
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
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หลักการและเหตุผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม

จริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ล้วนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560  - 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560) 
รวมถึงนโยบายข้อ 10 ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นส่วนราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 โดยก าหนดไว้ใน 
 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะ  และ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
  (1)  แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
  (2)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง    
การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
  (3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
  (4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
  (5)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
  (6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ 
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เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 

(8)  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการ 
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จากสภาพปัญหาที่พบหรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะพบว่า ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ราชการจะมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิด
ความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของหน่วยงานราชการตามมา ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ    
ในส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
ประกอบกับนโยบายข้อ 10 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส มีระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีการสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และสร้างจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ        
การทุจริต” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เน้นการประเมินที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐใน
ทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการ
ประเมินระบบงาน โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส ตลอดจน
ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม  รวมถึงการ
ประเมินวัฒนธรรมในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและการสร้างค่านิยมสุจริต และประเมิน 
แนวทางในการป้องกันการทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจน
ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กรที่สะท้อนได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 
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ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรได้เห็นถึงในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานผลการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม 

1. เพ่ือให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ (พ.ศ.2563-2565) 

2. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3. เพ่ือส่งเสริม /เสริมสร้างให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปฏิบัติราชการ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เพ่ือให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เป้าหมาย 

1. บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ     

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทุกภาคส่วน และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้บุคลากรอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุล การใช้อ านาจให้เหมาะสม 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1. คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีจิตส านึกในการ

ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส       

ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

วิสัยทัศน์ :  "ยึดมั่นในคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
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เป้าหมายปี 2564   :  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     
มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 
 
พันธกิจ : 

1. ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
2. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจ 
 

กลยุทธ์      
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันการทุจริต 
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ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตองค์กร 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริต 
ในองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ระดับผลการประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหารด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์  
โครงการ 

/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
 บรรลุ 

 /ไม่บรรลุ 
กิจกรรมเผยแพร่ประกาศ
เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์การ
ด าเนินงานด้วยการซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใสและเปน็ไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับรู้เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร 

บุคลากรรับรู้    
ร้อยละ 80 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัรู้ รับทราบ เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร ร้อยละ 100 โดยการจัดท าเผยแพร่ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เรื่อง การแสดงเจตจ านง
การบริหารงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและมุ่งมั่นในการ
บริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล ไป
ยังบุคลากร ด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์ของมหาวิทยาลยั 
(https://e-par.kpru.ac.th/time kpru) ระบบบันทึกเวลาปฏิบตัิ
ราชการ  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

บรรลุ 

กิจกรรมพัฒนามาตรการ/
แนวทางการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานของการ
ประเมิน คุณธรรมและ

พัฒนาองค์กรให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ร้อยละของ
มาตรการ/แนวทาง
ที่ปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานของ 

ร้อยละ 100 ร้อยละของมาตรการ/แนวทางที่ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ของ 
การประเมิน ด าเนนิร้อยละ 85.48 ดังนี้ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

https://e-par.kpru.ac.th/time
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ 
 /ไม่บรรลุ 

ความโปร่งใส  
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) ใน
ประเด็นที่มีค่าคะแนนน้อย
กว่าร้อยละ 80 

การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงาน  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้จัดท า
มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามข้อเสนอแนะ รวมถึงพัฒนาการด าเนินการที่
เป็นอยู่ เพื่อจะได้เป็นแนวทางการด าเนินการของผู้บริหารและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 20 
มกราคม 2564 และการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ครั้งท่ี 2/2564 เรื่อง 
มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพฒันาหน่วยงาน ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมี
มาตรการ/แนวทางการพัฒนาหนว่ยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ท้ังหมด 11 มาตรการ/แนวทางการพัฒนา ดังนี ้
  1. การตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัตหิน้าท่ีอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจรติ  
มุ่งผลสัมฤทธ์ิสูงสดุและค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมเป็นหลัก
อย่างชัดเจน ด าเนินการ ร้อยละ 83.33 
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ 
 /ไม่บรรลุ 

  2. มีการค านึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนการ
ให้บริการ 
ผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่งอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด าเนินการ ร้อยละ 100 
  3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ด าเนินการ ร้อยละ 100 
  4. การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน ด าเนินการ ร้อยละ 90 
  5. การเปิดโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ด าเนินการ ร้อยละ 100 
  6. การใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงประเด็นไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ด าเนินการ ร้อยละ 50 
  7. ความสะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยส์ิน
ของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ด าเนินการ 
ร้อยละ 85 
  8. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการ
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดและเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด ด าเนินการ ร้อยละ 96.99 
  9. เปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย 
เข้าไปมสี่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงาน ด าเนินการ ร้อยละ 80 
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ 
 /ไม่บรรลุ 

  10. การปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้น ด าเนินการ ร้อยละ 100 
  11. การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานมีช่องทางที่หลากหลาย 
ด าเนินการ ร้อยละ 100 

กิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
1. การมอบนโยบายในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ 
สุจริต 
2. การประกาศเจตจ านง
การบริหารงานดว้ยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมัน่ใน
การบริหารงานให้ส าเร็จ
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอยา่ง
ซื่อสัตย์ สุจริตเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ค่านิยมใน
การปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต  

จ านวนของ
บุคลากรที่มีส่วน
ร่วมกิจกรรมการ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

จ านวน 200 คน 1. จัดท าบันทึกข้อความประชาสมัพันธ์นโยบายและค่านิยม
การปฏิบัติงานอยา่งซื่อสัตยส์ุจริตให้บุคลากรทุกคนใน
มหาวิทยาลยัไดร้ับทราบ ด าเนินการส าเร็จ ร้อยละ 100 
จัดท าบันทึกข้อความเพื่อประชาสมัพันธ์ค่านิยมสจุริตของ
องค์กร และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้บุคลากรทุกคนได้น าไปยึดถือปฏิบตัิ
ตาม โดยจัดส่งบันทึกข้อความผ่านระบบสารสนเทศ E-office 
Automatic 
2. จัดท าบันทึกข้อความเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร เรื่อง การแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นในการบริหารงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีธรรมาภิบาล ไปยังบุคลากร  
ด าเนินการส าเร็จ ร้อยละ 100  หน่วยงานกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ได้ท าการเผยแพร่ประกาศฯ ผ่านระบบ
สารสนเทศ E-office Automatic ไปยังบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัทุกคน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

บรรลุ 
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ 
 /ไม่บรรลุ 

3. การประชาสัมพันธ์
ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์ สุจริตผา่นสื่อ
ต่าง ๆ 
4. จัดการสัมมนาออนไลน์ 
เร่ือง สร้างจิตส านึกการ
บริการบนพืน้ฐานความ
เพียงพอ 

3. จัดท าแบรนเนอร์ประชาสมัพันธ์นโยบายและค่านิยมการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์สจุริตผ่านเว็บไซตม์หาวิทยาลัย 
ด าเนินการส าเร็จ ร้อยละ 100  
โดยเผยแพรเ่มื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา 
4. จัดโครงการประกาศเจตจ านงสจุริตและการบรรยายพิเศษ 
“สร้างจิตส านึกการบริการบนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
ด าเนินการส าเร็จ ร้อยละ 100 เผยแพร่ประกาศฯ ผ่านการจดั
โครงการประกาศเจตจ านงสุจรติและการบรรยายพิเศษ 
“สร้างจิตส านึกการบริการบนพ้ืนฐานความพอเพียง” เมื่อ
วันท่ี 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 09.30 น. โดยมี รศ.ดร.
สุวิทย์  
วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นผู้กล่าวน าในการประกาศ
เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ  มีผูเ้ข้าร่วม
โครงการทั้งผู้บริหารและบคุลากร รวมทั้งสิ้น 173 คน 
แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมชมในห้องประชุม 152 คน และ
ผู้เข้าร่วมชมผ่านการถ่ายทอดสด 21 คน 
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ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ 

 ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 1. ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ  
ร้อยละความสอดคล้องในการพัฒนาเว็บไซต์ 
ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ /
ไม่บรรลุ 

กิจกรรมส่งเสริม
ภาพลักษณ์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อ
สาธารณะ 

1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน 

จ านวนคร้ังในการ
เผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อ
สาธารณะอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

อย่างน้อย 12 
คร้ัง /ป ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มีการเผยแพรข้อมลูข่าวสาร
กิจกรรมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ซึ่ง
ได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 5 ด้านคือ  1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 2) ด้านการวิจัย 3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 5) ด้านการผลิตและพัฒนาครู  
  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้เผยแพร่การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ในดา้นการบริหารจัดการ เพื่อ
เปิดเผยข้อมูลการบริหารงานของมหาวิทยาลยั ให้นักศึกษา 
บุคลากร ประชาชน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้  ผ่านช่อง
ทางการประชาสมัพันธ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ เว็ปไซต์ 
www.kpru.ac.th เฟสบุค www.facebook.com/kprupr 
ไลน์กลุ่ม เป็นต้น โดยในรอบ 6 เดอืนประจ าปีงบประมาณ 
2564  มหาวิทยาลัยมีการเปดิเผยข้อมูล ข่าวสารกจิกรรม 

18,210 บรรลุ 

http://www.facebook.com/kprupr
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ /
ไม่บรรลุ 

และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จ านวนท้ังสิ้นกว่า 80 
กิจกรรมการด าเนินงาน 

 

2. เพื่อเป็นช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานและ
บุคคลภายนอก 

จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลสุจริต 
อย่างน้อยจ านวน 2 
ช่องทาง 

3 ช่องทาง มหาวิทยาลยั มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ได้แก่  
  1. สื่อออนไลน์ ประกอบด้วย เวป็ไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
(เฟสบุค ไลน์ ทวิตเตอร์ TikTok) 
  2. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว 
  3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ป้าย LED, ป้าย LCD  
  4. สื่อบุคคล ได้แก่ Freshy Boy&Girl ของมหาวิทยาลัย ท า
หน้าท่ี 
เป็นพรีเซ็นเตอร์ โฆษณา ประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัย 
  5. สื่อวิทยุ ได้แก่ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

 บรรลุ 

 3. เพื่อพัฒนาช่องทางสื่อ
ออนไลน์ของหน่วยงาน 

จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลสุจริต 
อย่างน้อยจ านวน 2 
ช่องทาง 

2  ช่องทาง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ท าให้
มหาวิทยาลยัได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ
ถ่ายทอดสด กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่าน 
Facebook Live อาทิ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ , พิธีรับ
พระราชทานปรญิญาบตัร, กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจรติใน
การบริหารมหาวิทยาลัย,โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

 บรรลุ 
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ /
ไม่บรรลุ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนกัศึกษาและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งท่ี 12, กิจกรรม การ
สัมมนาเป็นคณะเรื่อง เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อย่างไรให้มีความสุข,การแข่งขันกีฬาเชียร์ลดีดิ้งระหว่างคณะ
ประจ าปี 2563 KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 
2020 เป็นต้น และนอกจากน้ี มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาสื่อ
สังคมออนไลน์ในรูปแพลตฟอร์มอืน่ ๆ ที่เป็นท่ีนิยมของ
นักศึกษา ได้แก่ ทวิตเตอร์(@PR_Kpru)  TikTok (Kpru_Pr) 
เป็นต้น 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาเวบ็ไซต์ 
 

1. เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัยผ่าน
เว็บไซต ์
2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
เวบไซต์ภาครัฐ 

1. จ านวนช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็น 
2. ร้อยละความ
สอดคล้องของเว็บไซ
หน่วยงานกับมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ 

1. 3 ช่องทาง 
2. ร้อยละความ
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ 
มีแนวโน้มสูงขึ้น 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็น จ านวน 3 ช่องทาง ได้แก ่
     1. กล่องข้อความ (KPRU INBOX) มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็น
ช่องทางหนึ่งในการอ านวยความสะดวกให้กับ ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อราชการ หรือผู้มสี่วนได้สว่นเสีย สามารถตั้งค าถาม
หรือส่งข้อความสอบถามข้อมูล ข้อสงสัย ซึ่งจะมผีู้ดูแลระบบ
ท าหน้าที่ค้นหาข้อมูล และตอบข้อค าถามดังกล่าว ดังลิงค์ 
https://www.kpru.ac.th/claim/  
     2. สายตรงอธิการบดี และสายตรงคณบดี/ผู้อ านวยการ 
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร เป็น
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับ

20,500 บรรลุ 

https://www.kpru.ac.th/claim/
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ /
ไม่บรรลุ 

3. เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการรับฟงัความ
คิดเห็น 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลกัของหน่วยงาน รายละเอียด
ดังลิงค์ https://kpru.ac.th/ita64/kpru-ita-o30.php  
     3. กล่องรับความคิดเห็น ของทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
ร้อยละความสอดคล้องของเว็บไซต์หน่วยงานกับมาตรฐาน

เว็บไซต์ภาครัฐ จากการศึกษาความสอดคล้องของโครงสร้าง

และเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชรกับมาตรฐานเว็บไซตภ์าครัฐ โดยแบบรายการ

ตรวจสอบ จ านวน 121 รายการ ได้ถูกน าไปตรวจสอบกับ

เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 18 

หน่วยงาน สถิติที่ใช้ได้แก่ การนับจ านวน ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 

ผลการศึกษาปี 2562 พบว่า เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยมี

ความสอดคล้องมากที่สดุ คือ ร้อยละ 61.98 ส่วนเว็บไซต์ศูนย์

ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต มคีวามสอดคล้องน้อยที่สุด 

คือ ร้อยละ 17.35 โดยภาพรวมเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

โดยเฉลี่ยร้อยละ 30.57 และในปี 2564 พบว่า เว็บไซต์หลัก

https://kpru.ac.th/ita64/kpru-ita-o30.php
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ /
ไม่บรรลุ 

ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องมากที่สุด คือ ร้อยละ 

67.76 ส่วนเว็บไซต์ศูนยส์่งเสริมและตรวจสอบการผลิต มี

ความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 24.79 โดยภาพรวม

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความ

สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ โดยเฉลี่ยร้อยละ 

37.59 สรุปได้ว่า เว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร ในปี 2564 มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน

เว็บไซตภ์าครัฐ สูงขึ้น 

โครงการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการด าเนนิงาน
ตามภารกิจ 
  1.กิจกรรมจัดท า
ประกาศ มาตรการการมี
ส่วนร่วมของผู้มีมีส่วนได้
ส่วนเสียในการด าเนนิงาน
ตามภารกิจ 

1.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตั้งแต่การร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ ร่วม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล 
2.เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท างานของหน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จการมี
ส่วนร่วมด าเนินงานของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ระดับ 1 ส ารวจปัญหา
ความต้องการในการ
พัฒนาพื้นทีโ่ดยการมี
ส่วนร่วมกับผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 
ระดับ 2 จัดท าแผน
บริการวิชาการที่

ระดับ
ความส าเร็จ 

และค่าเปา้หมาย 
5 ระดับ 

  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การด าเนินงานตามภารกิจ มีการด าเนินการดังนี ้
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้จัดท าประกาศ 
เร่ือง มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ลงวนัที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นการท าต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2561-ปีปัจจบุัน 
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมกับคณะต่างๆ 
และผู้วา่ราชการจังหวัดก าแพงเพชร ประชุมสร้างความ
เข้าใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนา

10,000 บรรลุ 
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ /
ไม่บรรลุ 

  2.กิจกรรมทบทวนและ
รับฟังความ คิดเห็นเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
  3.กิจกรรมท าแผนความ
ต้องการในการขอรับ
บริการ 
  4.กิจกรรมสรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติงาน/โครงการ 
งานบริการวิชาการแก่
สังคมและให้ข้อเสนอแนะ 

สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระดับ 3 ด าเนนิการ
ตามแผนบริการวิชาการ
โดยการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระดับ 4 ก ากับติดตาม
ผลการด าเนนิงานตาม
แผนบริการวชิาการ
แบบมีส่วนร่วม 
ระดับ 5 สรุปผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม 
และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาแบบมสี่วน
ร่วม) 

ท้องถิ่น โดยมีการรายงานผลการด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
   นอกจากนี้ส่วนราชการได้ร่วมวางแผนการพัฒนาพืน้ที่
การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลยักับสังคม
ท้องถิ่นต่อเนื่องของปี 2564 ด้วย โดยยังคงเลือกพื้นที่เดิม
ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน  ซึ่งใน
การวางแผนคร้ังนี้ มหาวิทยาลยัเลือกพื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดก าแพงเพชร 6 ชุมชน และจังหวัดตาก 2 ชุมชน 
ได้แก่  
   (1) ชุมชนต าบลทา่ขุนราม จังหวัดก าแพงเพชร 
   (2) ชุมชนต าบลทุง่โพธิท์ะเล จังหวัดก าแพงเพชร 
   (3) ชุมชนต าบลสระแก้ว จังหวัดก าแพงเพชร 
   (4) ชุมชนต าบลคลองน้ าไหล จังหวัดก าแพงเพชร 
   (5) ชุมชนหมู่บ้านปา่คา จงัหวัดก าแพงเพชร 
   (6) ชุมชนต าบลปางมะค่า จงัหวัดก าแพงเพชร  
   (7) ชุมชนหมู่บ้านปา่คาเก่า จงัหวัดตาก 
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ /
ไม่บรรลุ 

   (8) ชุมชนต าบลวงัหิน จังหวดัตาก 
  3. ผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่เปา้หมาย ลงพื้นที่ส ารวจประเด็น
ปัญหา/ความต้องการในการการด าเนินงานพนัธกิจ
สัมพันธ์ฯ ในพื้นที่เปา้หมายจงัหวัดก าแพงเพชร และ
จังหวัดตาก ร่วมกับตัวแทนชุมชน ปราชญ์ชาวบา้นแบบมี
ส่วนร่วม 
   4. ผู้รับผิดชอบพืน้ที่เปา้หมายสังเคราะห์ประเด็น
ปัญหา/ความต้องการในการการด าเนินงานพนัธกิจ
สัมพันธ์ มหาวทิยาลัยกับสงัคมท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
   5. จัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ งานบริการวิชาการ
แก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์ฯ 
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
  6. น าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ มาประชุมชี้แจงร่วมกับ
ตัวแทนชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น อปท. โดยการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
  7. ผู้รับผิดชอบพืน้ที่เปา้หมายน าแผนปฏบิัติงาน/
โครงการสู่การปฏิบตัิ โดยร่วมกบัส่วนราชการ อปท. 
ชุมชน ที่เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จงัหวัด
ก าแพงเพชร มีส่วนร่วมด าเนนิงานกิจกรรม 
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ /
ไม่บรรลุ 

  8. มหาวิทยาลัยฯ อปท.มีการร่วมประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่
สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพนัธ์ฯ  ใน
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชัน้ 9 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลยั  ราชภัฏ
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีส่วนร่วมการ
ติดตามผลการด าเนนิงานชุมชนเป้าหมาย กิจกรรมที่
ด าเนินการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค  
พร้อมข้อเสนอแนะ 
  9. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลยั 
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ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันการทุจริต 

 ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 1. จ านวน หรือมาตรการ หรือระบบกลไกในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต อย่างน้อย 7 มาตรการ 
 2. จ านวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตลดลง 
 3. ร้อยละความส าเร็จของการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
แนวทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

1. โครงการ
พัฒนา
จรรยาบรรณ
ข้าราชการและ
บุคลากร 

1.เพื่อส่งเสริมให้
คณาจารย์และ
บุคลากรปฏบิัติ
ตามจรรยาบรรณ
ข้าราชการพล
เรือนและ
บุคลากร 

1.ร้อยละของ
บุคลากรที่มีผล
ประเมินตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการยกย่องเชิด
ชูการเป็นผูป้ระพฤติ
ตนตามจรรยา 
บรรณวิชาชีพดีเด่น 
 

จ านวน
บุคลากร ที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 80 

ตัวชี้วัดที่ 1 คณาจารย์และบุคลากร ในแต่ละหน่วยงานได้ประเมินตนเอง
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพแล้วที่มีผลประเมินตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูการเปน็ผูป้ระพฤติตน
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพดีเด่น นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอข้อมูลผู้ที่
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูการเป็นผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่มีความประพฤติดีเด่นต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อ
พิจารณา 

3,000 ตัวชี้วัดที่ 1 
บรรลุ 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 
ไม่บรรล ุ
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

2. กิจกรรมการ
บริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่
ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

เพื่อส่งเสริมการ
จัดบริการ
สาธารณะและ
การบริการ
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกัน 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียใน
การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ 

1.ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ตามภารกิจ
ของ
มหาวิทยาลั
ย  
มีความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

มหาวิทยาลยัฯยดึหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง

เคร่งครดัในการให้บริการประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทั้งภายในและภายนอก 

และจะต้องเป็นไปอยา่งเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีมาตรการ/แนวทาง

เสรมิต่าง ๆ ดังนี ้

  1. มีการจ าแนกประเภทผูร้ับบรกิาร  

  2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการ 

  3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผูร้บับริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ 

  4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ ติดตามโดยผู้บริหาร 

  5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รบับริการ 

  6. น าผลการประเมนิความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 

ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดอืน ร้อยละการด าเนนิการในกิจกรรมการบริการ

ประชาชนของแต่และหน่วยงาน มผีลร้อยละ ดังนี้  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 50 
  1. ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการประจ างานต่างๆ เพื่อก ากับดูแล

ขอบเขตของงานและภาระหน้าท่ีของคณะให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะและ

มหาวิทยาลยั 

  2. มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะด้านการ

ให้บริการของจากความต้องการร่วมกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ
ประเมินความพงึ
พอใจของทุก
หน่วยงาน 
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

อาจารย์ บุคคลภายนอก ไว้อย่างชัดเจน ตามค าสั่งประจ างานประจ าปี2564 

  3. งานวิชาการมอบหมาย นายกฤษณะ จันทร เป็นผู้รับผิดชอบด้านการ

ให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี เช่น การเปิด สอนหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของ

ตลาด  

การจัดท าหลักสตูรระยะสั้น การจดัฝึกอบรมต่างๆ การจัดสอบ 

  4. งานธุรการ มอบหมายให้นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์ เป็นผูร้บัผิดชอบ

ด้านการให้บริการเกีย่วกับระบบงานสารบรรณ หนังสือราชการ การลาราชการ

ต่างๆ  

งานติดต่อประสานงานรับข้อมูลขา่วสารต่างๆ ท้ังระบบเอกสารและระบบ

ออนไลน์ เป็นต้น 

  5. งานการเงิน มอบหมายนายอนุชิต  อ่อนเกษ เป็นผู้รับผดิชอบดา้นการ

ให้บริการเกี่ยวกับ การเบิก-จ่าย-ยมืเงินทุกประเภท(บกศ. กศ.บป. งปม. ค่าวัสดุ

ฝึก รายได้ของคณะ) เอกสารทางการเงินทุกประเภท การจดัท าบันทึกข้อความ

ขอจัดกิจกรรม  การเขียนโครงการตามแผนงานประจ าปี  เป็นต้น และงาน

กิจการพิเศษของคณะ เช่น งานด้านกิจกรรมกับหน่วยงานต่างประเทศ กิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ งาน

ศูนย์ต่างๆของคณะ เป็นต้น 
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

  6. งานบริการวิชาการ มอบหมายนางสาว   นงนุช ดวงอ่อน และนางสาว

กัญญารตัน์ ศรณีรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบด้านการให้บริการโดยศึกษาขอบข่ายของ

งานบริการวิชาการโดยเปดิโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียร่วมรับฟังความคิดเห็น 

และแลกเปลีย่นความต้องการด้านบริการวิชาการ ส ารวจความคิดเหน็ ของ

ผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา อาจารย์ โรงเรยีน และชุมชนท้ังภายในและภายนอก

คณะ 

  7. งานกิจการนักศึกษา ได้มอบหมายนายธาดา พรมทับ เป็นผู้รับผิดชอบด้าน

การให้บริการเกี่ยวกับดูแลและใหค้ าปรึกษาแก่นักศึกษาทุกเรื่อง ดูแลเรื่อง

ทุนการศึกษาต่างๆ แนะแนวการศกึษาต่อ แนะแนวการประกอบวิชาชีพ และ

ร่วมรับฟังความต้องการบริการจากนักศึกษาผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เป็นต้น และ

มอบหมายเป็นผู้รบัผิดชอบดา้นงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้บริการเกี่ยวกับ

ประสานงาน  ติดต่อ  ติดตามผล ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เตรยีมความพร้อม

ก่อน-หลังฝึกให้กับนักศึกษา รวบรวมแหล่งสถานประกอบการเพื่อเปน็ทางเลือก

ในการตดัสินใจของนักศกึษาในการฝกึประสบการณ์ เปน็ต้น 

  8. งานประชาสมัพันธ์ ได้มอบหมายนายประทีป เพ็ญแจ้งเป็นผู้รบัผิดชอบด้าน

การให้บริการเกี่ยวกับประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร งานกิจกรรมเช่น เวปไซต์

คณะ facebook คณะ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตู้จดหมายส่วนบุคคลภายในคณะ 

เป็นต้น และมอบหมายงานด้านการให้บริการงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

ให้บริการเกี่ยวกับการบริการดา้นซอร์ฟแวร์ การปรับปรุงและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะใหม้ีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับ

ความต้องการขอผู้ใช้บริการและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

- โดยให้ทุกการให้บริการของงานมีระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการ  

(ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 80 

คณะได้จ าแนกประเภทผูร้ับบริการ โดยผ่านช่องทางระบบออนไลน์ มีช่องทาง

ให้ท าเครื่องหมาย ระบุว่าเป็นนักศกึษาหรือประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป คณะได้

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผูร้ับริการทราบผา่นช่องทางต่างๆ เช่น

https://huso.kpru.ac.th/main/https://huso.kpru.ac.th/main/ ฯลฯ 

ประเมินความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร (ยังไมไ่ดด้ าเนินการ) 

คณะวิทยาการจดัการ  ผลการด าเนนิงาน ร้อยละ 66.66 

 ไดด้ าเนินการแล้วตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

  1. ก าหนดผูร้ับบริการ ซึ่งประกอบด้วย นกัศึกษา ประชาชน ตามพันธกิจของคณะฯ  

  2. ก าหนดขั้นตอนการใหบ้ริการในงานดา้นตา่งๆ ของคณะ 

  3. ฝกึอบรมพนักงานของหน่วยงานและสรา้งความเขา้ใจเพื่อการปฏิบตังิานที่

ถูกต้อง/ให้บริการเป็นไปตามขัน้ตอนที่ก าหนดและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

รวมถึงส่งเสรมิการมีจติบรกิาร 

  5. เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมลูและขั้นตอนการปฏบิัติงานใหผู้้รับบรกิารทราบจาก

ช่องทางต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ เว็ปไซตค์ณะวิทยาการจดัการ 

  4. การปฏิบตัิงาน/ให้บรกิารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอน  ให้มคีวามโปร่งใสและ

มีความเท่าเทียมกัน และติดตามการด าเนนิงานโดยผูบ้รหิารคณะฯ 

  5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รบับริการ (ยังไมไ่ดด้ าเนินการ) 

  6. น าผลการประเมนิความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของคณะ

วิทยาการจดัการ เพื่อใหส้อดคล้องกบัความต้องการของผู้ทีม่าติดต่อรบับริการ โดย

มุ่งเน้นให้เกดิความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธภิาพในการให้บริการ (ยังไมไ่ด้

ด าเนนิการ) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มผีลการด าเนินการ ร้อยละ 30 

- คณะ มีโครงสรา้งของส านักงานคณบดี โดยระบุขอบเขตภาระงานของ

บุคลากรที่ชัดเจน ได้แก่ ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา ฝ่ายงานประกันคณุภาพ

การศึกษา ฝ่ายงานการเงินและพัสดุ  ฝ่ายธุรการและอาคารสถานท่ี ฝ่ายฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ และฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อ

ความสะดวกต่อผูร้ับบริการ ส าหรบันักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก 

- บุคลากรแตล่ะฝ่ายมีขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน ได้แก่ งานธรุการมี

ขั้นตอนงานสารบรรณ หนังสือราชการ/การแจ้งข่าวสารให้กับบุคลากรและ
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

คณาจารย์ งานการเงินและพัสดุมขีั้นตอนการให้บริการ อาทิเช่น ขั้นตอนการ

เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ ขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ ขัน้ตอนการ

เบิกจ่ายค่าตอบแทน-ค่าใช้สอย ขั้นตอนการเคลียเงิน และขั้นตอนการจัดซื้อจดั

จ้าง กรณีใช้งบประมาณไม่ถึง 5,000 บาท เป็นต้น 

งานประชาสัมพันธ์ มีขั้นตอนการให้บริการการประสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ

สื่อสารเว็บไซต์คณะและเฟสบุ๊ค เป็นต้น และงานฝึกประสบการณ์วชิาชีพ มี

ขั้นตอนการนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น ประเมนิความพึงพอใจ

ของผู้รบับริการ (ยังไมไ่ดด้ าเนินการ) 

คณะครุศาสตร์ มผีลการด าเนินการ ร้อยละ 80 
คณะครุศาสตร์ ด าเนินการ ดังนี ้

  1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง และก าหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน ที่

ชัดเจน เพื่อความสะดวกของผู้รบับริการ ท่ีประกอบด้วย อาจารย์ บคุลากร

ภายนอกคณะ นักศึกษา และบคุคลทั่วไป 

  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอบเขตของงานประเภทต่าง ๆ ในเว็บไซต์คณะครุ

ศาสตร์ Facebook page เพื่อให้ผูร้บับรกิารได้ท าความรู้จักกับผู้ใหบ้ริการด้านต่าง ๆ   

  3. จัดท าข้ันตอนของการขอรับบริการด้านต่าง ๆ และเผยแพร่คูม่ือการ

ปฏิบัติงานในเว็บไซต์ ได้แก ่

     - งานการเงิน และพัสด ุ
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

     - งานธุรการ ประชาสมัพันธ์ และตดิต่อประสานงาน 

     - งานพัฒนานักศึกษา 

     - งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

     - งานวางแผนและประกันคุณภาพ 

    - งานยืมคืนวัสดุอุปกรณ ์

    - งานสารสนเทศ  

    - งานอาคารสถานท่ี 

  4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทุก 6 เดือน เพื่อน าผลทีไ่ด้

จากการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาการให้บริการที่ดีขึ้นในอนาคต 

คณะพยาบาลศาสตร์ มีการด าเนินการร้อยละ 0.00 
- ยังไม่มีการวางแผนการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับผูร้ับบริการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด ร้อยละ 100 

  1. จัดท าขั้นตอน และระยะเวลา ค่าใช้จ่ายการให้บริการตามประเภทของ

ผู้รับบริการ  เช่น งานส่งเสริมและงานทะเบียนจัดท าตามประเภทค าร้องต่างๆ   

อัตราค่าใช้จ่ายการขอใช้สถานท่ีตา่งๆภายในหน่วยงาน   

  2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบจากช่องทางต่างๆ  เช่น  

หน้าเว็ปไซต์ https://maesot.kpru.ac.th/th/   เพจเฟสบุ๊คของหน่วยงาน 

https://www.facebook.com/kprumspr เพจส านักส่งเสริมวิชาการฯ  

https://maesot.kpru.ac.th/th/
https://www.facebook.com/kprumspr


[ 27 ] 

 

โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

https://www.facebook.com/tabianmaesot   

  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทุก 6 เดือน  เช่น งาน

ทะเบียน งานการเงินและบัญชี งานธุรการ เป็นต้น  ซึ่งยังไม่มีการน าผลการ

ประเมินมาปรบัปรุงพัฒนาการใหบ้ริการเนื่องจากไดร้ับการประเมินระดับดีถึงดี

มาก 

  4. มีคู่มือปฏิบัติการให้บริการต่างๆ เช่น  คู่มือการรับ-ส่งเงินรายไดค้่ารับรอง

และอื่นๆของนักศึกษา  และคูม่ือการขอรับบริการ ส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน เป็นต้น 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มผีลการด าเนินงานร้อยละ 100 

  1. ผู้รับผิดชอบจัดท าขั้นตอนการใช้บริการในงานของหน่วยงานเพื่อให้

ผู้รับบริการได้ทราบขั้นตอนอย่างชันเจนติดประชาสัมพันธ์หนา้ส านกังานและ

เว็บไซต ์

  2. ผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการหรือกรอกผ่านระบบ

ออนไลน์ และด าเนินตามขั้นตอนที่ก าหนดโดยผู้รบับริการสามารถทราบ

ระยะเวลาการให้บริการจากข้ันตอนท่ีก าหนดเวลาไว้ และรอรับใบเสร็จกรณีมี

ค่าใช้บริการ เช่น ห้องประชุม การท าใบขับขี่  

  3. การด าเนินงานในกรณีห้องประชุมสามารถจองห้องและทราบผลได้ทันที 

  4. ผู้รับผิดชอบเผยแพรเ่อกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ ส านักบริการวิชาการ

https://www.facebook.com/tabianmaesot
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

และจัดหารายได้https://asl.kpru.ac.th/main/ 

  5. ผู้รับริการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการในงานของหน่วยงาน โดยมี

ผลความพึงพอใจ 4.15 

บัณฑิตวิทยาลัย มผีลการด าเนินงาน ร้อยละ 66.66 

  1. จ าแนกประเภทผู้รับบริการ (นักศึกษา,ประชาชน) 

งานท่ีให้บริการ ประเภทผู้รับบริการ 

งานการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

บุคคลภายนอก 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

บุคคลภายนอก 

   

  2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการ 

    - งานจัดการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ให้บริการหลักเกีย่วกับการประสาน

การจัดการศึกษา การรับสมคัรนักศึกษา การประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณ การ

ให้ข้อมูลให้ค าปรึกษาทางการศึกษา คลินิก I-Thesis การให้บริการยมื-คืน

หนังสือ e-library การให้บริการผา่นเว็ปไซต์และเพจเฟซบุ๊ค  
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

    - งานเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหบ้ริการหลักเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยให้มคีวามทันสมัย สะดวก 

รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการขอผู้ใช้บริการ   

  3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผูร้บับริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ   บัณฑิต

วิทยาลัยได้มีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารการให้บริการผ่านทางเว็ป

ไซต์บณัฑิตวิทยาลัย เพจเฟซบุ๊คบณัฑิตวิทยาลัยเพื่อใหผู้้รับบริการรบัทราบ

ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

  4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ ติดตามโดยผู้บริหาร 

       บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการตดิตามการปฏิบตัิงานการให้บริการของ

เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการจากผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการรายงานผลการ

ด าเนินงานในการประชุมบัณฑิตวทิยาลัยเพื่อตดิตามว่าการปฏิบัติงานการ

ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่  

  5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รบับริการ บณัฑิตวิทยาลัยด าเนินการเก็บแบบ

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิารโดยเก็บจากนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

คณาจารย์ประจ าหลักสตูร และผู้ใช้บริการอื่น ๆ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวม (ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจ) 

  6. น าผลการประเมนิความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ บณัฑิต
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

วิทยาลัยได้น าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บรกิารโดย

พิจารณาจากข้อทีมีผลการประเมนิต่ าที่สุดมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อน 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ100 

        มีการก าหนดประเภทผู้รับบริการพร้อมท้ังก าหนดขั้นตอนการให้บริการ

ในแต่ละงานอย่างชัดเจน โดยผู้รับบริการสามารถสอบถามหรือค้นหาข้อมูล

เพิ่มเตมิไดผ้่านทางเว็ปไซต์ เพจ facebook กระดานถามตอบผ่านช่องทางต่างๆ 

โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าปรึกษาในทุกช่องทาง ซึ่งมีการก ากับติดตามและ

ควบคุมดูแลโดยหัวหน้างานของแต่ละงาน และมีการประเมินความพึงพอใจจาก

การให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับ

พึงพอใจมาก และในระหว่างที่ใหบ้ริการมีข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา

ปรับปรุงจากหลายช่องทางจากผู้ใช้บริการ โดยทางส านักส่งเสรมิวิชาการและ

งานทะเบียนได้ประชุมหารือเพื่อพฒันาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ใช้บริการให้มีคณุภาพ 

มากยิ่งข้ึน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มผีลการด าเนินงาน รอ้ยละ 80 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการด าเนินการพัฒนาระบบการ

ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ดังนี ้

1. ระบบยืมหนังสือออนไลน ์
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

2. ระบบสั่งซื้อหนังสือออนไลน ์
3. ระบบรายงานจ านวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการในห้องสมดุ 
4. ระบบรายงานผลการเขา้สอบภาษาอังกฤษออนไลน์ 
5. ระบบรายงานผลการเขา้สอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

      6. ระบบถาม – ตอบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

โดยทุกระบบอยู่ระหว่างการให้บรกิารและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาระบบใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

(ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจ) 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 70 

          ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จ าแนกประเภทผูร้ับบริการ แบ่งออกเป็น 

ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรยีน นักศึกษา จัดท ากฎ ระเบียบ มารยาทในการ

เข้าใช้ – เข้าชมพิพิธภัณฑสถานจงัหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือน

ไทย) โดยประชาสมัพันธ์กฎ ระเบยีบ มารยาทในการเข้าใช้ – เข้าชม

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) ให้แก่ผู้มาใช้

บริการ ผา่นช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค เพื่อรับทราบกอ่นเข้าใช้

บริการ พร้อมทั้งช่องทางแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการเข้าใช้-เข้าชม 

รวมถึงช่องทางในการสอบถามข้อมูลที่สนใจเพิ่มเตมิเพื่อให้เกิดความสะดวก 

รวดเร็วและประหยัดเวลาของผู้ใช้บริการมากยิ่งข้ึน   (ยังไม่มีการประเมินความ

พึงพอใจ) 
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 80 

ด าเนินการจ าแนกผูร้ับบริการจากสถาบันวิจัยฯ เช่น นักศึกษา อาจารย์ และ

ผู้ประกอบการทั่วไป โดยมีการก าหนดขั้นตอนการให้บริการไดร้ับทราบ ผ่าน

ช่องทางทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยฯ หลังจากการเข้ารับบริการไดใ้ห้

ผู้รับบริการประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวจิัยฯ 

ส านักงานอธิการบดี มผีลการด าเนินงาน ร้อยละ 66.66 

  1. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ  

      ส านักงานอธิการบดี เปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการหรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสียเข้ามา

มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีการส ารวจข้อมลูความต้องการของผู้ใช้บริการ

เพื่อน ามาเป็นแนวทางการปรับปรงุแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงาน โดยใช้

แบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นและรับแจ้งข้อร้องเรียนตา่งๆ   

  2. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับบริการ ส านักงานอธิการบดี ออกเป็น 3 

ประเภท ได้แก่ บทบาทหน้าท่ีของนักศึกษาท่ีมารับบริการ บทบาทหน้าท่ีของ

ประชาชนท่ัวไป และบทบาทหนา้ที่ของผู้รับเหมาโดยแจ้งความประสงค์/ความ

ต้องการในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการในแตล่ะเรื่องอย่างชัดเจน พร้อมท้ังยัง

เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานได้ด้วย  

  3. วางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วม  

     มีการจัดประชุมหรือน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อภาพลกัษณ์องค์กร
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

หรือการให้บริการจากผู้มสี่วนเสยีมาวางแผนการท างานแบบมีส่วนรว่มในการ

วิเคราะหป์ัญหา และแกไ้ขอุปสรรคที่เกิดจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ

กระบวนการท างาน มสี่วนร่วมในโครงการต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง ประเมินผลการ

ท างานทีใ่ห้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ง 

  4. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วมกับผูร้ับบริการ (นักศึกษา 

ประชาชน ผู้รับเหมา) เช่น 1) กิจกรรมจติอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยที่ร่วมกับ

นักศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2) กิจกรรมการรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟมภายใน

มหาวิทยาลยัและบริเวณร้านค้าภายนอกมหาวิทยาลัย และ 3) การใช้บริการวัสดุ

อุปกรณ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานภายในกับผูร้ับจ้าง 

  5. ประเมินการมีส่วนร่วมจากผู้รบับริการ ผูม้าตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ส านักงานอธิการบดี ก าหนดให้ทั้ง 3 กอง มีการให้ผู้รับบริการท าการประเมิน 

ความพึงพอใจ ผ่านระบบไลน์ QR Code  

  6.  ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย มีการน าผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้รับบริการในประเด็นการยืมทรัพยส์ินมาจัดประชุมหัวหนา้หน่วยงาน

เพื่อระดมความคดิเห็นในผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผน

ปรับปรุงการให้บริการ (ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจ) 
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

3. กิจกรรมการ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดบริการ
สาธารณะและ
การบริการ
ประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกัน 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียใน
การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการ 

2 
กระบวนงา
น ได้แก่ 
กระบวนกา
รยืม
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ,
กระบวนกา
รการ
ให้บริการ) 

กระบวนการยืมทรัพยส์ินของทางราชการ 

มหาวิทยาลยัฯ มีการอ านวยความสะดวกในการยืมทรัพยส์ินของราชการไปใช้

ในการปฏิบัติงานตา่ง ๆ โดยมีกระบวนการขั้นตอน การขออนุญาตทีชั่ดเจนและ

สะดวก พร้อมทั้งมีการจัดท ามาตรการ/แนวทางต่าง ๆ ดังนี้  

  1. จัดท าบัญชีทรัพย์สินของหน่วยงานท่ีสามารถใหย้ืมและบริการได้ 

  2. กลุ่มงานพัสดุออกแบบฟอร์มการยืมทรัพยส์ินของราชการไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

  3. ก าหนดวิธีการขั้นตอนการใหย้ืมทรัพย์สินและระยะเวลา 

  4. คณะ/หน่วยงานแจ้งผู้ขอใช้บริการในการให้ยมืทรัพยส์ิน 

  5. หน่วยงานตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินหลังการคืนจนถึงการตอบกลับไป

ยังผู้ขอใช้บริการ 
  6. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการให้ยืมทรัพยส์ินจากผูข้อใช้บริการ 

  7. น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการให้บริการของขั้นตอนการขออนุญาตการ

ยืมทรัพย์สินของราชการ (ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจ) 

กระบวนการให้บริการ 

มหาวิทยาลยัฯยดึหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง

เคร่งครดัในการให้บริการประชาชน ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีทั้งภายในและภายนอก 

และจะต้องเป็นไปอยา่งเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีมาตรการ/แนวทาง

ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

ประเมินความพงึ
พอใจของทุก
หน่วยงาน 
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

เสรมิต่าง ๆ ดังนี ้

  1. มีการจ าแนกประเภทผูร้ับบรกิาร  

  2. ก าหนดขั้นตอนการให้บริการ 

  3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผูร้บับริการทราบจากช่องทางต่าง ๆ 

  4. การปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ ติดตามโดยผู้บริหาร 

  5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รบับริการ 

  6. น าผลการประเมนิความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ (ยังไม่มีการ

ประเมินความพึงพอใจครบทุกหนว่ยงาน) 

4. การรณรงค์ 
เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร ดา้นการ
ป้องกันการทุจริต
และส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อรณรงค์
ปลูกฝังดา้นการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

ช่องทางการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสาร 

3 (ช่องทาง 
ได้แก่ 
เว็บไซต์
หลักของ
หน่วยงาน
,facebook
, Line) 

  1. จัดท าแบรนเนอร์ประชาสัมพนัธ์นโยบายและค่านิยมการปฏิบัตงิานอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจรติผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ด าเนินการส าเร็จ ร้อยละ 100 โดย
เผยแพรเ่มื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา 
  2. มีเว็บไซต์การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร https://kpru.ac.th/ita64/  
  3. มีมาตรการการบรหิารงานเพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินงานคณุธรรมและ
ความโปร่งใส การป้องกันการทุจรติ 
https://www.kpru.ac.th/kpru_approach.php 
  4. กล่องข้อความ (KPRU INBOX) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นช่องทางหนึ่งในการอ านวยความสะดวกให้กับ 
ผู้รับบริการ ผูม้าตดิต่อราชการ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย สามารถตั้งค าถามหรือ

ไม่ใช้
งบประมาณ 

บรรลุ 

https://kpru.ac.th/ita64/
https://www.kpru.ac.th/kpru_approach.php
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

ส่งข้อความสอบถามข้อมลู ข้อสงสยั ซึ่งจะมีผูดู้แลระบบท าหน้าท่ีค้นหาข้อมูล 
และตอบข้อค าถามดังกล่าว ดังลิงค์ https://www.kpru.ac.th/claim/  
  5. กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่าน Facebook Live กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงสจุริตในการบริหารมหาวิทยาลัย 
  6. กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่าน Line Kpru By PR  

 เพื่อลดจ านวนข้อ
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่
มีต่อเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน 

จ านวนข้อร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤต ิ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ข้อมูลเชิง
สถิติเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต
ประจ าปี
ลดลง
หรือไม่มี
การ
ร้องเรียน
การทุจริต 

ในปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน มีการสรปุสถิติการร้องเรียนท่ัวไปและการ
ร้องเรียนการทจุริตและประพฤตมิชิอบ ดังนี้  
  1. สรุปจ านวนประเภทเรื่องร้องเรียนท่ัวไป/การปฏิบัติงาน/การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

ปี ทั่วไป ปฏิบตัิงาน ทุจริต 

2561 63 5 0 

2562 3 2 0 

2563 31 0 0 

2564 72 0 0 

 
  2. มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ไม่มีการร้องเรียนการทุจรติและประพฤต ิ
มิชอบภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดอืน ปี 2564 

 บรรลุ 

https://www.kpru.ac.th/claim/
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

5. การจัดท า
แผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต 
และติดตาม
ประเมินผล 

เพื่อทบทวน และ
ปรับปรุง
แผนปฏบิัติการ 
ป้องกันการทุจริต
ฯ ให้สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์
ชาติวา่ด้วยการ 
ป้องกันการทุจริต
ฯ และนโยบาย 
กฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง 

หน่วยงาน 
มีแผน ปฏบิัติการ
ป้องกันการ ทุจริต 

1 
(แผนปฏบิัติ
การป้องกัน
การทุจริต) 

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร จ านวน 1 ฉบบั มกีารเผยแพร่ผ่านทางเวบไซต์  
https://plan.kpru.ac.th/api/public/uploads/publicationinformati
on /161885009819190404212130301111.pdf 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

บรรลุ 

 เพื่อติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผน ปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี

ร้อยละผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี

ร้อยละ 80  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
จ านวน 1 ฉบับ 

 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

https://plan.kpru.ac.th/api/public/uploads/publicationinformation
https://plan.kpru.ac.th/api/public/uploads/publicationinformation
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โครงการ 
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 บรรลุ  
/ไม่บรรลุ 

6. การจัดการ
ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

1. เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงการ
ด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหนา้ที่
ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต 
2. เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการ
ด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหนา้ที่
ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต 

ระดับความเสี่ยง
ลดลง 

หน่วยงาน
ต่างๆมี
ความเสี่ยง
การ
ด าเนินงาน
ที่อาจ 
ก่อให้เกิด
การทุจริต
ลดลงไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

  การจัดการความเสี่ยงการทุจรติของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมี
ผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงระหว่างปี 2562 ปี 2563 และ ป ี2564 
พบว่า ระดบัความเสีย่งของการทุจริตทุกปัจจัยในปี 2564 ต่ ากว่าปี 2563 
ร้อยละ 79 และ ปี 2563 ต่ ากว่า ปี 2562 ร้อยละ 23 เป็นการลดความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเปน็เพราะที่ผา่นมา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชรได้มีการด าเนินงานและจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการป้องกันการ
ปฏิบัติหนา้ที่ที่อาจก่อให้เกิดทุจริตของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทัง้ใน
รูปแบบการสรา้งจิตส านึก การก าหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรว่าด้วยประมวลจริยธรรมส าหรับข้าราชการและบคุลากร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร การจัดอบรมให้ความรู้ การ
ประชาสัมพนัธ์ การติดตามตรวจสอบการด าเนนิงานโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผลการประเมิน ITA ที่ผ่านมา
จึงท าให้เกิดส านึกร่วมกันในหมูบุ่คลากร ในอันที่ธ ารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์
สุจริตต่อการปฏิบัติหนา้ที่ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

บรรลุ 

 


