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ผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

____________________________________________________________________________________________ 

 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 

 



ผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

1 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

หัวขอยอย 

1.1 ชองทางใหผูมาติดตอรองเรียน

การทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน  

1.2 เผยแพรผลงานหรือขอ มูล ท่ี

สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน  

1.3 การเผยแพรขอมูลของหนวยงาน 

ตองมีลักษณะ เขาถึงงาย ไมซับซอน 

มีชองทางหลากหลาย 

1.4 ชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือมีขอ

กังวลสงสัยเก่ียวกับการดําเนินงานได

อยางชัดเจน 

สรางการรับรูและยึดปฎิบัติตามประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการ

เผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซต ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน มหาวิยาลัยไดสงหนังสือบันทึกขอความใหกับหนวยงาน

ในสังกัด เพ่ือใหคณะ/สํานัก/สถาบัน และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือปฏิบัติประกาศ เรื่อง

แนวปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซต 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หลักฐาน :  

1. https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-

content/uploads/files/8-

%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B

8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%

E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8

%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%8

8%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%

B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8

https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B

8%95.pdf 

 

2.http://www.pbru.ac.th/ita/Produce_graduates

/information_dissemination_practices.pdf 

 

สรางการรับรูและยึดปฏิบัติตามประกาศ

มหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการในการ

เผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

ทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน มหาวิยาลัยไดสงหนังสือบันทึกขอความใหกับหนวยงาน

ในสังกัด เพ่ือใหคณะ/สํานัก/สถาบัน และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือปฏิบัติประกาศ เรื่อง

มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

หลักฐาน :  

1. https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-

content/uploads/files/8-

%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B

8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%

E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8

%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%8

8%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%

https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
http://www.pbru.ac.th/ita/Produce_graduates/information_dissemination_practices.pdf
http://www.pbru.ac.th/ita/Produce_graduates/information_dissemination_practices.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8

%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B

8%95.pdf 

 

2.http://www.pbru.ac.th/ita/Produce_graduates

/Phetchaburi_Rajabhat_University_Announcem

ent.pdf 

ดําเนินการเผยแพรขอมูลของหนวยงาน 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน ระดับมหาวิทยาลัย 

หลักฐาน :  

1. https://www.pbru.ac.th/pbru/ 

2. https://www.pbru.ac.th/pbru/contact 

 

ระดับหนวยงาน คณะ/สํานัก/สถาบัน ได มีการ

ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต เผยแพรขอมูลสาธารณะ

ภายในเว็บไซตหลักของหนวยงาน หัวขอการเผยแพร

ขอมูลเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ

โปร ง ใสในการดํ า เนินงานของหนวยงานภาครั ฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/files/8-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.pdf
http://www.pbru.ac.th/ita/Produce_graduates/Phetchaburi_Rajabhat_University_Announcement.pdf
http://www.pbru.ac.th/ita/Produce_graduates/Phetchaburi_Rajabhat_University_Announcement.pdf
http://www.pbru.ac.th/ita/Produce_graduates/Phetchaburi_Rajabhat_University_Announcement.pdf
https://www.pbru.ac.th/pbru/
https://www.pbru.ac.th/pbru/contact


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักฐาน : http://www.it.pbru.ac.th/  

2. คณะครุศาสตร 

หลักฐาน : http://edu.pbru.ac.th/  

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักฐาน : http://agriculture.pbru.ac.th/  

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หลักฐาน : http://hs.pbru.ac.th/  

5. คณะวิทยาการจัดการ 

หลักฐาน : http://mit.pbru.ac.th/  

6. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักฐาน : https://intech.pbru.ac.th  

7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

หลักฐาน : https://sci.pbru.ac.th/  

8. คณะพยาบาลศาสตร  

หลักฐาน : http://nurse.pbru.ac.th/  

9. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักฐาน : http://arit.pbru.ac.th  

http://www.it.pbru.ac.th/
http://edu.pbru.ac.th/
http://agriculture.pbru.ac.th/
http://hs.pbru.ac.th/
http://mit.pbru.ac.th/
https://intech.pbru.ac.th/
https://sci.pbru.ac.th/
http://nurse.pbru.ac.th/
http://arit.pbru.ac.th/


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

10. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

หลักฐาน : http://acad.pbru.ac.th/  

11. สํานักงานอธิการบดี 

หลักฐาน : http://op.pbru.ac.th/  

12. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

หลักฐาน : https://research.pbru.ac.th  

 

ปรับปรุงเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

สํานักงานอธิการบดี โดย

กองกลาง รวมกับ ศูนย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

     ไดดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย 

ใหเปนเว็บไซตท่ีอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสาร

นําเสนอขอมูล ระหวางหนวยงานภายนอกและนักเรียน

นั ก ศึ กษา  บุ คล ากร เ จ าหน า ท่ี  อ าจ า รย ภ าย ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมท้ังบุคคลภายนอก 

และเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government 

Website Standard) ตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซตท่ี

ทุกคนเขาถึงได (Web Accessibility) 

หลักฐาน :  

1. ( https://www.pbru.ac.th/pbru/ ) 

http://acad.pbru.ac.th/
http://op.pbru.ac.th/
https://research.pbru.ac.th/
https://www.pbru.ac.th/pbru/


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

จัดทําระบบรับเรื่อง แนะนํา ติชม / 

รองเรียน / สายตรงอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดี โดย

กองกลาง รวมกับ ศูนย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

     ไดดําเนินการจัดทําระบบจัดทําระบบรับเรื่อง 

แนะนํา ติชม / รองเรียน / สายตรงอธิการบดี และ

เผยแพรหนาเว็บไซตหลักของหนวยงาน โดยรายละเอียด

ระบบ สามารถติดตามเรื่องไดผานทางออนไลน มีการ

เผยแพรสถิติสํานวนการสิบสวนประจําป และสถิติการ

รองเรียนการทุจรติประจําป 

หลักฐาน :  

1. ( https://ict.pbru.ac.th/complaint/ )  

 

2 การใชงบประมาณ 

หัวขอยอย 

2.1 สรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใช

จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จํ า ป ข อ ง

หนวยงาน 

2.2 เปดโอกาสใหบุคลากร มีสวนรวม

ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช จ า ย

งบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้   

     • เปดโอกาสใหสอบถาม  

จัดทําการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- สํานักงานอธิการบดี 

โดยกองนโยบาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดมีการจัดโครงการสัมมนา

ทบทวนการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวทิยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2562 และกําหนดทิศทางแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563 โดยผูเขารวม

ไดแก  อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี   

ผูบริหารจากทุกคณะ/สํานัก/สถาบัน และเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของ เพ่ือระดมและแลกเปลี่ยนความคิดในการ

กําหนดทิศทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

พ.ศ. 2563 

https://ict.pbru.ac.th/complaint/


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

     • เปดโอกาสใหทักทวง  

     • เปดโอกาสใหรองเรียน  

2.3 การใชจ ายงบประมาณ โดย

คํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ 

     • ประเด็นดานความคุมคา  

     • ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของ

งบประมาณท่ีตั้งไว  

หลักฐาน :  

1.(https://drive.google.com/file/d/1ZFT1-4ue-

eUjWmhnBf_3LFtF_xw72o1k/view?usp=sharing)  

 

ถายทอดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสู

การปกิบัติ และแผนปฏิบัติ ราชการ

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- สํานักงานอธิการบดี 

โดยกองนโยบาย 

กองนโยบายและแผน ดํา เนิ นการถ ายทอดแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสูการปฎิบัติและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสรางการ

รับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณ โดยการจัด

ประชุม ในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผูเขารวม

ประชุมไดแก บุคลากรภายในจากทุกคณะ/สํานัก/

สถาบัน  และ เผยแพรทางระบบสารบรรณของ

มหาวิทยาลัย เว็บไซตหลักของหนวยงาน รวมท้ัง

กําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดจัดทําแผนปฏิบั ติ

ราชการ เพ่ือวางแผนการใชจายงบประมาณ พรอม

ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ 

หลักฐาน :  

1.(https://drive.google.com/file/d/1yDFa0kcqNh

IY73gHqoviIWKz6EcEivPT/view?usp=sharing ) 

https://drive.google.com/file/d/1ZFT1-4ue-eUjWmhnBf_3LFtF_xw72o1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZFT1-4ue-eUjWmhnBf_3LFtF_xw72o1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDFa0kcqNhIY73gHqoviIWKz6EcEivPT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDFa0kcqNhIY73gHqoviIWKz6EcEivPT/view?usp=sharing


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

2.(https://drive.google.com/file/d/1oVLMxaL-

Xh3wegyQ8qFP7at9vNZ8xMsF/view?usp=sharin

g ) 

3.(https://drive.google.com/file/d/1CxsnT1vp9R

c8z3y64cvNeV_KKboxVQCZ/view?usp=sharing ) 

4.(https://drive.google.com/file/d/1i8f99PxFpRw

5uFb1PDB5ESnDhJ6txiBv/view?usp=sharing ) 

     และสําหรับงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีการ

ถายทอดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสูการปกิบัติและ

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน

วันพุธท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563   

 

แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาโครงการ

ของมหาวิทยาลัย 

- สํานักงานอธิการบดี 

โดยกองนโยบาย 

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 

2563 ประกอบดวย ตัวแทนจากคณะ/สํานัก/สถาบัน  

บุคคลภายนอก และบุคลากรภายในท่ีเก่ียวของ  

หลักฐาน :  

https://drive.google.com/file/d/1oVLMxaL-Xh3wegyQ8qFP7at9vNZ8xMsF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVLMxaL-Xh3wegyQ8qFP7at9vNZ8xMsF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVLMxaL-Xh3wegyQ8qFP7at9vNZ8xMsF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CxsnT1vp9Rc8z3y64cvNeV_KKboxVQCZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CxsnT1vp9Rc8z3y64cvNeV_KKboxVQCZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i8f99PxFpRw5uFb1PDB5ESnDhJ6txiBv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i8f99PxFpRw5uFb1PDB5ESnDhJ6txiBv/view?usp=sharing


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

1.(https://drive.google.com/file/d/1Eh9DCvGrNh

ZbDeirG452apjlofwTeIdX/view?usp=sharing ) 

 

ถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจําป

ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2563 (ท บ ท ว น

ปรับปรุงและเพ่ิมเติม) 

- สํานักงานอธิการบดี 

โดยกองนโยบาย 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดมีการทบทวน 

ปรั บปรุ ง และ เ พ่ิ ม เ ติ ม แผนปฏิ บั ติ ร าช กา ร แล ะ

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให

สอดคลองกับสถานการณการะบาดของโรคติดเชื่อไวรัส 

2019 (Covid-19) ได รับอนุ มัติจาก ท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งท่ี 5/2563 ในวัน

จันทรท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

     กองนโยบายและแผนมีแนวทางสรางการรับรูโดย

การจัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 (ทบทวนปรับปรุงและเพ่ิมเติม) ทางระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซตของหนวยงาน  

หลักฐาน :  

1 . ( https://drive.google.com/file/d/1 kmLF_cTya

QoTPR2E3jv3AIqhHiXmPEm_/view?usp=sharing) 

2. (https://plan.pbru.ac.th/detail.php?St=D) 

https://drive.google.com/file/d/1Eh9DCvGrNhZbDeirG452apjlofwTeIdX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eh9DCvGrNhZbDeirG452apjlofwTeIdX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kmLF_cTyaQoTPR2E3jv3AIqhHiXmPEm_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kmLF_cTyaQoTPR2E3jv3AIqhHiXmPEm_/view?usp=sharing
https://plan.pbru.ac.th/detail.php?St=D


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

 

แตงต้ังคณะทํางานจัดทําบัญชีตนทุนตอ

หนวยผลผลิตและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และจัดการ

ประชุมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

และแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

- สํานักงานอธิการบดี 

โดยกองนโยบาย 

มหาวิทยาลัยไดมีการแตงต้ังคณะทํางานจัดทําบัญชี

ตนทุนตอหนวยผลผลิตและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบดวยตัวแทนจาก

คณะ/สํานัก/สถาบัน และบุคลากรภายในท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือวิเคราะหตนทุนตอหนวยและจัดทําแผนเพ่ิมผลผลิต 

ประจําปงบประมาณ เพ่ือใหการบริหารตนทุนตอหนวย

ผลผลิตมีประสิทธิภาพและคุมคาสูงสุด และดําเนินการ

ประชุมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตและแผนเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันท่ี 

1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

หลักฐาน :  

1.(https://drive.google.com/file/d/1X0S6Z1c0k_

q9fOSOxKjOn2GZuDdHpN7_/view?usp=sharing ) 

2.(https://drive.google.com/file/d/10OVsSLh0Cc

4QAl3oZ8XO4wcbUiM0EjME/view?usp=sharing ) 

https://drive.google.com/file/d/1X0S6Z1c0k_q9fOSOxKjOn2GZuDdHpN7_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0S6Z1c0k_q9fOSOxKjOn2GZuDdHpN7_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OVsSLh0Cc4QAl3oZ8XO4wcbUiM0EjME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OVsSLh0Cc4QAl3oZ8XO4wcbUiM0EjME/view?usp=sharing


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

ชองทางการมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณ 

- สํานักงานอธิการบดี

ศูนย เทคโนโลยีดิจิ ทัล 

รวมกับกองนโยบายและ

แผน 

     ดําเนินเนินการเพ่ิมชองทางการมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ผานชองทางตาง ๆ 

ดังนี้ 

1. เว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัย (ระบบรับเรื่อง แนะนํา 

ติชม/รองเรียน/สายตรงอธิการบดี) 

หลักฐาน : ( https://ict.pbru.ac.th/complaint/ ) 

2. เว็บไซตกองนโยบายและแผน  

หลักฐาน : 

( https://plan.pbru.ac.th/menu_detail.php?men

u=contactus ) 

3. Facebook กองนโยบายและแผน  

หลักฐาน : 

( https://www.facebook.com/planpbru )  

4. LINE กลุมตางๆ (เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัย)เชน 

“กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” , “กลุม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน” 

5.  ชองทางการติดตอสอบถามอ่ืน ๆ เชน โทรศัพท  

ไปรษณีย  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

https://ict.pbru.ac.th/complaint/
https://plan.pbru.ac.th/menu_detail.php?menu=contactus
https://plan.pbru.ac.th/menu_detail.php?menu=contactus
https://www.facebook.com/planpbru


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

หลักฐาน : 

( https://plan.pbru.ac.th/menu_detail.php?men

u=contactus ) 

 

3 การใชทรัพยสินของราชการ 

หัวขอยอย 

3.1 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม

ทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน 

มีความสะดวก 

3.2 เผยแพรแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการ

ใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 

3.3 มีการกํากับดูแลและตรวจสอบ

การใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือ

ปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชน

สวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

3.4 กรณีท่ีตองมีการขอยืมทรัพยสิน

ของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากร

จัดทําข้ันตอนการขออนุญาตเ พ่ือยืม

ทรัพยสินของราชการ และเผยแพรตอ

สาธารณะผานทางเว็บไซตหลักของ

มหาวิทยาลัย 

- สํานักงานอธิการบดี 

โดยกองกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดดําเนินการเผยแพรแนว

ปฏิบัติ และข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของ

ราชการไปใชปฏิบัติงาน ตัวอยางเชน 

1. มาตรฐานและข้ันตอนใหบริการ ข้ันตอนการจองรถ

ออนไลน 

หลักฐาน : 

(https://www.pbru.ac.th/pbru/news/11865 ) 

2.  มาตรฐานและข้ันตอนใหบริการ การยืม - คืน 

ทรัพยากรสารสนเทศแกบุคคลากรภายนอก 

หลักฐาน : 

(https://www.pbru.ac.th/pbru/news/11795) 

3. มาตรฐานและข้ันตอนใหบริการ ข้ันตอนการขอยืม

โสตทัศนูปกรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

https://plan.pbru.ac.th/menu_detail.php?menu=contactus
https://plan.pbru.ac.th/menu_detail.php?menu=contactus
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/11865
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/11795


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

ในหนวยงาน มีการขออนุญาตอยาง

ถูกตอง 

หลักฐาน : 

(https://www.pbru.ac.th/pbru/news/11860 ) 

4. ข้ันตอนการยืม-คืนพัสดุ และการใชทรัพยสินของ

ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

หลักฐาน : 

( https://www.pbru.ac.th/pbru/news/13592 ) 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

เรื่อง  แนวปฏิบัติ ในการยืม-คืนพัสดุ 

และการใชทรัพยสินของราชการ ของ

หนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี พ.ศ.2563 

 

- สํานักงานอธิการบดี 

โดยกองกลาง 

- ทุ ก ค ณ ะ / สํ า นั ก /

สถาบัน 

มหาวิทยาลัยไดประกาศ เรื่อง  แนวปฏิบัติ ในการยืม-

คืนพัสดุ และการใชทรัพยสินของราชการ ของหนวยงาน

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2563 และ

เผยแพรใหหนวยงานรับทราบ ยืดถือปฎิบัติ 

หลักฐาน : 

( https://www.pbru.ac.th/pbru/announcement-

of-pbru ) 

 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี - สํานักงานอธิการบดี 

โดยกองกลาง 

มหาวิทยาลัยไดประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติ ในการใชรถยนตสวนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/11860
https://www.pbru.ac.th/pbru/news/13592
https://www.pbru.ac.th/pbru/announcement-of-pbru
https://www.pbru.ac.th/pbru/announcement-of-pbru


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ ในการ

ใชรถยนตสวนกลาง มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2563 

 

- ทุกคณะ/สํานัก/

สถาบัน 

เพชรบุรี พ.ศ.2563 และเผยแพรใหหนวยงานรับทราบ 

ยืดถือปฎิบัติ 

หลักฐาน : 

( https://www.pbru.ac.th/pbru/announcement-

of-pbru ) 

 

4 การปรับปรุงการทํางาน 

หัวขอยอย 

4.1 ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/

การใหบริการของบุคลากรใหดีข้ึน 

4.2 เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา

ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไป

มีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงาน 

4.3 ปรับปรุงการดําเนินงาน/การ

ใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน 

สํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ และ

เพ่ิมชองทางการรับฟงความคิดเห็น 

- ทุกคณะ/สํานัก/

สถาบัน 

    มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ สํารวจความพึงพอใจ

ผูใชบริการ เพ่ือเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน โดย

การนําผลการสํารวจมาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/

การใหบริการของบุคลากร ผานท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารของหนวยงาน ดังตัวอยางเอกสารหลักฐาน 

ตอไปนี้ 

หลักฐาน :  

1. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของ

สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

( https://forms.gle/ZzHH8td87r76VAES6 )   

https://www.pbru.ac.th/pbru/announcement-of-pbru
https://www.pbru.ac.th/pbru/announcement-of-pbru
https://forms.gle/ZzHH8td87r76VAES6


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

(https://drive.google.com/file/d/1yLwtfgVAPrwD

oVhzeGEkl_BM8L7DgVg5/view?usp=sharing )   

 

2. แบบประเมินความพึงพอใจการบริการงานวิจัยและ

พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม  ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม

ศิ ลปวัฒนธรรม  มหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ เพชรบุ รี                  

( https://forms.gle/ADpb35tXxUb6RvaV9 )  

3. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับบริการระบบ

ขนสงไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

( https://forms.gle/L5GFN9CHmddRPkA66 ) 

4. การประเมินอาจารยผูสอน 

(http://admission.pbru.ac.th/register/index.jsp ) 

 

จัดโครงการอบรมกฎหมายปกครอง 

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

- ทุกคณะ/สํานัก/

สถาบัน 

1. มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการอบรมกฎหมายปกครอง 

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือใหบุคลากรสาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัยมีความรูความเขาใจแนวคิด

และหลักการเบื้องตนของกฎหมายปกครองท่ีเก่ียวของ

กับการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูเก่ียวกับกฎหมาย

https://forms.gle/ADpb35tXxUb6RvaV9
https://forms.gle/L5GFN9CHmddRPkA66
http://admission.pbru.ac.th/register/index.jsp


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

ปกครองไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางโปรงใส มี

ประสิทธิภาพ 

หลักฐาน : 

( https://www.pbru.ac.th/pbru/news/8602 ) 

 

จัดทําและเผยแพร คูมือหรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน และมาตรฐานการ

ใหบริการ 

- ทุกคณะ/สํานัก/

สถาบัน 

     ดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน

การใหบริการ เพ่ือใหเจาหนาท่ีของหนวยงานใชยึดถือ

ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และผูมารับบริการหรือ

ผูมาติดตอกับหนวยงานไดทราบข้ันตอน ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน อยางถูกตอง ตรวจสอบได โดยมีการเผยแพร

คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แบงตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยครบท้ัง 5 ดาน ไดแก 

1. การผลิตบัณฑิต 

2. การวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. การบริหารจัดการ 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news/8602


ลําดับ ประเด็น มาตรการ/แนวทางการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี

เก่ียวของ 

ผลการดําเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  และเว็บไซตของ

หนวยงานคณะ / สํานัก / สถาบัน และบริเวณพ้ืนท่ี

ใหบริการ 

หลักฐาน :  

1. คูมือการปฏิบัติงาน  

( https://www.pbru.ac.th/pbru/standard ) 

1. มาตรฐานการใหบริการ  

( https://www.pbru.ac.th/pbru/standard ) 

 

 

https://www.pbru.ac.th/pbru/standard
https://www.pbru.ac.th/pbru/standard

