รายงานการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบและส่งเสริมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะที่ 2 รอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
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หลักการและเหตุผล
การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ล้วนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2560) รวมถึงนโยบายข้อ 10 ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นส่วนราชการ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 โดยกาหนดไว้ใน
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จากสภาพปัญหาที่พบหรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะพบว่า ภาพลักษณ์ของหน่ว ยงาน
ราชการจะมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิด
ความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของหน่วยงานราชการตามมา ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
ประกอบกับนโยบายข้อ 10 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส มีระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีการสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และสร้างจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจึง ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิช อบและส่งเสริมจริย ธรรมที่ส อดคล้ องกับการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เน้นการประเมินที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐใน
ทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการ
ประเมินระบบงาน โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส ตลอดจน
ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม รวมถึงการ
ประเมินวัฒนธรรมในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและการสร้างค่านิยมสุจริต และประเมิน
แนวทางในการป้องกันการทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจน
-3

-

ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กรที่สะท้อนได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรได้เห็นถึงในการดาเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะที่ 2 (รอบ
12 เดือน)
2. เพื่อน าข้อมูลการติดตามมาปรับปรุง /แก้ไขการผลด าเนินงานที่ผ่านมา และหาแนวทาง /
มาตรการไปปรับใช้ในการดาเนินงานจนสิ้นสิ้นปีงบประมาณ
3. เพื่อติดตามการนาระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรไปใช้
เป้าหมาย
1. บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีจิตสานึกในเรื่องของความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทุกภาคส่วน และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติ
มิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้บุคลากรอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สามารถนาข้อมูลการติดตามผลการดาเนินงานในรอบ 12
เดือนมาปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล การใช้อานาจให้เหมาะสม
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีจิตสานึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส
ในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วิสัยทัศน์ : "ยึดมั่นในคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
เป้าหมายปี 2563 : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ 85
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พันธกิจ :
1. ส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
2. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอานาจ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันการทุจริต
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตองค์กร
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการเสริมสร้างทัศนะคติ สุจริต จานวน 200 คน
2. จานวนโครงการที่เสริมสร้างทัศนคติสุจริตต่อต้านการทุจริต จานวน 2 โครงการ
แนวทางการดาเนินงานตามกลยุทธ์
โครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
/กิจกรรมหลัก
(จานวน)
1. กิจกรรมการ เพื่อเสริมสร้าง
บุคลากรภายใน
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมทัศนคติ จานวน 200 คน
วัฒนธรรม
ค่านิยม ความ
ทัศนคติ ค่านิยม ซื่อสัตย์สุจริตต่อต้าน
ความซื่อสัตย์
การทุจริตองค์กร
สุจริตต่อต้าน
ให้กับบุคลากรใน
การทุจริตองค์กร หน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

ผลการดาเนินงาน

ไม่ใช้
มีการประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
งบประมาณ มุ่งมั่นในการบริหารงานให้สาเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ธรรมาภิบาลต่อบุคลากรภายใน จานวน 300 คน ตั้งแต่วันที่ 26
มกราคม 2561 และมีการเผยแพร่ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดาเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ และปลูกจิตสานึกของบุคลากร นักศึกษา ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ เสียงตามสาย KPRU NEWS
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย LED ป้าย LCD และสื่อสิ่งพิมพ์ สติกเก้อ เป็น
ต้น
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การบรรลุ/
ไม่บรรลุ
บรรลุ

โครงการ
/กิจกรรมหลัก
2. โครงการ
พัฒนา
จรรยาบรรณ
ข้าราชการและ
บุคลากร

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา
จรรยาบรรณ
ข้าราชการและ
บุคลากรตามกรอบ
จรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย
(จานวน)
1. บุคลากรภายใน
150 คน
2. ผู้มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเด่น 10
คน

ผลเบิกจ่าย
-

การบรรลุ/
ไม่บรรลุ
ไม่มีการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดตามประกาศ ไม่บรรลุ
รัฐบาลงดจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. จานวนโครงการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ จานวน 2 โครงการ
2. จานวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตจานวนอย่างน้อย 2 ช่องทาง
แนวทางการดาเนินงานตามกลยุทธ์
โครงการ
กลุ่มเป้าหมาย ผลเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์
/กิจกรรมหลัก
(จานวน)
1. โครงการ
1. เพื่อเผยแพร่
บุคลากรภายใน 155,740.00
ส่งเสริม
ข้อมูล ต่อสาธารณะ และสาธารณชน
(ร้อยละ
ภาพลักษณ์และ ผ่านเว็บไซต์ของ
จานวน 1,500
90.93)
ความผูกพันธ์
หน่วยงาน
คน
องค์กร
2. หน่วยงานมีการ
เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ที่เป็น
ปัจจุบัน

การบรรลุ/
ไม่บรรลุ
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้แก่ บรรลุ
บุคลากรภายในและสาธารณชนโดยมีจานวผู้เข้าถึงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยมากกว่า 2,000 คน
https://www.kpru.ac.th
2. มีการเผยแพร่แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
แผนการใช้จ่ายเงิน ผลการดาเนินงานตามแผน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ คู่มือการปฏิบัติงาน แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
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โครงการ
/กิจกรรมหลัก
2. โครงการสร้าง
จิตสานึก บัณฑิต
ราชภัฏ ร่วมขจัด
คอรัปชั่น

กลุ่มเป้าหมาย ผลเบิกจ่าย
(จานวน)
1. เพื่อสร้างจิตสานึก บุคลากรภายใน
บัณฑิตมหาวิทยาลัย และสาธารณชน
ราชภัฏ ในการ
1,000 คน
ร่วมกันขจัดคอรัปชั่น
2. เผยแพร่ข้อมูล
โครงการต่อ
สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน
1. บุคลากรภายในและบัณฑิตร่วมกิจกรรมสร้างจิตสานึก บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการร่วมกันขจัดคอรัปชั่น
200 คน
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้แก่
บุคลากรภายในและสาธารณชนโดยมีจานวผู้เข้าถึงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยมากกว่า 1,000 คน
https://www.kpru.ac.th

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
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การบรรลุ/
ไม่บรรลุ
บรรลุ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. จานวน หรือมาตรการ หรือระบบกลไกในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต อย่างน้อย 7 มาตรการ
2. จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตลดลง
3. ร้อยละความสาเร็จของการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการดาเนินงานตามกลยุทธ์
โครงการ
วัตถุประสงค์
/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมการจัดทา
เพื่อสร้างและ
มาตรการภายในเพื่อ เผยแพร่มาตรการ
ป้องกันการทุจริต
ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระบบและกลไกใน
กาแพงเพชร
การตรวจสอบ
ควบคุม กระจาย
ถ่วงดุลอานาจ
ภายในหน่วยงาน
และให้ถือปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย ผลเบิกจ่าย
การบรรลุ
ผลการดาเนินงาน
(จานวน)
/ไม่บรรลุ
1. ประกาศ
ไม่ใช้
1. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสได้จัดทาประกาศ
บรรลุ
มาตรการจานวน งบประมาณ มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน
1 ฉบับ
7 มาตรการ ได้แก่
2. บุคลากรภายใน
1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
จานวน 700 คน
2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4) มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
5) มาตรการป้องกันการรับสินบน
6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
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โครงการ
/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
(จานวน)

ผลเบิกจ่าย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
/ไม่บรรลุ

2. มีการประชาสัมพันธ์โดยได้ติดไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงาน
และประกาศผ่านหน้าเวบไซต์มหาวิทยาลัย www.kpru.ac.th
3. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย ติดป้ายสติก
เก้อที่รถตู้โดยสารมหาวิทยาลัยทุกคัน และป้าย LED บริเวณเสาธง
สุวิทย์ วงษ์ก)
ปัญหาอุปสรรค
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563
มีการเบิกจ่ายน้อย และมีการปรับลดงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ลง ทาให้มีโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และในบางโครงการ
มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมส่งผลให้ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดและประสานงานกับผู้บริหารทุกหน่วยงาน พร้อมนาเสนอผลการดาเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณแสดงให้เห็นเพื่อเป็นการกระตุ้นผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานเร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
ข้อเสนอแนะ
การบริหารภายใต้ภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและการวางแผนการบริหารความเสี่ยงภายนอกที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังระบาดอยู่ ควรให้ความสาคัญและต้องวิเคราะห์และวางแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์
การดาเนินการ การเงินและด้านกฎระเบียบหรือด้านการบริหารจัดการ มีความยืดหยุ่นและมีแนวทางที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
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