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รายงานการติดตามผลการด าเนนิงาน 

ตามแผนปฏิบัตกิารป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤต ิ

มิชอบและส่งเสรมิจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะที่ 2 รอบ 12 เดือน  

(1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2563) 
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หลักการและเหตุผล 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

และส่งเสริมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 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 (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2560) รวมถึงนโยบายข้อ 10 ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นส่วนราชการ สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 โดยก าหนดไว้ใน 
 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ 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
ท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง    
การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
  (3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
  (4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่นใหม้ีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
  (5)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
  (6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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(7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ 
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 

(8)  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการ 
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จากสภาพปัญหาที่พบหรือจากสื ่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะพบว่า  ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ราชการจะมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิด
ความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของหน่วยงานราชการตามมา ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ       
ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิอบ    
ในส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
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 (2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” 

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

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะที่ 2 (รอบ 
12 เดือน) 

2. เพื่อน าข้อมูลการติดตามมาปรับปรุง /แก้ไขการผลด าเนินงานที่ผ่านมา และหาแนวทาง /
มาตรการไปปรับใช้ในการด าเนินงานจนสิ้นสิ้นปีงบประมาณ 

3. เพื่อติดตามการน าระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรไปใช้ 

 
เป้าหมาย 

1. บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ     

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรทุกภาคส่วน และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้บุคลากรอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถน าข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงานในรอบ 12 
เดือนมาปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล การใช้อ านาจให้เหมาะสม 

 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1. คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส       
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
วิสัยทัศน์ :  "ยึดมั่นในคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต" 
 
เป้าหมายปี 2563   :  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     
มีค่าคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 
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พันธกิจ : 
1. ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
2. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอ านาจ 
 

กลยุทธ์      
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันการทุจริต
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ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตองค์กร 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

 1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมเรื่องการเสริมสร้างทัศนะคติ สุจริต จ านวน 200 คน 
2. จ านวนโครงการที่เสริมสร้างทัศนคติสุจริตต่อต้านการทุจริต จ านวน 2 โครงการ 
 

แนวทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
โครงการ  

/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
(จ านวน) 

ผลเบิกจ่าย 
ผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมการเสริมสร้าง
วัฒนธรรม ทัศนคติ 
ค่านิยม ความซื่อสัตย์
สุจริตต่อต้านการทุจริต
องค์กร 

เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์
สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

บุคลากรภายใน  
จ านวน 200 คน 

ไม่ใช้งบประมาณ     มีการประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
อย่างมีธรรมาภิบาลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2561 และมีการ
เผยแพร่ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ด าเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และปลูก
จิตส านึกของบุคลากร นักศึกษา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ สื่อ
สังคมออนไลน์ เสียงตามสาย KPRU NEWS ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้าย LED ป้าย LCD และสื่อสิ่งพิมพ์ สติกเก้อ เป็นต้น 

2. โครงการพัฒนา
จรรยาบรรณข้าราชการ
และบุคลากร 

เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณ
ข้าราชการและบุคลากรตาม

1. บุคลากรภายใน 
150 คน 

- ไม่มีการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดตาม
ประกาศรัฐบาลงดจัดกิจกรรม 
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โครงการ  
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย 

(จ านวน) 
ผลเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

กรอบจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย 

2. ผู้มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเด่น 10 
คน 
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ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตต่อสาธารณะ 

 ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
 1. จ านวนโครงการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ จ านวน 2 โครงการ 

2. จ านวนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสุจริตจ านวนอย่างน้อย 2 ช่องทาง 
 
แนวทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 

โครงการ  
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย 

(จ านวน) 
ผลเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์และความ
ผูกพันธ์องค์กร 
 

1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
2. หน่วยงานมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นปัจจุบัน 

บุคลากรภายใน 
และสาธารณชน  
จ านวน 1,500 คน 

155,740.00 
(ร้อยละ 90.93) 

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ให้แก่บุคลากรภายในและสาธารณชนโดยมีจ านวผู้เข้าถึงเวบไซต์
มหาวิทยาลัยมากกว่า 2,000 คน 
https://www.kpru.ac.th 
2. มีการเผยแพร่แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
แผนการใช้จ่ายเงิน ผลการด าเนินงานตามแผน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ คู่มือการปฏิบัติงาน แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทางเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย 
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โครงการ  
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย 

(จ านวน) 
ผลเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

2. โครงการสร้าง
จิตส านึก บัณฑิตราชภัฏ 
ร่วมขจัดคอรัปชั่น 

1. เพ่ือสร้างจิตส านึก บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการ
ร่วมกันขจัดคอรัปชั่น 
2. เผยแพร่ข้อมูลโครงการต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

บุคลากรภายในและ
สาธารณชน  
1,000 คน 

- 1. บุคลากรภายในและบัณฑิตร่วมกิจกรรมสร้างจิตส านึก บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการร่วมกันขจัดคอรัปชั่น 200 คน 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ให้แก่บุคลากรภายในและสาธารณชนโดยมีจ านวผู้เข้าถึงเวบไซต์
มหาวิทยาลัยมากกว่า 1,000 คน 
https://www.kpru.ac.th 
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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 กลุ่มเป้าหมาย (จ านวน) 
ผลเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมการจัดท า
มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

เพ่ือสร้างและเผยแพร่
มาตรการในการพัฒนา
ระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม กระจาย 
ถ่วงดุลอ านาจภายใน
หน่วยงานและให้ถือปฏิบัติ 

1. ประกาศมาตรการจ านวน 
1 ฉบับ 
2. บุคลากรภายในจ านวน 
700 คน 

ไม่ใช้งบประมาณ 1. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสได้จัดท า
ประกาศมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จ านวน 7 มาตรการ ได้แก่  
  1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
  2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
  3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4) มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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โครงการ  
/กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย (จ านวน) 
ผลเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินงาน 

  7) มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
2. มีการประชาสัมพันธ์โดยได้ติดไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ทุก
หน่วยงานและประกาศผ่านหน้าเวบไซต์มหาวิทยาลัย 
www.kpru.ac.th 
3. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บรเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย ติด
ป้ายสติกเก้อที่รถตู้โดยสารมหาวิทยาลัยทุกคัน และป้าย LED  
บริเวณเสาธง 

สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

http://www.kpru.ac.th/

