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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงาน/ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑) อบรมเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส 
บัณฑิตไทย ไม่โกง” ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

      -  ไม่ได้ดำเนินการ โดยโครงการจะดำเนินการต่อไปหาก
สถานการณ์ปกติ คือโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย 
ไม่โกง” 

- เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผล
กระทบให้การดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

- กองพัฒนานักศึกษา 
สำนักงานอธิการบด ี

2) กิจกรรมการประชุมเพื่อเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน “อินทนิล
ช่อสะอาด” 
 

      มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดกจิกรรมโครงการ “อินทนิล
ช่อสะอาด” โดยมีการดำเนินการ ดังนี ้
       กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ในวันที่ 
5  เมษายน  2564 ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมแสดงพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมและคา่นิยม
สุจร ิต และการต่อต้านการทุจริตในองค์กร อันเป็นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่า
การทุจริตเป็นการทำลายองค์กร และทำลายชาติ 
        กิจกรรมที ่ 2  รายการวิทยุ “อินทนิลช่อสะอาด” 
ดำเนินการจัดรายการอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ผ่านช่องทางยูทูป: 
PCRU Chanel สถานีออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์
แ ล ะ ช ่ อ งท า ง : Live  facebook ง า น ป ร ะ ช าส ั มพ ั น ธ์  
มหาวิทยาลัย    ราชภัฏเพชรบูรณ์  
       กิจกรรมที่ 3  การจัดทำแผ่นพับเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ   

8,200 บาท - - คณะกรรมการ
ดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
- งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
กองนโยบายและแผน 
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แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานรับผิดชอบ 

       ก ิจกรรมที ่  4  จ ัดทำป ้ายรณรงค ์ เพ ื ่อเสร ิมสร ้าง
วัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ให้ทุก
หน ่วยงานภายในมหาว ิทยาล ัย  ดำเน ินการ ต ิดป ้ าย
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน และร่วม
ถ่ายรูปแสดงพลังการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน อัน
เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยมใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  

3) มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

       - มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ลงนามเมื่อ วันที ่ 15 มกราคม 
2564 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
        - มีการดำเนินการจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม 
       - ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที ่เกี ่ยวข้องกับอาคาร/ห้องประชุม/พื ้นที ่ว ่างของ
มหาวิทยาลัย 
         1. มีขั้นตอนการขออนุญาตใช้ห้องประชุม 
         2. มีคู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง รวมถึงมีระบบ
จองรถยนต์ออนไลน์ 
http://car.pcru.ac.th/car_reservation/ 
       - มีการดำเนินการช้ีแจง โดยแจ้งหนังสือเวียนให้บุคลากร
ทราบในกระบวนการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
และขั้นตอนในการขอใช้ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 
        - มหาวิทยาลัยได้กำหนดข้อตกลง โดยดำเนินการระบุ
ข้อความการกระทำผิด ถือเป็นข้อตกลงในการขอใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการโดยให้ผ ู ้ขอใช้ลงนามร ับทราบเสมอใน
แบบฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

 - งานทรัพย์สินและ
สวัสดิการ สำนักงาน
อธิการบด ี

http://car.pcru.ac.th/car_reservation/
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แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานรับผิดชอบ 

4) โครงการส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

       -  ไม่ได้ดำเนินการ 
 
 

- เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผล
กระทบให้การดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

- สำนักงานอธิการบด ี

5) กิจกรรมรายการวิทยุ “อินทนิลช่อ
สะอาด” 

        ดำเนินการจัดรายการอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ผ่านช่องทางยู
ทูป: PCRU Chanel สถานีออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ และช่องทาง: Live  facebook งานประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  

ไม่ใช้งบประมาณ - - งานประชาสัมพันธ์ 
- งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา กอง
นโยบายและแผน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานรับผิดชอบ 

1) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูการ
ดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ของมหาวทิยาลัย 

        มีการดำเนินการเผยแพร่เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยร้อยละ 100  

ไม่ใช้งบประมาณ - - งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
กองนโยบายและแผน 

2) กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจรติของ
ผู้บริหารและเผยแพรผ่่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลยั 

      ผู้บริหารสูงสุดโดยอธิการบดีดำเนินการลงนามประกาศ
เจตจำนงสุจร ิต และดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย และดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตผ่านการ
กิจกรรมการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ในวันที ่ 5  
เมษายน  2564 โดยผลการประเมินการรับรู ้ของบุคลากร
ภายใน ข้อ i25 เท่ากับ ร ้อยละ 77.32 ซึ ่งย ังไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ใช้งบประมาณ - - งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
กองนโยบายและแผน 
 

3) การบริหารความเสีย่งและควบคุม
ภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 

     - มหาวิทยาลัยมีดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด 
กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีหน้าที่ กำกับ ติดตาม 

ไม่ใช้งบประมาณ - - กองนโยบายและแผน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานรับผิดชอบ 

ประเม ินผลกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบ ัต ิราชการ
ประจำปี พร้อมทั ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงยประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
     - มหาวิทยาลัยมีระบบ PMIS เป็นระบบสารสนเทศที่
สามารถช่วยในการบริหาร การจัดการ ภายในมหาวิทยาลัย 
โดยบุคลากรสามาถเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณใน
เมนู Q6 สอบถามระบบบริหารงานงบประมาณ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบการใช้จ ่ายงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ      
ตามหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม และหมวดรายจ่าย 
     - ดำเนินการจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นด้านการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื ่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ สอบถาม 
ทักท้วง และร้องเรียนได้ 
https://miscenter.pcru.ac.th/complaint/budget 

4) การตรวจสอบภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

        งานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
ได ้ดำเน ินการตรวจสอบ การปฏ ิบ ัต ิ งาน การบร ิหาร
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการบริหาร
จัดการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
รวมถึงประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งงานตรวจสอบภายในได้มี
การดำเนินการตรวจสอบ ดังนี ้
       - มีการดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
       - มีการดำเนินการจัดทำกรอบคุณธรรมการตรวจสอบ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
       - มีการดำเนินการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
งานตรวจสอบภายใน
เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 

๙๐,๐๐๐ บาท 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผล
กระทบให้การดำเนินงานในบาง 
แผนงานมีความล่าช้า เนื่องจาก 
การตรวจสอบในบางแผนงานต้อง
ประสานกับหน่วยงานผูร้ับตรวจซึง่
บางแผนงานอาจมีการปรับปรุง
เวลาในการดำเนินการปฏิบัติงาน 

- งานตรวจสอบภายใน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานรับผิดชอบ 

        เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ) ได้กำหนดไว้ ๑๐ หน่วยงาน 
กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย คือ ๑๐ 
หน่วยงาน และได้สรุปผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อแจง้
เวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และใช้ประโยชน์จากรายงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้  
        - การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานด้านการ บริหาร
งบประมาณ 
        - การปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี  ด้านการรับ-จ่ายเงิน
ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) 
       การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานพัสดุการตรวจสอบ
บัญชีในแบบสำรวจครุภัณฑ์ และการมีอยู่จริงของทรัพย์สิน 
ของคณะ สถาบัน สำนัก ซึ่งมีบางหน่วยงานที่ข้อมูลในแบบ
สำรวจครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน   
       การปฏิบัติงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
       การตรวจสอบเง ินอ ุดหน ุนว ิจ ัย เพ ื ่อการพ ัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับโครงการปกติ (Non-
Flagship program) 
       การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม สำหรับโครงการปกติ (Non-Flagship 
program) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
ผลการดำเนินโครงการ 
        ๑.เก ิดความม ั ่นใจได ้ว ่าการดำเน ินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานรับผิดชอบ 

        ๒.พิสูจน์ความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
รวมถึงตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
เบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานด้านบัญชี การบริหารพสัดุ 
และ ด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
       ๓.ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การดำเนินการตามขั้นตอน
รวมถึงการบริหารเอกสารต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั ่ง ประกาศ รวมถึง นโยบาย มติ
คณะรัฐมนตรี กำหนด 
        ๔.รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ปัญหาถึงการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

5) มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ      มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้จ่าย
งบประมาณ ลงนามเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2564 ดำเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
      มีการดำเนินงานเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 438,410,400 
บาท  ในระหว่างปีมหาวิทยาลัยขอรับโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 
7,087,243.55 บาท  และได ้ ร ับจ ัดสรรงบประมาณ           
ในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ จำนวน 80,283,402.00 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น จำนวน 525,781,045.55 บาท          
ซึ่งจำแนกได้ดังนี้ 
        1. งบประมาณแผ่นดิน ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 364,064,900 บาท และในระหว่างปีงบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลยัมีผลการ
เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 

455,823,497.85 บาท 
จากงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
525,781,045.55 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 86.69 

เนื ่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคต ิด เช ื ้ อ ไวร ัส โคโรนา 
2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ของโครงการต่าง ๆ การลงพื้นที่ใน
การบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/
ประชาชน ในชุมชนและสังคม เพื่อ
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม 
ให้มีความรู้ความสามารถในการ
พ ั ฒ น า ต น เ อ ง ไ ม ่ ส า ม า ร ถ
ด ำ เน ิ นก า ร ไ ด ้ ต ามแผน ก า ร
ปฏิบัติงานที ่กำหนดไว้ ส่งผลให้
การเบิกจ ่ายงบประมาณล ่า ช้า     
ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- กองนโยบายและแผน 
สำนักงานอธิการบด ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานรับผิดชอบ 

มหาวิทยาลัยขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 7,087,243.55 
บาท ทำให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการดำเนินงาน 
จำนวน 371,152,143.55 บาท 
       2. งบประมาณเงินรายได้ ได้ร ับจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 74,345,500 บาท ซึ่งจำแนกออกเป็น งบประมาณ 
บกศ. จำนวน 52,014,900 บาท , งบประมาณ กศ.ปช. 
จำนวน 11,012,100 บาท , งบประมาณ มหาบัณฑิต (ปกติ) 
จำนวน 312,000 บาท , งบประมาณ มหาบัณฑิต (กศ.ปช.) 
จำนวน 2,145,600 บาท และงบประมาณรายได้อื่น จำนวน 
8,860,900 บาท 
        3. งบประมาณเบ ิกจ ่ ายแทนก ัน  ได ้ ร ับจ ัดสรร
งบประมาณ จำนวน 62,267,884 บาท อาทิเช่น โครงการ
ยกระดับเศรษฐก ิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) , โครงการ
ยุวชนอาสา , โครงการขับเคล ื ่อนการดำเนินงานหน่วย
ปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
ว ิจ ัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด        
เพื ่อข ับเคล ื ่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส ่วนหน้า) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ 
       4. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 18,015,518 บาท ซึ่งจำแนกออกเป็น 
งบประมาณเง ินอุดหนุนเพื ่อการว ิจ ัย (สกสว.) จำนวน 
11,040,000 บาท , งบประมาณเงินอุดหนุน การดำเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จำนวน 900,000 บาท ,    
เง ินรายได ้จากการให ้บร ิการ ของหน ่วยงาน จำนวน 
4,172,870 บาท และงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย
จากหน่วยงานภายนอก จำนวน 1,902,648 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานรับผิดชอบ 

        ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มหาว ิทยาล ัยม ีผลการเบ ิกจ ่ายท ั ้ งส ิ ้น จำนวน 
455,823,497.85 บาท จากงบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรร 
525,781,045.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.69 ซึ่งจำแนก
ตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้ 
        1. งบประมาณแผ ่นด ิน ม ีผลการเบ ิกจ ่ายท ั ้ งสิ้น 
358,805,650.64 บาท จากงบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรร 
371,152,143.55 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
96.67 
        2. งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่ายทั ้งสิ้น 
58,148,888.14 บาท จากงบประมาณที ่ได ้ร ับจ ัดสรร 
74,345,500 บาท ผลการดำเน ินงาน ค ิดเป ็นร ้อยละ 
78.21 
        3. งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 
28,393,001.07 บาท จากงบประมาณที ่ได ้ร ับจ ัดสรร 
62,267,884 บาท ผลการดำเน ินงาน ค ิดเป ็นร ้อยละ 
45.60 
        4. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ม ีผลการ
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 10,475,958 บาท จากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 18,015,518 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
58.15 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 455,823,497.85 
บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 86.69  เป็นรายจ่าย
ประจำ จำนวน 402,919,849.85 บาท  ผลการดำเนินงาน 
ค ิด เป ็นร ้อยละ 86.83  และรายจ ่ ายลงท ุน จำนวน 
52,903,648 บาท  ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร ้อยละ 
86.65  
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กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงาน/ 
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งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานรับผิดชอบ 

        เม ื ่อเปร ียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการและ
แนวทางเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย
ไตรมาส 4 ภาพรวม ร้อยละ 100 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 
100 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100  มหาวิทยาลัยมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวม ร้อยละ 
13.31  รายจ่ายประจำต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 13.17 
และรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 14.35 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานรับผิดชอบ 

1) มาตรการป้องกัน และแกไ้ขปญัหา
การทุจริต 

       - มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริต ลงนามเมื ่อวันที ่ 15 มกราคม 
2564 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ        และดำเนินการเผยแพร่ผ ่านเว ็บไซต ์ของ
มหาวิทยาลัย 
       - มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจร ิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ ่งม ีประเด็น
ยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ มีโครงการ/กิจกรรม 
จำนวน 16 กิจกรรม โดยดำเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ทาง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
      - จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต   
และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ในวันที่ 5 เมษายน  
2564 ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ร่วมแสดงพลังเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการ

2,000 บาท - - งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
กองนโยบายและแผน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานรับผิดชอบ 

ต่อต้านการทุจริตในองค์กร อันเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลาย
องค์กร และทำลายชาติ 

2) ระบบบริการ e-service        มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการ e-service 5 
ระบบ คือ 
      1. ระบบบริการ E-Mail Google Apps for Education 
https://arit.pcru.ac.th/home/ 
      2. ระบบทะเบียนและวัดผล 

https://www.pmis.pcru.ac.th/mis/webservice/ 
      3. ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 
https://admission.pcru.ac.th/ 
      4. ระบบสารสนเทศด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://service.pcru.ac.th/services/service/view/add_s
ervice 
      5. ระบบตรวจสอบผูส้ำเร็จรายชื่อการศึกษา 
http://academic.pcru.ac.th/index/checkgraduates/list
.php 

ไม่ใช้งบประมาณ - 
 
 
 

- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
 

3) ระบบช่องทางการสื่อสาร Q&A        มีการดำเนินการปรับปรุงระบบช่องทางการสื่อสาร Q&A 
และกำหนดผูร้ับผดิชอบในการทำหน้าท่ีประสานงานเพื่อให้
คำตอบกับผูส้อบถามได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน  

ไม่ใช้งบประมาณ - 
 
 

- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

 

https://admission.pcru.ac.th/
http://academic.pcru.ac.th/index/checkgraduates/list.php
http://academic.pcru.ac.th/index/checkgraduates/list.php
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม/โครงการ ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค หน่วยงานรับผิดชอบ 

1) กิจกรรมปรับปรุงระบบช่องทางรับ
เรื่องร้องเรียน 

     มีการดำเนินการปรับปรุงระบบช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
โดยเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลผู้ร้องเรียน และสามารถแนบ
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในการร้องเรียนได้ 

ไม่ใช้งบประมาณ - 
 
 

- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานนิติการ 

2) มาตรการจดัการเรื่องร้องเรียน - มีระบบช่องทางการจัดการรับเรือ่งร้องเรียน 1 ระบบ  
- มีคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน 
 

ไม่ใช้งบประมาณ - 
 

- งานตรวจสอบภายใน 
- งานนิติการ 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................ .............................ผู้รายงาน 
                                                              (ผูช้่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  กลิ่นจันทร์)         

                                                                                                         ผูช้ว่ยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบัณฑิตศึกษา 


