


บทสรุปผูบริหาร 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส     

ในการดำเนินงานภายในหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไดนำผลการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ. 2564  จาก ป.ป.ช. มาวิเคราะหใน

ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาสงเสริมพัฒนาใหดีข้ึน เพื่อจัดทำแนวทาง/มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน    

โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการจัดทำเปนมาตรการเผยแพรขอมูลสาธารณะ ใหสาธารณชนรับรู

รับทราบขอมูลที่เปนประโยชนและดำเนินการตามแผนงานที่วางไว ไดแก ดานการสรางการรับรูใหผูมี

สวนไดสวนเสียภายในไดรับรูรับทราบ ดานการสรางการรับรูใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไดรับรู

รับทราบ และดานการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ในการนี้หนวยงานไดดำเนินการตามแผนงานและนำไปสูการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากท่ีสุด เชน การจัดกิจกรรมใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวม การจัดทำแผนปฏิบัติการ   

ขององคกร จัดทำนโยบายและมาตรการตาง ๆ จัดทำชองทางการติดตอสอบ ชองทางการรองเรียน

เรื่องราวรองทุกข การประสัมพันธขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ จุดใหบริการ การปดประกาศ การจัดทำ

คูมือการปฏิบัติงานและการใหบริการ รวมถึงกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เกี่ยวของ เปนตน และเผยแพร

ใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกไดรับรูรับทราบ บนเว็บไซตหลักของมหาวิทยาลัยฯ และ

หนวยงานผูรับผิดชอบเพื่อนำไปสูปฏิบัติและสงเสริมให เกิดกระบวนการความโปรงใสในภายใน

หนวยงาน 

 ทั้งนี้ผูรับผิดชอบไดมีการติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน หนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ    

ไดมีการดำเนินงานตามแผนงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด ตามรายงานที่นำเสนอมาพรอม         

หนังสือฉบับนี้ 
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มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิูลสงคราม  

     
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

การดำเนินการตามมาตรการความโปรงใส

ภายในหนวยงาน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(รอบ 6 เดือน)  
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการดำเนินงาน 

                              ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

                       ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เปนผูประเมินฯ  โดยไดรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน       

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมไดคะแนนเทากับ รอยละ 94.56 ระดับผล  

การประเมินอยูในระดับ A  ซ่ึงถือวาหนวยงานมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานสูงมีการ

ดำเนินงานไดคอนขางครบถวน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยมีบางสวนท่ีพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อไปสูการ

พัฒนาในจุดที่ยังคงเปนปญหา โดยหากมีการวางแผนแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง คาดหมายไดวาหนวยงานจะ

สามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสไดอยางสัมฤทธ์ิผลรวมถึงสามารถสรางความ

เชื่อมั่นศรัทธาสรางความไววางใจแกสาธารณชนไดมากยิ่งข้ึนตอๆ ไป ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดนำผลการประเมินฯ ของคณะท่ีปรึกษาโครงการฯ        

และขอเสนอแนะจากขอมูลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก

มาวิเคราะหและนำไปพัฒนาปรับปรงุในปตอไป  

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ที่ไดวางไว เพ่ือให

เปนไปตามหลักคุณธรรมและความโปรงใสมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดทำมาตรการ / แนวทางการปรับปรุงหนวยงานดาน

คุณธรรมและความโปรงใสตามขอเสนอแนะ รวมถึงพัฒนาการดำเนินงานที่เปนอยูเพ่ือจะไดเปนแนวทางในการ

ดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ จึงขอรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2564 - 

มีนาคม 2565) ดังนี้ 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการทำงานของหนวยงาน ตามขอเสนอแนะ  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

1. แบบวัดการ

รับรู ของผู มี

สวนสวนเสีย

ภ า ย ใ น

(Internal 

Integrity 

and 

Transparen

cy : IIT)  

บุคลากรในหนวยงานมี

การรับรูและเขาใจการ

ปฏิบัติ งานไดดียิ่งขึ้น

โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ

งานและการใหบริการ 

คำนึงถึงประโยชนของ

สวนรวมเปนหลัก ใช

อำน าจหน าที่ อ ย า ง

ต ร งไป ตร งม า  แล ะ

ให บ ริก ารอย า ง เท า

เทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 

เผยแพรขอมูล ท่ี เปน

ประโยชนตอสาธารณะ

มากขึน้ 

 มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการสรางการรับรู

ใหกับบุคลากรภายใน ใหเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังนี ้

1. ปลูกฝงจิตสำนึกใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ เขามามีสวนรวมในการรับรู

รับทราบการประเมินฯ และปลูกฝงใหมี

ค า นิ ย ม ท่ี ไม ท น ต อ ก าร ทุ จ ริ ต มี ก า ร

ปฏิบัติงานท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรมไม

เลื อกปฏิ บัติ  โดยให มีตั วแทนจากทุ ก

หนวยงานเขาเปนคณะกรรมการประเมิน

คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โป ร ง ใ ส ข อ ง

มหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบขอมูลและ

นำไปถายทอดสูการปฏิบัต ิ

2. จัดทำมาตรการ/น โยบายและ

แผนการพัฒนาบุคลากรและเผยแพรให

รับทราบทั่วกัน 

3. พัฒนาคูมือการปฏิบัติงาน/แนว

ทางการปฏิบัติ งานใหมีความชัดเจน/

รวมถึงแนวทางในการใหบริการออนไลน 

ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

1. มหาวทิยาลัยฯ ไดมีการเชิญผูบริหารและตัวแทน

จากทุกหนวยงานเขามาเปนคณะกรรมการดานการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือสรางการ

รับรูใหกับตัวแทนและนำไปถายทอดตอบุคลากร

ภายในหนวยงาน และไดมีการจัดประชุมทบทวน

การปฏิบัติงานดานคุณธรรมและความโปรงใส ใหมี

ประสิทธิภาพและสงผลสูการนำไปปฏิบัติงานโดยมี

ผูบริหารของทุกหนวยงานกำกับดูแล 

 

 

2. กองบริหารงานบุคคลไดมีการจัดทำนโยบายการ

บริหารงานดานการพัฒนาบุคลากรและเผยแพร

นำไปสูการปฏิบัต ิ

3. หนวยงานจัดทำและพัฒนาคูมือการปฏิบัติงาน

และเผยแพรบนเว็บไซตใหมีการรับรูรับทราบมาก

ยิ่งข้ึน 

 

 

 

11 มี.ค. 2565 

และ  

24 เม.ย. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

 

ร อ ยล ะ 

100 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

 

ร อ ย ล ะ 

80 

 

 

 

คณะกรรมการ

ป ร ะ เ มิ น

คุณธรรมและ

ความโปรงใสฯ 

 

 

 

 

 

 

กองบริหารงาน

บุคคล 

 

ทุกหนวยงาน 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

 

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผดิชอบ 

แ บ บ วั ด ก า ร

รั บ รู ข อ งผู มี

ส วน ส วน เสี ย

ภ า ย ใ น

(Internal 

Integrity and 

Transparency 

: IIT)  

บุคลากรในหนวยงานมี

การรับรูและเขาใจการ

ปฏิบัติงานไดดียิ่ง ข้ึน

โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ

งานและการใหบริการ 

คำนึงถึงประโยชนของ

สวนรวมเปนหลัก ใช

อ ำน าจห น าที่ อ ย า ง

ต รงไปต รงม า  แ ละ

ให บ ริ กา รอย า ง เท า

เทียมกันไมเลือกปฏิบัต ิ

เผยแพรขอมูล ท่ี เปน

ประโยชนตอสาธารณะ

มากขึ้น (ตอ) 

 4. พัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการ

และแผนการใชจายงบประมาณประจำป

ของมหาวิทยาลัยฯ เปนกระบวนการหนึ่งท่ี

กำหนดไวในปฏิทินการจัดทำงบประมาณ

รายจายประจำป เชน 

          4.1 จัดประชุมเพื่อใหหนวยงาน

ภายในที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเขา

รวมรับฟงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติ

การและแผนการใชจ ายงบประมาณ

ประจำป 

          4.2 เผยแพรประชาสัมพันธ โดย

การจัดสงเลมเอกสารใหกับทุกหนวยงาน

และเผยแพรเอกสารทางเว็บไซตของกอง

นโยบายและแผน 

5. จัดทำและเผยแพรมาตรการภายใน

มหาวิทยาลัยเพ่ือสงเสริมความโปรงใสและ

การปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการใน

การเผยแพรขอมูลสาธารณะ  มาตการ

สงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

4. กองนโยบายและแผนจัดทำคูมือการปฏิบัติการ

และผลการใชจายงบประมาณ โดยมีจัดประชุม

คณะกรรมการที่เก่ียวของท่ีมีผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง

ภายในและภายนอกรวมกันแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือนำไปพัฒนาการจัดทำ

แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. โครงการจัดตั้งกองคลัง โดยงานพัสดุ ไดจัดทำ

ม าต รการ ในการเผยแพรข อมู ล ส าธารณ ะ 

มาตรการสงเสริมความโปรงใสดานการจัดซื้อจัด

จาง และมาตรการดานการจัดการรองเรียนการ

ทุจริตของเจาหนาท่ี เปนปจจุบันและเผยแพร

ประชาสัมพันธใหรับรู 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

รอ ยล ะ 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

กอ งน โยบ าย

และแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดตั้ง

กองคลัง 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผดิชอบ 

แ บ บ วั ด ก า ร

รั บ รู ข อ งผู มี

ส วน ส วน เสี ย

ภ า ย ใ น

(Internal 

Integrity and 

Transparency 

: IIT)  

บุคลากรในหนวยงานมี

การรับรูและเขาใจการ

ปฏิบัติงานไดดียิ่ง ข้ึน

โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ

งานและการใหบริการ 

คำนึงถึงประโยชนของ

สวนรวมเปนหลัก ใช

อ ำน าจห น าที่ อ ย า ง

ต รงไปต รงม า  แ ละ

ให บ ริ กา รอย า ง เท า

เทียมกันไมเลือกปฏิบัต ิ

เผยแพรขอมูล ท่ี เปน

ประโยชนตอสาธารณะ

มากขึน้ (ตอ) 

  

 

 

6. แจ งเวียนแนวป ฏิบั ติ ด านการ

เบิกจาย ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 

 

      7. จัดประชุมช้ีแจงใหบุคลากรภายใน

ทราบ ถึงป ญ ห าข อต รวจพ บที่ ได รับ

ขอเสนอแนะจากหนวยงานภายนอก เพ่ือ

นำมาปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงาน 
 

 

 

      8. สงเสริมใหทุกหนวยงานเขามามี

ส ว น ร ว ม ใน ก า ร รั บ รู รั บ ท ร า บ โด ย

ดำเนินการจัดประชุมทบทวนแนวทางการ

ดำเนินงานดานการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสของมหาวิทยาลัย 

 

 

ใหรับทราบรวมกันและนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือให

เกิดความโปรงใสดานคุณธรรมและการปองกันการ

ทุจริต  

6. โครงการจัดตั้งกองคลัง ไดมีการรวบรวมผลการ

ดำเนินงาน และนำไปสูการจัดทำแนวทางการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกันดานการ

เบิกจาย  

7. โครงการจัดตั้ งกองคลัง ไดมีการนำผลการ

ตรวจสอบจากหนวยงานภายในและหนวยงาน

ภายนอกมาสรุปผลและดำเนินการจัดประชุมชี้แจง

ใหบุคลากรภายในทราบถึงปญหาอุปสรรค ขอ

ตรวจพบท่ีมีนัยสำคัญ เพ่ือใหบุคลากรภายในนำไป

ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง 

 

8. งานตรวจสอบภายในจัดประชุมทบทวนการ

ปฏิบัติงานดานการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสของหนวยงาน 2 รอบตอปงบประมาณ  

 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

ร อ ย ล ะ 

100 

 

 

 

โครงการจัดตั้ง

กองคลัง 

 

 

โครงการจัดตั้ง

กองคลัง 

 

 

 

 

 

งานตรวจสอบ

ภายใน 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผดิชอบ 

แ บ บ วั ด ก า ร

รั บ รู ข อ งผู มี

ส วน ส วน เสี ย

ภ า ย ใ น

(Internal 

Integrity and 

Transparency 

: IIT)  

บุคลากรในหนวยงานมี

การรับรูและเขาใจการ

ปฏิบัติงานไดดียิ่ง ข้ึน

โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ

งานและการใหบริการ 

คำนึงถึงประโยชนของ

สวนรวมเปนหลัก ใช

อ ำน าจห น าที่ อ ย า ง

ต รงไปต รงม า  แ ละ

ให บ ริ กา รอย า ง เท า

เทียมกันไมเลือกปฏิบัต ิ

เผยแพรขอมูล ท่ี เปน

ประโยชนตอสาธารณะ

มากขึน้ (ตอ) 

 9. พัฒนาชองทางการการรับฟงความ

คิดเห็น แจงขอรองเรียนการทุจริต การ

ชี้แจง ตอบขอสงสัย 

 

 

 

 

 

 

     10. พัฒนาเว็บไซตหลักของหนวยงาน

ใหมีความสะดวกในการเขาถึงขอมูลและ

ดำเนินการเปดเผยขอมูลสาธารณะใหมี

ชองทางการเผยแพร ท่ีหลากหลายมาก

ยิ่งข้ึน เชน 

          10.1 จัดทำชองทางการเขาถึง

ขอมูลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสของมหาวิทยาลัยฯ  

          10.2  อัพเดทขอมูลการเผยแพร

ผานชองทางออนไลนใหเปนปจจุบันทันยุค

ส มั ย  เ ช น  facebook / Twitter / 

Fanpage pr psru 

9. งานประชาสัมพันธไดมีการจัดทำชองทางการ

แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยการจัดทำชองแชท

ที่สามารถโตตอบกลับแบบ 2 ทาง โดยไดจัดทำไว

ที่หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ และจัดใหมี

ชองทางการแสดงความคิดเห็นผานสื่อออนไลน 

เชน Face book , Twitter , You tube และชอง 

กระดานถาม-ตอบ กองบริหารงานบุคคลโดยงาน

นิติกร ไดจัดทำชองทางการรองเรียน “กำนัน

พิบูล” เพ่ือเปนชองทางในการรองเรียนเรื่องราว

ตาง ๆ  

10. สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำพัฒนาปรับปรุง

เว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความสะดวกและ

รวดเร็วในการเขาถึงขอมูล ซึ่งไดมีการนำขอมูลท่ี

เปนประโยชนตอสาธารณะเผยแพรไวบนเว็บไซต

และสื่อสั งคมออนไลนต าง ๆ  ใหสะดวกและ

ทันสมัยยิ่งข้ึน  

   

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอ ยล ะ 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน

ประชาสมัพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ถ า บั น

เท ค โ น โ ล ยี

ดิจิทัล 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผดิชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

หนวยงานมีชองทางให

ผูม าติดตอรองเรียน

การทุจริต มีชองทาง

ใหแสดงความคิดเห็นติ

ช ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

ดำเนินงาน มีการนำ

เทคโนโลยีมาใชในการ

ดำเนินงานไดรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน 

 มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการสรางการรับรู

ให กับบุคลากรภายนอก ปรับปรุงการ

ดำเนินงานใหสามารถเขาถึงไดงายและ

อำนวยความสะดวกใหกับผูมารับบริการ 

และประชาสัมพันธขอมูลสาธารณะ ให

สาธารณะชนไดรับรูรับทราบรวมกัน โดย

ดำเนินการ ไดดังน้ี 

1. จัดทำมาตรการ/น โยบายและ

แผนการพัฒนาตาง ๆ ประกาศบนเว็บไซต

ของหนวยงาน 

 

 

 

2. จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน/แนว

ทางการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน/การ

ใหบริการรวมถึงการใหบริการออนไลน 

 

3. จัดทำชองทางการติดตอสอบถาม

ออนไลน กระดานถามตอบปญหาขอสงสัย

บนเว็บไซตของหนวยงาน เชน กระดาน

ถามตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

1. มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดทำนโยบายการ

บริหารงานและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และ

ไดนำขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ 

เช น  แผนยุท ธศาสตร  แผนปฏิ บั ติ ราชการ 

แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาบุคลากร แผนการ

บริการงานดานคุณธรรมและความโปรงใส เปนตน 

2. หนวยงานไดมีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

และการแนวทางการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจน

และแนวทางการใหบริการ ไวบนเว็บไซตของ

หนวยงาน  

3. งานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการ

จัดทำชองทางในการติดตอสอบถามใหมีความ

หลากหลายมากยิ่งข้ึน เชน กระดานถาม-ตอบ  

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร อ ย ล ะ 

100 

 

 

 

 

ร อ ย ล ะ 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คกก.ประเมิน

คุณธรรมฯ 

 

 

 

 

ทุกหนวยงาน 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผดิชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

หนวยงานมีชองทางให

ผูม าติดตอรองเรียน

การทุจริต มีชองทาง

ใหแสดงความคิดเห็นติ

ช ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

ดำเนินงาน มีการนำ

เทคโนโลยีมาใชในการ

ดำเนินงานไดรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน (ตอ) 

 ทางสื่อ Social network เชน Facebook 

, Twitter  

4. จัดทำชองทางการรองเรียนการ

ทุจริต  

4.1 สายตรงผูบรหิาร 

4.2 กำนันพิบูล 

4.3 ตูเพ่ือนพิบูล 

5. จั ด ใ ห มี ป ด ป ร ะ ก า ศ  แ ล ะ

ประชาสั มพันธผั งแสดงข้ันตอน และ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ใหบริการ ณ จุด

ปฏิบัติงานท่ีผูมารับบริการติดตอสามารถ

มองเห็นไดอยางชัดเจน 

     6. จัดใหมีเจาหนาที่ใหคำแนะนำ/ตอบ

ขอสงสัย 

6.1 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

6.2 ทางโทรศพัทติดตอสอบถาม  

 

7. วิเคราะหความเสี่ยงและโอกาสท่ี

จะกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนที่อาจ

นำไปสูปญหาการทุจริต 

 

 

 

4. มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการดำเนินการ ดังน้ี 

 

     4.1 ทุกหนวยงานจัดใหมีสายตรงผูบริหาร  

     4.2 กองบริหารงานบุคคล (งานนิติกร) 

     4.3 สภาคณาจารยและขาราชการ 

5. ทุกหนวยงานที่ใหบริการจัดใหมีการปดประกาศ

แสดงข้ันตอนการใหบริการไวที่หนวยงาน และจัด

ใหมีการเผยแพรประชาสัม พันธ ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานไวบนเว็บไซตของหนวยงาน 

 

6. มหาวิทยาลัยฯ จัดใหมีเจาหนาที่ของหนวยงาน

ในการใหขอมลูเบ้ืองตนและใหบริการชวยเหลือกับ

ผูที่มาใชบริการของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให

บุคลากรของงานประชาสัมพันธเปนผูรับผิดชอบให

คำแนะนำและตอบปญหาขอสงสัย 

7. มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะทำงานดาน

การประเมินความเสี่ยงฯ และจัดใหมีการทบทวน

กระบวนการปฏิบัติงานและนำไปสูการจัดทำแผน

วิเคราะหความเสี่ยงฯ เพ่ือควบคุม หลีกเลี่ยงและ 

 

 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

 

ร อ ย ล ะ 

100 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

ร อ ย ล ะ 

100 

 

 

 

 

ทุกหนวยงาน 

กบค. 
สภาคณาจารย ฯ 

ทุกหนวยงาน 

 

 

 
 
 

งาน

ประชาสมัพันธ 

 

 

 

คกก.วิเคราะห

ความเส่ียงฯ  
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผดิชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

หนวยงานมีชองทางให

ผูม าติดตอรองเรียน

การทุจริต มีชองทาง

ใหแสดงความคิดเห็นติ

ช ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

ดำเนินงาน มีการนำ

เทคโนโลยีมาใชในการ

ดำเนินงานไดรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน (ตอ) 

  

 

8. กำหนดนโยบาย มาตรการ การ

ร อ ง เรี ย น ก า ร ทุ จ ริ ต ขอ งเจ าห น า ที่   

น โยบายการ เผยแพรข อมู ลข าวส าร 

สงเสริมความโปรงใส ในการจัดซื้อจัดจาง 
 

 

 

 

     9. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขา

มามีสวนรวม ในการ จัดทำประชาคม 

ประชาพิจารณ รางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา มรพส. 2565-2569 โดยเชิญชวน

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่และผูมีสวน

ไดสวนเสีย เขารวมประชาพิจารณรางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา มรพส.2565-2569 

กำจัดเหตุการณที่อาจเกิดใหความความเสี่ยงฯ 

นำไปสูการปฏิบัติตอไป  

8. โครงการจัดตั้งกองคลังโดยงานพัสดุ ไดมีการ

จัดทำมาตรการดานคุณธรรมและความโปรงใส 

ไดแก มาตรการในการเผยแพรขอมูลสาธารณะ 

มาตรการสงเสริมความโปรงในการจัดซื้อจัดจาง 

มาตรการในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

ของเจาหนาท่ี และเผยแพรบนเว็บไซตและแจง

เวียนใหบุคลากรภายในทุกคนทราบและนำไปสู

การปฏิบัติ 

9. กองนโยบายและแผนไดมีการดำเนินการจัดทำ

แผน ยุ ท ธศาสต ร มห าวิท ยาลั ยฯ  ป ระจ ำป

งบประมาณ 2565 – 2569  โดยไดมีการเชิญชวน

บุคลากรท้ังภายในและบุคคลภายนอกท่ีมีสวนได

สวนเสียในการดำเนินงานเขามามีสวนรวมในการ

จัดทำแผนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ โดย

จัดใหมีการประชุมทบทวนกระบวนการดำเนินงาน

ที่ ผ านมาและมีการจัดทำประชาพิ จารณ ให

ผูเขารวมแสดงความคิดเห็นใหขอแสนะแนะ เพ่ือ

นำมาปรับปรุงพัฒนาแผนการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองกับการดำเนินงานที ่

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

 

 

ร อ ย ล ะ 

100 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดตั้ง

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

กอ งน โยบ าย

และแผน 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

 

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผดิชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

หนวยงานมีชองทางให

ผูม าติดตอรองเรียน

การทุจริต มีชองทาง

ใหแสดงความคิดเห็นติ

ช ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

ดำเนินงาน มีการนำ

เทคโนโลยีมาใชในการ

ดำเนินงานไดรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน (ตอ) 

  

 

      10. จัดทำคูมือการสงเสริมวัฒนธรรม

สุ จ ริ ต ภ าย ใน ห น วย งาน  คู มื อ ก า ร

ปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับ

ซอน 

 

     11. ประกาศนโยบายการบริหารงาน

ดานการบริหารงานและปฏิบัติงานดวย

ความสุจริต มีคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงาน การใชดุลพินิจตอตาน

การใหและการรับสินบนเพ่ือปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     12 . มี ก ารดำ เนิ น การเ พ่ื อจั ด ทำ     

แน วทางการป อ งกันการทุ จริต แล ะ

ประพฤติมิชอบและการกำกับติดตาม ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

จะใหการบริห ารงานของมหาวิทยาลัยฯ  มี

ประสิทธิภาพและเปาหมายท่ีไดวางไว 

10. กองบริหารงานบุคคล โดยงานนิติกรไดมีการ

จัดทำคูมือการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต

ภายในหนวยงาน คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน

ผลประโยชน ทั บ ซ อน  และแจ งเวียน ให ทุ ก

หนวยงานไดนำไปปฏิบัต ิ

11. กองบริหารงานบุคคล ไดมีการจัดทำนโยบาย

การบริหารดานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย

สุจริต ลดการใชดุลพินิจตอตายการใหและการรับ

สินบนเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สงเสริมใหมีกระบวนการและนำไปจัดกิจกรรม

รณรงคตอตานการทุจริต 

12. กองบริหารงานบุคคล โดยงานนิติกร ไดมีการ

จัดทำแนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤตมิิ

ชอบ โดยวิเคราะหจากผลการดำเนินงานที่ผานมา

จัดทำเปนแนวทางการการปองกันการทุจริตและได

มีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบ รอบเดือนมีนาคม 

2565 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

ร อ ย ล ะ 

100 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

 

 

 

กองบริหารงาน

บุคคล 

 

 

 

กองบริหารงาน

บุคคล 

 

 

 

 

กองบริหารงาน

บุคคล 

 



11 
 

 

 

มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

 ด าน คุ ณ ภ าพ ก าร

ดำเนินงาน 

E1 การปฏิ บัติงาน/

การใหบริการเปนไป

ต า ม ขั้ น ต อ น แ ล ะ

ระยะเวลาที่กำหนด

ม า ก น อ ย เพี ย ง ใด 

(82.88 คะแนน) 

E2 ก ารป ฏิ บั ติ งาน 

การใหบริการกับผูมา

ติดตอ เท าเที ยม กัน

ม า ก น อ ย เพี ย ง ใด 
(82.61 คะแนน) 

E5 การด ำเนิ น งาน 

คำนึงถึงประโยชนของ

ประชาชนและสวน

เป น ห ลั ก ม ากน อ ย

เ พี ย ง ใ ด  ( 8 4 .7 3 

คะแนน 

มหาวิทยาลัยฯ ยึดหลักในการดำเนินงาน

ดานการปฏิบัติงาน การใหบริการอยางเทา

เทียมกันไมเลือกปฏิบัติ ไมบิดเบือนขอมูล 

ใหบริการอยางตรงไปตรงมามีแนวปฏิบัติ

อยางชัดเจนคำนึงถึงประโยชนของผูมีสวน

ไดส วนเสีย เปนหลัก และมีการกำกับ

ติดตามการปฏิบัติงานโดยผูบริหารของ

หนวยงาน เชน   

     1. หนวยงานปรับปรุงการปฏิบัติงาน

หลัก การใหบริการ การเผยแพรขอมูลที่

เปนประโยชนผานชองทางออนไลน และ

เว็บไซตของหนวยงาน โดยการจัดทำคูมือ

การปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

และปฏิบัติงานใหเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กำหนด 

     2. การใหบริการนักศึกษา ไดแก  

ขั้นตอนการใหทุนการศึกษา การผอนผัน

การเกณฑทหาร บริการสมาคมศิษยเกา 

และเพิ่มชองทางการใหบริการออนไลน

ผาน Facebook หนวยงานยอย   
 

มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางท่ี

ไดวางไว โดยยึดหลักในการดำเนินงานดานการ

ปฏิบั ติ งาน ปฏิบั ติ งานตามกฎ  ระ เบี ยบ  การ

ใหบริการอยางเท าเทียมกันไม เลื อกปฏิ บัติ ไม

บิดเบือนขอมูล ใหบริการอยางตรงไปตรงมามีแนว

ปฏิบัติอยางชัดเจนคำนึงถึงประโยชนของผูมีสวนได

สวนเสีย เปนหลัก และมีการกำกับติดตามการ

ป ฏิ บั ติ งาน โด ยผู บ ริห ารของห น วย งาน  โดย

ดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางเสริมตาง ๆ ดังน้ี 

1. มีการกำหนดข้ันตอนการใหบริการ/การ

เผยแพรขอมูลการใหบริการ 

2. หนวยงานเผยแพรขั้นตอนการใหบริการบน

เว็บไซตและปดประกาศขั้นตอนการใหบริการไวที่

หนวยงานเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ

ไดรับทราบขอมูล 

3. หนวยงานท่ีใหบริการมีการติดตามและแจง

ขั้ น ต อนก ารด ำ เนิ น งาน ก าร ให บ ริก าร ไป ยั ง

ผูรับบริการ เชน การโทรติดตอสอบถามโดยตรง การ

ออกประกาศแจงขั้นตอนระยะเวลาการใหบริการ 

4. การปฏิบัติงาน/การใหบริการเปนไปตาม

ขั้นตอนหรือไม ติดตามโดยผูบริหารระดับหนวยงาน  

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอ ยล ะ 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกหนวยงาน 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

  

 

 

E3 เจ า ห น า ที่ ข อ ง

ห น ว ย ง า น ที่ ท า น

ติ ด ต อ ใ ห ข อ มู ล

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร

ดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานตรงไปตรงมา 

ไมปดบังหรือบิดเบือน

ข อ มู ล ม า ก น อ ย

เ พี ย ง ใ ด  ( 8 5 .7 5 

คะแนน) 
 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยฯ มีการกำหนดนโยบายการ

ปรับปรุงการทำงานใหเปนไปตามข้ันตอน

การด ำ เนิ น ง าน ก าร ให บ ริ ก า ร ให มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผูบริหาร

ระดับหนวยงานคอยควบคุมกำชับดูแลการ

ปฏิบัติงานอยางเปนระบบในการใหบริการ

อยางตรงไปตรงมา ไมเลือกปฏิบัติและเปด

โอกาสในการให  ผูมีสวนไดสวนเสียทั้ ง

ภายในและภายนอกหนวยงานเขามามี

ส วน ร วม ในการปรับปรุ งพัฒ นาการ

ดำเนินการ พรอมทั้ งจัดทำมาตรการ/

แนวทางสงเสริมตาง 

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข 

 

ทุกหน วยงานในมหาวิทยาลัยดำเนินการตาม

มาตรการ/แนวทางการสงเสริม ดังน้ี 

1.  คณะ/หนวยงานจัดใหมีการทบทวนบทบาท

การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.  หนวยงานท่ีใหบริการ กำหนดใหมีการ

ทบทวนกระบวนการ/คูมือการใหบริการ/ขั้นตอน

การใหบริการ และเผยแพรใหผูรับบรกิารไดรับทราบ

อยางทั่วถึง 

3. จัดทำชองทางการแสดงความคิดเห็นหรือ

รองเรียน กรณีที่ผูรับบริการไมไดรับการใหบริการท่ี

เปนธรรมและนำขอคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงแกไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร อ ย ล ะ 

100 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

 ดานป ระสิท ธิภาพ

การสื่อสาร  

E6 การเผยแพรขอมูล

ของหนวยงานที่ทาน

ติดต อ มีการเข า ถึง

งายไมซับซอนและมี

ชองทางหลากหลาย

เ พี ย ง ใ ด  ( 8 2 .3 8 

คะแนน) 

E7 หนวยงานมีการ

เผยแพรผลงานหรือ

ขอมูลที่สาธารณชน

รับทราบมากนอย

เพียงใด (82.88 

คะแนน) 

 

มหาวิทยาลยัฯ ไดมีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการสื่อสารกับผูรับบริการ

หรือผูที่มาติดตอของหนวยงาน โดยการ

เผยแพรขอมลูของหนวยงานตอ

สาธารณชนอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา 

และจัดทำชองทางใหกับผูรับบริการหรือผู

ที่มาติดตอหนวยงานสามารถสอบถามหรือ

แสดงความคดิเห็น ติชม ได รวมถึงการ

จัดทำชองทางใหผูรับบริการสามารถแจง

เรื่องรองเรียน หลากหลายชองทางและมี

การจัดทำขอมลูผลการดำเนินงานแสดงผล

ใหสาธารณชนไดรับรูรับทราบ เชน  

1. มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการเผยแพร

ขอมูลที่เปนประโยชนตอสาธารณชนผาน

เว็ บ ไซ ต ห ลั ก ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ 

www.psru.ac.th  เ ผ ย แ พ ร ข า ว

ประชาสั ม พันธ  กิจกรรมต างๆ ผ าน

ชองทางออนไลน ไดแก  face book fan 

page มหาวทิยาลัยฯ   

 

 

     ทุกหนวยงานดำเนินการโดยกำหนดใหมีการ

เผยแพรขอมูลของหนวยงานให เขาถึงงาย โดย

จำแนกประเภทขอมูลการเผยแพรเปนหมวดหมู  

เพ่ือใหงายตอการเขาถึงและไมซับซอนสรางความ

สะดวกใหกับผูรับบริการ ไดแก 

- ขอมูลเก่ียวกับมหาวิทยาลยัฯ เชน การ

แบงสวนราชการ แผนยุทธศาสตร /แผนปฏิบัติการ 

อำนาจหนาที่ กฎหมายตาง ๆ เปนตน 

- ขอมูลของผูบริหาร/คณะกรรมการตาง ๆ 

-  ขอมูลของคณะหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยัฯ 

- ขอมูลของงานวจิัยและบทความตาง ๆ  

- ชองทางการติดตอสอบถาม และถาม-

ตอบปญหาขอสงสัย/ชองทางการรองเรียน 

-  ขาวประกาศตาง ๆ เชน ขาวประกาศ

สำหรับนักศึกษา ขาวประกาศสำหรับบุคคลภายใน

และภายนอก ขาวประกาศเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 

กิจกรรมของนักศึกษา เปนตน  

- คณะ/หนวยงาน มีการเผยแพรขอมูล

ขาวสารบนเวบ็ไซตสามารถเช่ือมตอไปเว็บหลักของ

มหาวิทยาลยัฯ ได 

ต.ค. 2564 – 

มี.ค. 2565 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

       2. หนวยงานพัฒนาและปรับปรุงการ

เผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบัน ไดแก  

2.1 ข อ มู ล พ้ื น ฐ า น เ ก่ี ย ว กั บ

มหาวิทยาลัยฯ  

       2.2 ขอมูลของผูบริหารและ

หนวยงานตางๆ  

       2.3 ขอมูลดานการวิจัยและบทความ  

       2.4 ขาวประชาสัมพันธตาง เชน ขาว

รับสมัครงาน ขาวสอบราคา ประกวดราคา 

มาตรการในการปองกันและเฝาระวังการ

แพร 

       2.5 ขอมูลดานการวจิัยและบทความ 

ขาวประชาสัมพันธตาง เชน ขาวรับสมัคร

งาน  ข าวส อบ ราค า ป ระกวด ราค า 

มาตรการในการปองกันและเฝาระวังการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ขาวเกี่ยวกับนักศึกษา ขาวสำหรับบุคลากร 

และขาวประกาศท่ัวไป /ภาพการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

       2.6 ข า วส ำห รับ นั ก ศึ ก ษ า  เช น 

นโยบายชวยเหลือนักศึกษา กยศ.  

ผลการดำเนินงานดานการเผยแพรขอมูลสาธารณะ 

หนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ เผยแพรขอมูลสาธารณะ

ที่เปนประโยชนตอผูรับบริการบนเว็บไซตหลักของ

หนวยงาน และจะตองสามารถเช่ือมโยงมายังเว็บไซต

หลักของมหาวิทยาลัยฯ การเผยแพรขอมูลที่เปน

ประโยชนผานชองทางออนไลน มีมาตรการ/แนวทาง 

ดังนี้  

กองบริการการศึกษา  

1. จำแนกประเภทผูรับบริการ ไดแก นักศึกษา 

อาจารย หนวยงาน และบุคคลทั่วไป  

2. กำหนดหัวขอการใหบริการและข้ันตอนการ

ใหบริการแยกประเภทผูรับบริการอยางชัดเจน  เชน  

2.1 การบริการสำหรับนักศึกษา เชน การ

รับสมัครนักศึกษา /การลงทะเบียนเรียน /การจอง

วิชาเลือกเสรีภาคปกติ/ภาค กศ.ป.ป. / ตาราง

เรียน/ตารางสอน /แผนการเรียน/รายวิชาท่ีเปด

สอน /การตรวจสอบผลการเรียน / กำหนดการและ

ข้ันตอนการยายสาขาวิชาของนักศึกษา /บริการคำ

รองตางๆ ผานระบบออนไลน/ แนวทางการการ

ปฏิบัติผูที่จะสำเร็จการศึกษา  
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

  ม ห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล ส งคร าม  

การลงทะเบียนและเบิกเงินกูยืม กยศ.    

เปนตน 

     3. มหาวิทยาลัยฯ จัดทำชองทางการ

ชี้แจง การตอบคำถามตางๆ ผานชองทาง 

ถาม – ตอบ หนาเว็บไซตหลักของ

หนวยงาน โดยมเีจาหนาที่ในการตอบ

คำถาม และ ชองทางการตอบคำถาม

ออนไลน ทาง 

https://www.facebook.com/pr.psru/ 

มหาวิทยาลยัฯ  สามารถโตตอบได 2 ทาง     

     4. หนวยงานเพ่ิมชองทางการติดตอ

รองเรียนเรื่องทุจริตตางๆ  ไดแก สายตรง

ผูบริหาร กำนันพิบูล ตูเพื่อนพิบูลและการ

จัดทำบันทึกถึงหนวยงานโดยตรง 

 

2.2 การบริการสำหรับอาจารย  เชน 

ตารางสอน/ตารางคุมสอบ/ตารางการใชหองเรียน /

สงผลการเรียน / คูมือการบันทึกการสงรายชื่อผูสอน 

/ระบบการสงรายช่ือผูสอน ภาคปกติ และภาค 

กศ.ป.ป./ ประกาศแนวปฏิบัติในการสงผลการเรียน  

เปนตน 

2.3  การบริการสำหรับหนวยงาน เชน

สถิติเผยแพร /สถิตินักศึกษาที่ลงทะเบียน /สถิติ

สำหรับผูสำเร็จการศึกษา/สถิตินักศึกษา / สรุปการ

สงผลการเรียน /คูมือการใชงานประมวลรายวิชา /

งานสงเสริมวิชาการ  

2.4 การบริการงานทั่วไป เชน เผยแพร

ขอมูลเก่ียวกับระเบียบขอบังคับ ท่ีควรรู  /การ

Download แบบฟอรมตางๆ รายวิชาศึกษาทั่วไป 

2.5 เผยแพรประชาสัมพันธใหผูรับบริการ

ทราบทางเว็บไซตเชน เพจ Facebook ของกอง

บริการการศึกษา      

กองบริหารงานบุคคล  

1. มีการจำแนกผูรับบริการอยางชัดเจน ไดแก 

ข าราชการ ลูกจ างป ระจำ พ นักงานราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยประจำตามสัญญา 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   2.  มี ก ารก ำห น ด ข้ั น ต อ น ก าร ให บ ริ ก า ร

บุคคลภายนอกเก่ียวกับการรับสมัครงาน/การ

รายงานตัว/ การบรรจุ/การแตงตั้ง เปนตน 

3.  มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหผูรับบริการ

ทราบทางเว็บไซตเชน เพจ Facebook  

ของกองบริหารงานบุคคล 
https://www.facebook.com/profile.php 

4. มีการประเมินผลการใหบริการของกอง

บริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงาน/ใหบริการเปนไป

ตามขั้นตอนหรือไม จากการติดตามโดยผูอำนวยการ

กองบริหารงานบุคคล 

5. มีการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ

และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนางาน 

กองพฒันานักศึกษา  

1.  มีก ารจำแนกประเภทผู รับบริการ เช น 

นักศึกษา ศิษยเกา เปนตน  

2.  มีกำหนดมาตการและข้ันตอนการใหบริการ 

เชน การใหบริการนักศึกษา มีการบริการกูยืมเพื่อ

การศึกษา (กยศ.) /มีบริการศูนยบริการนักศึกษา 

SOS Center /มีการบริการประกันอุบัติเหตุ/บริการ

หองพยาบาล/บริการแนะแนว / 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   บริการอาจารยท่ีปรึกษา เชน มีข้ันตอนการใหบริการ

โดยมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา มรพส. /คูมืออาจารยที่

ปรึกษา /ระบบPSRU Care Model เปนตน  

บริการศิษยเกา มีการกำหนดข้ันตอนการใหบริการ

กองทุนศิษยเกา การบริการเงินกองทุนศิษยเกา

สัมพันธ มีขาวประชาสัมพันธวารสารตาง ๆ และ

บริการจำหนายของท่ีระลึก เปนตน  

3. การเผยแพรประชาสัมพันธใหผูรับบริการ

ทราบทางเว็บ ไซต  เชน  เพจ  face book ของ

หนวยงาน 

4. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการ

ใหบริการโดยผูอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

5. มีการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ

และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนางาน  

โครงการจัดต้ังกองคลัง 

1. มีการใหบริการโดยแยกการใหบริการดาน

การรับเงินและดานการจายเงินออกจากกันอยาง

ชัดเจนมีการประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการติด

ประชาสัมพันธไว ท่ีหนวยงานและจัดเจาหน าที่

ประจำจุดไวใหบริการตลอดเวลาปฏิบัติงานราชการ 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   2. มีการจัดทำบริการดานการเผยแพรขอมูล

สาธารณะตาง ๆ เชน ระเบียบและประกาศของ 

 กองคลัง / การดาวนโหลดเอกสารแบบฟอรมทาง  

การเงินและพัสด ุ

3. การเผยแพรประชาสัมพันธใหผูรับบริการ

ทราบทางเว็บ ไซตของโครงการจัดตั้ งกองคลัง 

http://finance.psru.ac.th/ 

4. มีการติดตามประเมินผลการใหบริการของ

โครงการจัดตั้งกองคลังในการปฏิบัติงาน/ใหบริการ

เปนไปตามข้ันตอนหรือไม จากการติดตามโดย

ผูอำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง 

กองกลาง  

1.  กำหนดข้ันตอนการใหบริการอยางชัดเจน

เน่ืองจากกองกลางเปนงานท่ีปฏิบัติ งานให กับ

มหาวิทยาลัยในภาพรวม เพ่ือใหผูรับบริการได

ประโยชนตรงตามความตองการมากที่สุด โดย

กำหนดใหทุกหนวยงานใหบริการเผยแพรขอมูล

สาธารณะประโยชน ดังนี ้

- งานบริหารงานทั่วไป มีการกำหนดการ

ใหบริการโดยจำแนกประเภทการใหบริการแยกออก

จากกันอยางชัดเจน เชน นักศึกษาหรอื 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   - บุคลากรภายในติดตอการใหบริการโดยใช

หนังสือภายใน ประชาชนทั่วไปติดตอการบริการ

สอบถามขอมูลตางโดยใชหนังสือจากหนวยงาย

ภายนอก ในการรับบริการเพ่ือความคลองตัวในการ

ปฏิบัติ งานให เป นไปตามขั้นตอนและภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด 

- งานเลขานุการผูบริหารมีการมอบหมาย

หนาท่ีการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อเปนการ

อำนวยความสะดวกใหกับผูรับบริการทั้งภายในและ

ภายนอกในการติดตอสื่อสารท้ังทางดานเอกสาร

หรือดานการสื่อสารนโยบายตาง ๆ เปนไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

- งานสภามหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทำขอมูล

ขาวสารตาง ๆ ไวเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการ

ใหบริการผูที่ตองการทราบขอมูลขาวสารที่ เปน

ประโยชน เชน ขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ 

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย มติที่ประชุม

รวมถึงการรายงานการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลมหาวิทยาลัย เปนตน  
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   -  งาน ป ระ ช าสั ม พั น ธ  มี ก า ร จั ด ท ำ 

https://www.facebook.com/pr.osru/ เ พ่ื อ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ รวมถึงขั้นตอน

การใหบริการ กำหนดการ ใหผูรับบริการไดรับรู

รับทราบ มีการบรกิารอำนวยความใหกับผูรบับริการ

ที่มาติดตอหนวยงานในการติดตอสอบถาม การใช

สถานที่ การประชาสัมพันธขอมูลที่เปนประโยชนตอ

ผูรับบริการ การใหบริการเชน เครื่องถายเอกสาร 

โทรศัพท การตอบปญหาขอสงสัย เปนตน 

- งาน ส วั ส ดิ ก า ร มี ก า ร ให บ ริ ก า รทั้ ง

หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกกำหนด

ขั้ นตอนการใหบ ริการการต าง ๆ  ผ าน ระบ บ 

https://imis.psru.ac.th/main/ เชน ระบบจองใช

งานหองประชุม เปนตน   

- งานอาคารสถานท่ีและบริการ มีกำหนด

และใหบริการดานการใชบริการสถานที่  การ

ซอมแซมบำรุงรักษา การจัดสถานที่ใหสะอาดเปน

ระเบียบ เปนตน 

2. มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหผูรับบริการ

ท ร า บ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ก อ ง ก ล า ง 

http://general.psru.ac.th/ 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   3.  มีการติดตามประเมินผลการใหบริการของ

กองกลางในการปฏิบัติงาน/ใหบริการเปนไปตาม

ขั้นตอนหรือไม จากการติดตามโดยผูอำนวยการ

กองกลาง 

สำนักศลิปะและวัฒนธรรม  

1. ผูรับบริการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ไดแก นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย ผูปกครองและ

ผูที่สนใจทั่วไป 

2. มีการจัดทำระบบการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ 

การจองการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ รอบการจองหอง

ประชุม 

3. มีการประชาสัมพันธหองพิพิธภัณฑเมือง

พิษณุโลก ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช ศูนยวัฒนธรรม

และการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคเหรือตอนลาง 

หนวยอนุรักษฯ จังหวัดพิษณุโลก หองใบลาน หอง

มังคละ เปนตน 

4. มีการจัดทำและประชาสัมพันธ  กฎระเบียบ

ตางๆ และคำถามที่พบบอยของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม  

5. จัดทำชองทางการติดตอสอบถามผานระบบ

ออนไลน พรอมชองทางการติดตอกลับเพ่ือใหขอมูล 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

 

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   ทีผู่รับบริการตองการ 

6. มีการเผยแพรประชาสมัพันธใหผูรบับริการ

ทราบทางเว็บไซต https://aco.psru.ac.th/indexphp 
และ 
https://www.facebook.com/ArtsandCulture.psru 

ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

7. มีการติดตามประเมินผลการใหบริการของ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในการปฏิบัติ งาน/

ใหบริการเปนไปตามข้ันตอนหรือไม จากการติดตาม

โดยผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.  มีการจัดบริการใหสำหรับบริการนักวิจัย 

โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานตาง ๆ ไดแก  

- งานวิจัย ใหบริการดานระบบบริหาร

จัดการงานวิจัยของหนวยงาน บริการจัดการกอง

ทุนอุดหนุนทุนวิจัย สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

พัฒนางานวิจัยและเครือขายความรวมมือและงาน

ประชุมวิชาการฯ เปนตน 
- งานบริการ วิชาการ ให บริการงาน

บริการวชิาการ เผยแพรความรูเพ่ือชุมชน บริการ 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   วิชาการและฝกอบรม 

- งา น ค ลั ง ข อ มู ล แ ล ะ ส า ร ส น เท ศ 

ใหบริการดานแหลงทุนวิจัย แหลงทุนบริการวิชาการ 

งบประมาณดานการวิจัย ผลงานทางวิชาการ/วิจัย 

ผลงานสรางสรรคท่ีนำไปใชประโยชน งานสิทธิบัตร

และทรัพยสินทางปญญา เปนตน 

2. เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลและข้ันตอน

การใหบริการตางๆ ใหผูรับบริการทราบจากชองทาง

ตาง ๆ ไดแก ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง แบบฟอรม

เอกสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาผานชองทาง

เว็บไซต https://research.psru.ac.th/home.php 

และ https://www.facebook.com/rdiPSRU/ 

3. การปฏบิัติงาน/ใหบริการเปนไปตามข้ันตอน

หรือไมติดตามโดยผูอำนวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. มีการจำแนกหมวดหมูการใหบริการอยาง

ชัดเจน การใหบริการตามขั้นตอนการใหบริการ 

ไดแก  บริการสืบคนทรัพยากรภายในหองสมุด 

บริการยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ บริการฐานขอมูล 

โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม สหบรรณณานุกรม 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   หองสมุดกับสถาบันอุดมศึกษาไทย ตรวจสอบการ

ลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ บริการ e-Books 

บริการ e-Journals ระบบบริการเสนอซื้อหนังสือ

ออนไลน ระบบจองหองประชุมออนไลน บริการยืม

ระหวางหองสมุด เปนตน 

      2. มีการจัดทำระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ ของ

สำนักฯ และเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน  

      3. มีการจัดทำชองทางใหผูรับบริการสามารถ

เสนอแนะ/ติชม/รองเรียน การใหบริการและนำผล

มาพัฒนาปรับปรุงแกไข 

      4. มีการประชาสัมพันธงานบริการตาง ๆ ผาน

เ ว็ บ ไ ซ ต  https://library.psru.ac.th/web/ 

https://www.facebook.com/PSRU.LIB/  แ ล ะ 

Line ของหนวยงาน 

      5. มีการติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติงาน

เป น ไปตาม ข้ันตอนการใหบ ริการหรือไม โดย

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 
สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล 

      1. มีการกำหนดหมวดหมูการใหบริการและ

ขั้นตอนการใชบริการอยางชัดเจน ไดแก 

           - บริการหองคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

            - บริการอบรมคอมพิวเตอรและระบบเครือ

ขาวคอมพิวเตอร /บรกิารอินเทอรเน็ตไรสาย/บริการ

สรางพื้นที่เว็บไซตสำหรับหนวยงานและบุคลากร

ภายใน  

         - บริการดาวโหลดแบบฟอรมขอรับบริการ/

บริการศูนยรวมขอมูลสารสนเทศ มรพส./บริการ

ระบบการเรียนการสอนออนไลน/ระบบบริการจอง

หองอบรมออนไลน/บริการอีเมลสำหรับบุคลากร

และนักศึกษา เปนตน 

      2. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล

สาธารณะที่เปนประโยชนตอผูรับบริการบนเว็บไซต

หนวยงาน 

      3. มีการติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาท่ีกำหนด โดย

ผูอำนวยการสถาบันเทคโนโลยดีิจิทัล 

คณะครุศาสตร  

1. มีการระบุขอบเขตภาระงานเพื่อสะดวกตอ

ผูรับบริการ โดยจำแนกเปนผูรบับริการ ไดแก 

นักศึกษา อาจารย และบุคคลท่ัวไป เปนตน  
      2. มีกำหนดการข้ันตอนการใหบริการของงาน

แตละหนวยงานอยางชัดเจน ไดแก โรงเรียนสาธิต  
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   มรพส. / ศูนยการศึกษาพิเศษ และคณะครุศาสตร 

เปนตน 

2. มีการจำแนกหมวดหมูหลักสูตรการเรียนการ

สอน เพ่ือใหผูรับบรกิารไดศึกษาขอมูลและ

ผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอนการ

ดำเนินงานตาง ๆ เชน หลักสูตรปริญญาเอก /

หลักสตูรปริญญาโท /หลักสตูรปรญิญาตรี 4 ป /

หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑติ 

3. มีการเผยแพรประชาสมัพันธขอมลูให

ผูรับบริการทราบขอมูลที่เปนประโยชน เชน เว็บไซต

ของคณะ 

http://edu.psru.ac.th/v2016/index1.php และ 

https://www.facebook.com/PSRUEDU ของ

คณะครศุาสตร 

4. มีการตดิตามการใหบริการของแตละงานวา

เปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดหรือไม

โดยคณะผูบริหาร และหัวหนาสำนักงานคณะฯ  

5.  มีการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ

และนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรงุแกไขการ

ใหบริการ 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1. มีการระบุขอบเขตภาระงานเพ่ือสะดวกตอ

ผูรับบริการ โดยจำแนกเปนผูรบับริการ ไดแก 

นักศึกษา อาจารย และบุคคลทั่วไป เปนตน  

2. มีกำหนดการข้ันตอนการใหบริการ เชน การ

เปดรับสมัครนักศึกษา  TCAS65 ปการศึกษา 2565 

คูมือปฐมนิเทศนักศึกษา คูมือปจฉิมนิเทศนักศึกษา 

เอกสารดาวโหลด ระบบการจองหองออนไลน  

3. มีการเผยแพรประชาสมัพันธขอมลูให

ผูรับบริการทราบขอมูลที่เปนประโยชน เชน เว็บไซต

ของคณะ http://husopibul.psru.ac.th/และ  

/www.facebook.com /permalink.php /Line 

/Youtube ของคณะมนุษยศาสตรฯ  

4. ประเมินความพึงพอใจของผูรับบรกิารและ

นำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง

พัฒนาการใหบริการ 

5. มีการตดิตามการดำเนินงานการใหบริการ

ตางๆ วาเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด

หรือไมโดยคณะผูบรหิารของคณะ 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   คณะวิทยาการจัดการ  

1. มีการจำแนกประเภทผูรับบริการอยาง

ชัดเจน ไดแก นักศึกษา ศิษยเกา อาจารย ผูปกครอง 

บุคคลท่ัวไป เปนตน 

2. กำหนดขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ ของ

คณะ เชน ขั้นตอนการสมัครเรียน หลักสูตรการ

เรียนการสอน สื่อการสอนออนไลน การลงทะเบียน

เรียน ปฏิทินการศึกษา เปนตน 

3. มีการประชาสัมพันธขอมลูและขั้นตอนการ

ใหบริการตาง ๆ ใหเปนไปตามกำหนดและเปนไป

ตามระยะเวลาที่กำหนด  บนเว็บไซตของหนวยงาน 

Line / Facebook /youtube เปนตน  

4. มีการตดิตามการปฏิบัติงาน/การใหบริการ 

ใหเปนไปตามข้ันตอนใหมีความโปรงใสเทาเทียมกัน

ไมเลือกปฏิบัติ และมีการตดิตามโดยผูบริหารและ

หัวหนาสำนักงานคณะ  

5. มีการนำขอเสนอแนะขอคิดเห็นของอาจารย 

ศิษยเกา นักศึกษา มาพัฒนาปรับปรุงใหมีการพัฒนา

ยิ่งข้ึน 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

1. มีการจำแนกประเภทผูรับบริการ เชน 

บริการสำหรับนักศึกษา ศิษยเกา บริการสำหรับ

บุคลากร บริการดานอ่ืน ๆ  

2. มีการกำหนดข้ันตอนการใหบริการและ

จำแนกประเภทหนวยงานท่ีใหบรกิารภายใน เชน 

หลักสตูรสาขาวชิา หลักสูตรท่ีเปดสอน ศูนย

วิทยาศาสตร ศูนยสาธิตเทคโนโลยฯี เปนตน 

3. มีการเผยแพรประชาสมัพันธขอมลูที่เปน

ประโยชนตอผูรับบริการบนเว็บไซตของหนวยงาน 

http://science.psru.ac.th/index1.html และ 

acebook.com/science.psru.ac.th ของคณะฯ 

4. มีการตดิตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

ขั้นตอนการดำเนินงาน โดยผูบริหารและหัวหนา

สำนักงานคณะ ฯ   

5. มีการจัดทำแบบประเมินการสอนออนไลน

และนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแกไขตอไป 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผิดชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

1. มีการจำแนกผูรับบริการอยางเชน เชน การ

บริการนักศึกษา การบริการบุคลากร การบริการ

ดานอื่น ๆ  

2. กำหนดข้ันตอนการใหบริการตาง ๆ มีการ

จำแนกหัวขอการใหบริการแยกเปนหัวขอเพ่ือใหงาย

ตอการเขาถึงและประชาสัมพันธเผยแพรขอมลูที่

เปนสาธารณะประโยชนตอผูรบับริการบนเว็บไซต

ของหนวยงาน 

http://kaset.psru.ac.th/newweb/index1.php  

เชน หลักสูตรท่ีเปดสอนระดับปรญิญาตรี และระดับ

ปริญญาโท 

3. มีการตดิตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของ

ผูปฏิบัติงานใหกับผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ให

ขอมูลที่ตรงไมบิดเบือนขอมูล โดยมีการกำกับ

ติดตามโดยผูบริหารและหัวหนาสำนักงานคณะฯ  

มีระบบการประเมินการสอนออนไลนและนำผลการ

ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแกไขตอไป 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผดิชอบ 

2. แบบวัดการรับรูผูมี

สวนไดสวนเสีย

ภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

1. มีการจำแนกผูรับบริการอยางเชน เชน การ

บริการนักศึกษา การบริการบุคลากร การบริการ

ดานอ่ืน ๆ  

2. กำหนดขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ มีการ

จำแนกหัวขอการใหบริการแยกเปนหัวขอเพื่อใหงาย

ตอการเขาถึงและประชาสัมพันธเผยแพรขอมลูที่

เปนสาธารณะประโยชนตอผูรบับริการบนเว็บไซต

ของหนวยงาน 

http://technology.psru.ac.th/webtechno/  

และ Facebook  ของคณะ เชน  หลักสูตรที่เปดสอน

ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท การบริการ

ตรวจสอบรายช่ือการเขารวมกิจกรรมของคณะ  

เปนตน 

3. มีการติดตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของ

ผูปฏิบัติงานใหกับผูรับบริการอยางตรงไปตรงมาให

ขอมูลที่ตรงไมบิ ดเบือนขอมูล โดยมีการกำกับ

ติดตามโดยผูบริหารและหัวหนาสำนักงานคณะฯ  

มีระบบการประเมินการสอนออนไลนและนำผลการ

ประเมินมาพัฒนาปรับปรงุแกไขตอไป 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพฒันา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผดิชอบ 

2. แบบวัดการ

รับรูผูมีสวนได

สวนเสยีภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   คณะสังคมศาสตรและการพัฒนาทองถิ่น 

1. มีการจำแนกผูรับบริการอยางเชน เชน การ

บริการนักศึกษา ศิษยเกา การบรกิารบุคลากร การ

บริการดานอ่ืน ๆ  

2. กำหนดข้ันตอนการใหบริการตาง ๆ มีการ

จำแนกหัวขอการใหบริการแยกเปนหัวขอเพื่อใหงาย

ตอการเขาถึงและประชาสัมพันธเผยแพรขอมลูที่เปน

สาธารณะประโยชนตอผูรบับริการบนเว็บไซตของ

หนวยงานhttp://clmd.psru.ac.th/ และ 

Facebook ของคณะฯ  

เชน  หลักสูตรท่ีเปดสอนระดับปรญิญาตรีและ

หลักสตูรบัณฑิตศกึษา การเปดรับสมัครนักศึกษา

ใหมทุนเรียนฟรี เปนตน 

3. กำหนดใหมีการเผยแพรการใหบรกิารตาง 

เชน งานธุรการ งานการเงิน ฝายวิชาการและวิจยั    

ฝายนโยบายและแผน ฝายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน 

4. มีการตดิตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

ผูปฏิบัติงานใหกับผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ให

ขอมูลที่ตรงไมบิดเบือนขอมูล โดยมีการกำกับตดิตาม

โดยผูบริหารและหัวหนาสำนักงานคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผดิชอบ 

2. แบบวัดการรับรูผูมี

สวนไดสวนเสีย

ภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

   5. มีระบบการประเมินการสอนออนไลนและ

นำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแกไขตอไป 

คณะพยาบาลศาสตร  

1. กำหนดผูรับบริการ เชน นักสึกษา บุคลากร 

และประชาชนทั่วไป 

2. กำหนดการใหบริการตางๆ ของคณะ เชน 

หลักสตูรการศกึษา/แนวทางการปฏิบัติการ

ใหบริการฯ /ปฏิทินการใชหองปฏบัิติการ /การจอง

หองปฏิบัติการณ /การยืม-คืนอุปกรณ เปนตน 

3. มีการจัดประชาสัมพันธขอมูลและขั้นตอน

การปฏิบัติงานใหผูรับบริการทราบทางชองเว็บไซต

และชองทาง  Social media ของคณะฯ 

4. การปฏิบัติงาน/ใหบริการใหเปนไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานโปรงใสและมีการตดิตามโดย

ผูบริหารของคณะและหัวหนาสำนกังานคณะฯ    
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

 แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผดิชอบ 

2. แบบวัดการรับรูผูมี

สวนไดสวนเสีย

ภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

 E9 หนวยงานมีการ

ช้ีแจงและตอบคำถาม

เมื่อมีขอกังวลสงสัย

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร

ดำเนินงานไดอยาง

ชั ด เจ น ม า ก น อ ย

(82.00 คะแนน) 

 มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทำมาตรการเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีขอสงสัย

จากประชาชนเก่ียวกับการดำเนินงาน ดังน้ี 

- มีการจัดทำชองทางการตดิตอสือ่สาร

แบบสองทาง บนเว็บไซตของหนวยงาน (ถาม - 

ตอบ) โดยจัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธในการ

ตอบปญหาขอสงสัยเบื้องตน 

- จัดใหมีชองทางการใหผูรับบริการไดเขา

มาแสดงความคิดเห็นผานสื่อ Social เชน 

Facebook / Fanpage /youtube/twitter และ

สามารถตอบปญหาขอสงสัยผานสือ่ไดทันที สื่อ

ออนไลนมีของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลยัฯ  

- จัดใหมีโทรศัพท โทรสาร อีเมล ในการ

ตอตอสื่อสารตอบปญหาขอสงสัยตาง ๆ เชน งาน

ประชาสัมพันธหลักของมหาวิทยาลัยฯ/ สายตรง

อธิการบดี/สายตรงผูบริหารของหนวยงาน เปนตน 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

 แหลงขอมูล จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา มาตรการ/แนวทางสงเสริม ผลการดำเนินงาน 
ชวงระยะเวลา

ดำเนินการ 
รอยละ ผูรับผดิชอบ 

2. แบบวัดการรับรูผูมี

สวนไดสวนเสีย

ภายนอก 

(External 

Integrity and 

Transparency 

:EIT) 

 ดานการปรับปรุง

กระบวนการทำงาน  

E11 หนวยงานมีการ

ปรับปรุงคณุภาพการ

ปฏิบัติ/การใหบริการ

ใหดีขึ้นมากนอย

เพียงใด   

(82.71 คะแนน) 

E12 หนวยงานที่ทาน

ติดตอ   มีการ

ปรับปรุงวิธีการและ

ข้ันตอนการกำเนิน

งาน/การใหบริการดี

ข้ึนมากนอยเพียงใด  

(82.50 คะแนน) 

มหาวิทยาลยัฯ มีแนวทางการปรบัปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน การใหบรกิาร 

และมีข้ันตอนการดำเนินงานใหมคีวาม

ชัดเจนและโปรงใสมากยิ่งข้ึน โดยการ

กำกับติดตามของผูบริหารระดับ

หนวยงาน ไดแก  

     1. กำหนดประเด็นที่ตองการเผยแพร

บนเว็บไซตของหนวยงาน 

     2. กำหนดผูรับผิดชอบในการ

ดำเนินงาน  

     3. หนวยงานท่ีใหบริการมีการติดตาม

การใหบริการและประเมินความพงึใจใน

การใหบริการ 

     4. หนวยงานปรับปรุงและพัฒนางาน

อยางตอเนื่อง โดยมีการกำกับตดิตามจาก

ผูบริหารระดับหนวยงาน  

 

ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการ

เผยแพรขอมูลสาธารณะบนเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 

และมีการกำกับตดิามจากผูบรหิารระดับ

หนวยบงาน ดังน้ี  

1. วางแผนการทำงานแบบมสีวนรวมจากทุก

ฝายเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. คณะ/หนวยงานจัดทำแบบประเมนิความ

พึงพอใจการใหบริการและนำผลการประเมินมา

พัฒนาปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้ 

3. ทบทวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน

เสียท้ังภายในและภายนอก เชน การรับฟงความ

คิดเห็นจากนักศึกษา การเชิญบุคคลภายนอกเขามา

แสดงความคิดเห็นดานการวางแผน การบริหาร

งบประมาณ การดำเนินกิจกรรม การบริการ

วิชาการ บริการชุมชน การดำเนินงานตางๆ  นำ

ขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสียมาพัฒนา

ปรับปรุงแกไข 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การใหบริการและเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

ที่ ประเภทขอมูล 

ผูรับผิดชอบ 

ความถี่ในการเผยแพร

ขอมูล จัดทำขอมูล 
รวบรวม/

ตรวจทาน 

เผยแพร

ขอมูลบน

เว็บไซต 

1 โครงสรางหนวยงาน กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

2 ขอมูลผูบริหาร งานเลขาฯ หน.งานเลขา

ผูบริหาร 

IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

3 อำนาจหนาที่ งานเลขาฯ หน.งานเลขาผูบริหาร IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนา

หนวยงาน 

กนผ. ผอ.กนผ./รองอธิบดี

ฝายวางแผนฯ 

กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

5 ขอมูลการติดตอ ปชส. ผอ.กก./ผอ.สนอ. ปชส./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

6 กฎหมายที่เก่ียวของ งานสภาฯ ผอ.กก. งานสภา/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

7 ขาวประชาสัมพันธ ปชส. ผอ.กก./ผอ.สนอ. ปชส./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

8 Q&A ปชส. ผอ.กก./ผอ.สนอ. ปชส./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

9 Social Network ปชส. ผอ.กก./ผอ.สนอ. ปชส./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

10 แผนดำเนนิงานประจำป กนผ. ผอ.กนผ./รองอธิบดี

ฝายวางแผนฯ 

กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

11 รายงานการกำกับติดตามการ

ดำเนินงานประจำปรอบ 6 เดือน 

กนผ. ผอ.กนผ./รองอธิบดี

ฝายวางแผนฯ 

กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ทุก 6 เดือน 

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป กนผ. ผอ.กนผ./รองอธิบดี

ฝายวางแผนฯ 

กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทุกหนวยงาน หน.ทุกหนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบรกิาร ทุกหนวยงาน หน.ทุกหนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ ทุกหนวยงาน

ที่ใหบริการ 

หน.ทุกหนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

16 รายงานผลการสำรวจความพึง

พอใจในการใหบริการ 

กมป./กนผ. ผอ.หนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

17 E-Service ปชส./กบศ. ผอ.หนวยงาน หนวยงาน/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ใหทันสมัย 

18 แผนการใชจายงบประมาณ

ประจำป 

กนผ. ผอ.กนผ. กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 



38 
 

 

 

มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

ที่ ประเภทขอมูล 

ผูรับผิดชอบ 

ความถี่ในการเผยแพร

ขอมูล จัดทำขอมูล 
รวบรวม/

ตรวจทาน 

เผยแพร

ขอมูลบน

เว็บไซต 

19 รายงานการกำกับติดตามการใช

จายงบประมาณประจำป รอบ 6 

เดือน 

กนผ. ผอ.กนผ. กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ทุก 6 เดือน 

20 รายงานผลการใชจายงบประมาณ

ประจำป 

กนผ. ผอ.กนผ. กนผ./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ 

งานพัสดุ ผอ.กค. งานพัสดุ/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อ

จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

งานพัสดุ ผอ.กค. งานพัสดุ/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุรายเดือน 

งานพัสดุ ผอ.กค. งานพัสดุ/IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

เดือนละ 1 ครั้ง 

24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุประจำป 

งานพัสดุ ผอ.กค. งานพัสดุ/IT ปละ 1 ครั้ง 

25 ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

26 การดำเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

27 หลักเกณฑการบริการและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจำป 

กบค. ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

รองเรยีนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

งานนิติกร ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

งานนิติกร ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรยีนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

งานนิติกร ผอ.กบค กบค./IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 
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มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

ที่ ประเภทขอมูล 

ผูรับผิดชอบ 

ความถี่ในการเผยแพร

ขอมูล จัดทำขอมูล 
รวบรวม/

ตรวจทาน 

เผยแพร

ขอมูลบน

เว็บไซต 

32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ปชส./IT ผอ.หนวยงาน IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม กนผ./กพน. ผอ.หนวยงาน IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร งตส. รองอธิการบดีที่

ไดรบัมอบหมาย 

IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

ผูบริหารคนปจจุบัน 

35 การมีสวนรวมของผูบริหาร ผูบรหิาร

ระดบัสูง 

ผูบริหารระดับสูง IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำป 

คกก.

ประเมิน

ความเสี่ยงฯ 

คกก.ประเมิน

ความเสี่ยงฯ 

IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความ

เสี่ยงการทุจริต 

คกก.ประเมิน

ความเสีย่งฯ 
คกก.ประเมิน

ความเสี่ยงฯ 

IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

40 รายงานการกำกับติดตามการ

ดำเนินการปองกันการทจุริต

ประจำป รอบ 6 เดือน 

งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ทุก 6 เดือน 

41 รายงานผลการดำเนินการปองกัน

การทุจริตประจำป 

งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ปละ 1 ครั้ง 

42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายในหนวยงาน 

งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 43 การดำเนินการตามมาตรการ

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน 

งตส. คกก.ITA IT ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 

 

 
 


