเพิ่มข้ึน 1) สืบเนื่องจากการจัดท า MOU กับศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้มี
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับศูนย์
คุณธรรม ดังนี้ 
- จัดท าข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาระดับจังหวัด
ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทย    
ไร้ความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระย
เวลาด าเนินงาน 60 วัน นับตัง้แต่วันลงนามในสัญญา 
- โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความ
รุ น แ ร ง  ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  ใ น พื้ น ที่ จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ระยะเวลาการด าเนินงาน ๑๘๐ 
วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 
- โครงการส ารวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย 
ภาคกลาง  ภาคตะ วันออก  และภาคตะ วันตก 
ระยะเวลาด าเนินงาน ภายใน 120 วัน (4 เดือน) นับ
ถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
2) พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ว่าด้วยความร่วมมือการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
เ กี่ ยวกับการปฏิบัติตาม  พ.ร .บ . ข้อมูล ข่าวสาร 
ทางราชการ พ.ศ.2540 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

-คณะท างาน
โครงการวิจัยชุด
แผนงานครอบครัว
ไทยไร้ความรุนแรง 
ระดับจังหวัด ในพื้นที่
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
จัดท าข้อมลู
สถานการณ์ สภาพ
ปัญหาระดบัจังหวัด
ภายใต้โครงการวิจัย
เรื่องชุดแผนงาน
ครอบครัวไทยไร้ความ
รุนแรง และส ารวจ
ต้นทุนชีวิตเด็กและ
เยาวชนไทย 
ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาค
ตะวันตก 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  29 ตุลาคม 2563 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ท าพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ว่าด้วยความร่วมมือการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
เ กี่ ยวกับการปฏิบัติตาม  พ.ร .บ . ข้อมูล ข่าวสาร 
ทางราชการ พ .ศ.2540 ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์  
ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์  เป็นประธานลงนามร่วมกั บ  
นายวันชัย ภาคอินทรีย์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกิด เพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัด
โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ของ 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานใน
การลงนามครั้งนี้ จัดข้ึน ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช
อาคารบรมพุทธารามคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การสรา้งและส่งเสริมความร่วมมือตรวจสอบการทุจริต 
วัตถุประสงค์ 3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
4. กิจกรรม ARU ร่วมใจพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรใสสะอาด 

มหาวิทยาลัยปลอดข้อร้องเรียนเรื่อง 
การทจุริตทกุชนิด 

1) การประชุมหารือโครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงาน
ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงและโครงการการส ารวจ
ต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 23 
พฤศจิกายน 2563 น าโดย รองศาสตราจารย์ชูสิทธ์ิ 
ประดับ เพ็ ชร์  อ ธิการบดีมหา วิทยาลั ยร าชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมหารือ
โครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความ
รุนแรงและโครงการการส ารวจต้นทุนชีวิตของเด็กและ
เยาวชนไทย ร่วมกับ ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงส์ 
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รอง
อธิการบดี  ผศ.ดร .สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และตัวแทน
คณะกรรมการ ITA ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน)  โดยศูนย์ คุณธรรม (อง ค์การมหาชน)  
เข้าน าเสนอ ร่าง TOR 3 เรื่อง ดังนี้ 1) ร่างข้อก าหนด
ลักษณะและเงื่อนไขของการด าเนินงาน (Term of 
Reference:TOR) จ้างเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุน
ชีวิตเด็กและเยาวชนไทยภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคตะวันตก 2) รายละเอียดขอบเขต (Terms of 
Reference:TOR) จัดท าข้อมูลสถานการณ์ สภาพ

คณะกรรมการ ITA 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหาระดับจังหวัดภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง ชุด
แผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 3) รายละเอียดขอบเขต (Terms 
of Reference:TOR) จัดจ้างวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง 
ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง ระดับจังหวัด
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2) มหาวิทยาลัย มอบน้ าดื่ม รพ.อ่างทอง ร่วมหนุน
บุคลากรทางการแพทย์ สู้วิกฤตโควิด-19 วันพฤหัสบดี
ที่  7  ม ก ร า ค ม  25 6 4  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยการน าของ รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ ประ
ดับเพ็ชร์ อธิการบดี มอบน้ าดื่ม ARU จ านวน 1,200 
ขวด เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล
อ่างทองในการต่อสู้วิกฤตโควิด-19 โดยมี นายเกียรติ
ศักดิ์ เจริญใจ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย
เ จ้ า ห น้ า ที่ ร่ ว ม ส่ ง ม อ บ  ทั้ ง นี้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมยืนหยัดเคียงข้าง 
พี่น้องประชาชน คณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ 
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากล าบากนี้
ไปด้วยกัน 

 

  


