
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
(ไตรมาสที่ 1-2) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ไตรมาสที่ 1-2) 

 

แนวทางดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ไตรมาส) ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

1 2 3 4 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
1. เสริมสร้างจิตสำนึก
และธรรมาภิบาล ในการ
เกิดทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบ ุคลากรทุก
ระดับ 

1.1 มหาวิทยาลัยมีมาตรการ 
โครงการ ก ิจกรรมในการ 
เสริมสร้างจิตสำนึกและธรร
มาภิบาล ในการเกิดทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

จำนวนนโยบาย 
มาตรการ หรือ
แนวทางในการป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ไม่น้อยกว่า 
2 นโยบาย 
มาตรการ 

หรือ
แนวทาง 

    มหาวิทยาลัยมีการจัดทำประกาศ 
มาตรการและแนวทางในการ 
เสริมสร้างจิตสำนึกและธรรมาภิบาล 
ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังนี้ 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เรื่องเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ประกาศ ณ วันที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2565 เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ ทุกส่วนงานและ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีการ
ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามแนวทาง ยุทธศาสตร์ซาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 



แนวทางดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ไตรมาส) ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

1 2 3 4 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) ประกาศ ณ วันที่ 8 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพ่ือ
เสริมสร้างค่านิยมในการดำเนินงาน
อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ
ประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน และ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังค่านิยม
ให้เห็นเป็นประจักษ์ 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี เรื่อง มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่
หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 ในการนี้ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



แนวทางดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ไตรมาส) ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

1 2 3 4 
สูงสุด จึงกำหนดมาตรการ แนว
ปฏิบัติ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนส่วน
งานที่เก่ียวข้องกับมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
เรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อ
หน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ไว้ 
 

1 . 2  เ ผ ย แ พ ร ่ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
ใ น ร ู ป แ บ บ  Infographic 
เกี ่ยวกับข้อควรปฏิบัติ ข้อ
ห้ามปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
ลดความเส ี ่ยง ในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 

จำนวนช่องทางที่
เผยแพร่ 

4 ช่องทาง     1. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
https://www.pbru.ac.th/pbru/ne
ws-pr 
2. Facebook งานสื่อสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
https://www.facebook.com/prp
bru 
3. ผ่านหน้าจอ LCD หน้า
มหาวิทยาลัย 
4. ช่องทางสื่อสารออนไลน์ เช่น Line 
  

 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news-pr
https://www.pbru.ac.th/pbru/news-pr
https://www.facebook.com/prpbru
https://www.facebook.com/prpbru


แนวทางดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ไตรมาส) ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

1 2 3 4 
2. การยกระดับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการ
ท ุจร ิตและประพฤต ิมิ
ชอบ 

2.1 การอบรมการให้ความรู้
กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริต 
 
 
 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถ
ยกระดับความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายด้าน
การป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 80     ดำเนินการไตรมาส 4  

2.2 ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคม/ศาสนาเพ่ือต้านทุจริต 

จ ำ น ว น ก ิ จ ก ร ร ม /
โครงการทางส ังคม/
ศาสนาเพื่อต้านทุจริต 

2 กิจกรรม     ดำเนินการไตรมาส 3  

ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละ 50  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
1. ปร ับปร ุงกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับ 
ในการต่อต้านการทุจริต 

๑ .  ท บ ท ว น  ร ะ เ บ ี ย บ 
ข ้อบ ังค ับท ี ่  เก ี ่ยวข ้องกับ
มหาวิทยาลัยทั ้งหมด เพ่ือ
นำไปยกเลิก ปรับปรุง หรือ 
พัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์ปัจจุบันให้และ
สามารถ นำมาปฏิบัติได้จริง
ตามกฎหมาย 

จำนวนกฎหมาย 
กฎระเบียบและการ
บังคับท่ีปรับปรุง 

๕ ฉบับ     ดำเนินการไตรมาส 4  



แนวทางดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ไตรมาส) ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

1 2 3 4 
2. สร้างเสริมระบบรับ
เรื ่องร้องเรียนและการ
จัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา บุคลากรและผู้
ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียของ
มหาวิทยาลัย 

2.1 เพ่ือให้ข้อร้องเรียนได้รับ
การแก ้ ไขในระยะเวลาที่
กำหนด 

ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขในเวลาที่กำหนด 
 
 

ร้อยละ 
100 

    ไม่พบการร้องเรียนภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

จำนวนช่องทางในการ
รับฟังข้อร้องเรียน 

3 ช่องทาง     1. ช่องทางการร้องเรียนผ่านหน้า
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การบริการของมหาวิทยาลัย 
3. หนังสือเวียนภายใน ผ่านระบบ E-
document 
4. Facebook งานนิติการ 
 
 

 

3. พัฒนาสมรรถนะการ
บริหารการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

การเผยแพร่ความรู้/
แนวทางในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑  
ครั้ง 

    ดำเนินการไตรมาส 3  

ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละ 50 



แนวทางดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ไตรมาส) ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

1 2 3 4 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
1. พัฒนายกระดับการ
ทำงานให้สอดคล้องกับ
การประเมินคุณ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA) 

1.1 จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพ่ือส่งเสริม
การดำเนินงานให้มีความ
ถูกต้องและพัฒนายกระดับสู่
การเป็นองค์กรโปร่งใสตาม
หลักเกณฑ์ (Nacc Integrity 
Award) อย่างต่อเนื่อง 

ระดับคะแนน ITA 
ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

ระดับดี (A)     1. ประชุมคณะกรรมการผู้กำกับดูแล 
และผู้จัดเก็บข้อมูลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 
มกราคม พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การ
ดำเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบเวลา
และหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับดูแล
และผู้จัดเก็บข้อมูลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งที่ 
1697/2564 ลงวันที่ 28 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 



แนวทางดำเนินการ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ไตรมาส) ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

1 2 3 4 
2. มีระบบการบริหารที่
โปร่งใส และมีเครื่องมือ
ในการป้องกันและ
ต่อต้านกาทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 การประเมินความเสี่ยง
และควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือนำไปสู่การ
กำหนดมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริต 

มีระบบควบคุมภายใน
และกลไกในการ
ตรวจสอบ และการ
บริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

2 มาตรการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มกีาร
ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ โดยในปีการศึกษา 2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เรื่อง นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ประกาศ ณ วันที่ 26 
ตุลาคม พ.ศ. 2565 
2. แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
การศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565)  

 

ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละ 50 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาน) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและธรรมาภิบาล ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทุกระดับ 

1.1 มหาวิทยาลัยมีมาตรการ โครงการ กิจกรรมในการ เสริมสร้างจิตสำนึกและธรรมาภิบาล ในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Infographic เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ ข้อห้ามปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

- เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย                 - Facebook งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

https://www.pbru.ac.th/pbru/news-pr     https://www.facebook.com/prpbru 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.pbru.ac.th/pbru/news-pr
https://www.facebook.com/prpbru


ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
2. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 

2.1 เพ่ือให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด 
- เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมตามลิ้งค์ : https://www.pbru.ac.th/pbru/regulations 

 

 

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


 

- หนังสือเวียนภายใน  ผ่านระบบ E-document     - Facebook งานนิติการ :  

https://www.facebook.com/งานนิติการ-มรภเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/งานนิติการ-มรภเพชรบุรี


ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
1. พัฒนายกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) 

1.1 จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานให้มีความถูกต้องและพัฒนา
ยกระดับสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ (Nacc Integrity Award) อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. มีระบบการบริหารที่โปร่งใส และมีเครื่องมือในการป้องกันและต่อต้านกาทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1 การประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต 

2.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 


