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รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1. มาตรการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

1. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

- มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ลงนามเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2565 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้    
ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

- งานตรวจสอบ
ภายใน 
- งานนิติการ 

รายงานสรุปผล ณ 
ส้ินปีงบประมาณ 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจร ิตประจำปี ดำเน ินการ
กำกับติดตามและรายงานผลเพื่อ
เสนอต่อคณะผู้บริหาร 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ มีโครงการ/
กิจกรรม จำนวน 14 กิจกรรม โดยดำเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
- มีการดำเนินการกำกับติดตามผลการผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 
เดือน) เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
https://www.pcru.ac.th/main/view/protect?fbclid=IwAR1rHVnT9ACf
VFjDxrrV87QI_4rBD8PiNlVbFzuEk70eTDQVxDBcdZIJ4-g 

3. กำหนดให้มีคู ่มือ หรือแนวทาง
ปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน  

- จัดทำแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน โดยมีการกำหนดช่องทางการ
ร้องเรียน แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน และ มีการกำหนดขั้นตอน /
กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  

https://www.pcru.ac.th/main/view/protect?fbclid=IwAR1rHVnT9ACfVFjDxrrV87QI_4rBD8PiNlVbFzuEk70eTDQVxDBcdZIJ4-g
https://www.pcru.ac.th/main/view/protect?fbclid=IwAR1rHVnT9ACfVFjDxrrV87QI_4rBD8PiNlVbFzuEk70eTDQVxDBcdZIJ4-g
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
- เผยแพร่แนวทางและแผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 
https://www.pcru.ac.th/ita/guidelines_for_complaints.pdf 

4. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
จัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้เกิด
ความร ู ้ ความ เข ้ า ใจ เก ี ่ ย วกับ
ลักษณะความผิด และการทุจริตท่ี
อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน 

- มีการดำเนินการให้ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่อง “การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม” ในการจัดโครงการ 
“อินทนิลช่อสะอาด” กิจกรรม : ประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ในรูปแบบการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบ Onsite วันท่ี 4 เมษายน  2565 
ณ ห้องประชุมอินทผาลัม  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ  
60 ปี  http://ita.pcru.ac.th/home/ 

5. มีช่องทางที่หลากหลายในการ
รับเรื่องร้องเรียน  

- มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องเรียนการทุจริต 
   ๑. จัดใหม้ีกล่องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามลิงค์ด้านล่าง 
https://miscenter.pcru.ac.th/complaint/appeal 
   ๒. มีสายตรงอธิการบดี เพื่อรับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

2. มาตรการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

1. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 

- มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ลงนามวันท่ี 6 มกราคม 2565 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุก
หน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

- งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
กองนโยบายและ
แผน 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี  
 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ มีโครงการ/
กิจกรรม จำนวน 14 กิจกรรม โดยดำเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

https://www.pcru.ac.th/ita/guidelines_for_complaints.pdf
http://ita.pcru.ac.th/home/
https://miscenter.pcru.ac.th/complaint/appeal
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
3. จัดอบรมเพื ่อให้ความรู ้ความ
เข ้ าใจเก ี ่ ยวก ับการร ับส ินบน
บทลงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ ท่ี
ให ้หร ือร ับสินบนกับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

- มีการดำเนินการให้ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่อง “การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม” ในการจัดโครงการ 
“อินทนิลช่อสะอาด” กิจกรรม : ประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ในรูปแบบการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบ Onsite วันท่ี 4 เมษายน  2565 
ณ ห้องประชุมอินทผาลัม  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 
ปี 
https://www.pcru.ac.th/main/view/protect?fbclid=IwAR1rHVnT9ACf
VFjDxrrV87QI_4rBD8PiNlVbFzuEk70eTDQVxDBcdZIJ4-g 

4. รณรงค์การปฏิบัติงานที่ปลอด
จากการทุจริต ไม่เรียกร้องและรับ
สินบน 

- มีการดำเนินการรณรงค์เพื่อเสริมวัฒนธรรมในองค์กรตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มีกิจกรรมดังนี้ 
     กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน      
     กิจกรรมท่ี 2  รายการวิทยุ “อินทนิลช่อสะอาด” 
     กิจกรรมท่ี 3  การจัดทำแผ่นพับเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐ  
     กิจกรรมท่ี 4  จัดทำป้ายรณรงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต
และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

3. มาตรการการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

- มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ลงนาม
วันท่ี 6 มกราคม 2565 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

กองนโยบายและ
แผน 

https://www.pcru.ac.th/main/view/protect?fbclid=IwAR1rHVnT9ACfVFjDxrrV87QI_4rBD8PiNlVbFzuEk70eTDQVxDBcdZIJ4-g
https://www.pcru.ac.th/main/view/protect?fbclid=IwAR1rHVnT9ACfVFjDxrrV87QI_4rBD8PiNlVbFzuEk70eTDQVxDBcdZIJ4-g
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
2. เผยแพร่แผนปฏิบัต ิราชการ
ประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียด
งบประมาณและผู ้ร ับผิดชอบต่อ
สาธารณะ 
 

- มีการดำเนินงานเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย  
http://plan.pcru.ac.th/index.php?option=com_phocadownload&vie
w=file&id=291:plan_spend_the_budget_2565&Itemid=57 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

- มหาวิทยาลัยมีระบบ PMIS เป็นระบบสารสนเทศท่ีสามารถช่วยในการบริหาร 
การจัดการ ภายในมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสามาถเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณในเมนู Q6 สอบถามระบบบริหารงานงบประมาณ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ ตามหน่วยงาน 
โครงการ/กิจกรรม และหมวดรายจ่าย 

4. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามประเมินโครงการ และ
กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ดำเนินงาน 

- มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเรง่รัด กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ท่ี 648/2565  มีหน้าท่ี 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
พร้อมท้ังเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส ่ ว น เส ี ยภาย ในสามารถแ จ้ง
เบาะแสอ ันควรสงส ั ย   โดยมี
มาตรการค ุ ้มครองผ ู ้ ร ้องเร ียน 
ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บ
รักษาไว้เป็นความลับ 

- มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นด้านการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ สอบถาม ทักท้วง  
และร้องเรียนได้ https://miscenter.pcru.ac.th/complaint/budget 
 

 

4.มาตรการการ
ใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

1. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

- มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ลงนามวันท่ี 6 มกราคม 2565 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

งานทรัพย์สินและ
สวัสดิการ 

http://plan.pcru.ac.th/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=291:plan_spend_the_budget_2565&Itemid=57
http://plan.pcru.ac.th/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=291:plan_spend_the_budget_2565&Itemid=57
https://miscenter.pcru.ac.th/complaint/budget
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อ
หลีกเลี ่ยง ลด และป้องกันการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

- มีการดำเนินการจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับ
ประโยชน์ส่วนรวม และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
http://council.pcru.ac.th/attachments/article/277/O37-1.pdf 
 

3. จัดทำขั ้นตอนการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ี
เกี่ยวข้องกับอาคาร/ห้องประชุม/พื้นท่ีว่างของมหาวิทยาลัย 
- มีข้ันตอนการขออนุญาตใช้ห้องประชุม 
- มีคู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง รวมถึงมีระบบจองรถยนต์ออนไลน์ 
http://car.pcru.ac.th/car_reservation/ 

4. จัดประชุมช้ีแจง อบรมและสร้าง
ช่องทางการรับรู ้แก่บุคลากรของ
มหาว ิทยาล ัย เพ ื ่อสร ้างความ
ตระหนักและความรู้ความเข้าใจ 

- มหาวิทยาลัยดำเนินการช้ีแจง โดยแจ้งหนังสือเวียนให้บุคลากรทราบใน
กระบวนการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และขั้นตอนในการขอใช้
ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 

5. กำหนดให้มีการดำเนินการทาง
วินัย ทางปกครอง และทาง
กฎหมายอย่างจริงจัง และเด็ดขาด 
สำหรับบุคลากรท่ีกระทำผิด
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

- มหาวิทยาลัยได้กำหนดข้อตกลง โดยดำเนินการระบุข้อความการกระทำผิด   
ถือเป็นข้อตกลงในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยให้ผู้ขอใช้ลงนาม
รับทราบเสมอในแบบฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม 

6. กำหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินการท่ี
เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อท่ีประชุม

- มหาวิทยาลัยมีการกำหนดให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการท่ี
เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกรายไตรมาส 

http://council.pcru.ac.th/attachments/article/277/O37-1.pdf
http://car.pcru.ac.th/car_reservation/
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. มาตรการการ
ใช้อำนาจ 

1. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

- มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้อำนาจ ลงนามวันท่ี 6 
มกราคม 2565  ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และ
ดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

งานการเจ้าหน้าท่ี  

2. กำหนดบทบาทหน ้าท ี ่ ของ
ผู้บริหารทุกระดับให้ครอบคลุมถึง
การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ี
ดีรวมถึงสอดส่องดูแล และส่งเสริม
ให้ผ ู ้ ใต ้บ ังคับบัญชาปฏิบัต ิตาม
กฎหมาย ระ เบ ี ยบ ข ้ อบ ั ง คับ 
จร ิ ยธรรมและจรรยาบรรณท่ี
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มีคำส่ัง ให้ผู้บริหารทุกระดับมีอำนาจหน้าท่ี 
เป็นไปตาม คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ท่ี 104/2565 เรื่อง การ
มอบหมายงานและการมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี โดยการมอบอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
อธิการบดี ให้รองอธิการบดีทำหน้าท่ีและรับผิดชอบในการบริหารงาน ให้เป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนของราชการ  
https://www.pcru.ac.th/main/assets/document_web/authority_univ
ersity.pdf 

3. กำหนดจรรยาบรรณ/บทบาท
หน้าท่ีของบุคลากรทุกระดับ ให้
ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ 
มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/
ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
โดยยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค 
และเป็นธรรม  ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับเรื่องการทุจริตไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อม  

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์
และบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบูรณ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี สํานึกในหนาท่ี สามารถ
ประสานงานกับทุกฝาย ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ สรางความเล่ือมใสศรัทธา เปนท่ีนายกยองเชิดชู  
ของนักศึกษา และบุคคลท่ัวไปและใหมีความสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ.  
เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีใน สถาบันอุดมศึกษา  
ฉบับลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

https://www.pcru.ac.th/main/assets/document_web/authority_university.pdf
https://www.pcru.ac.th/main/assets/document_web/authority_university.pdf
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
6. มาตรการใน
การเผยแพร่
ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ 

1. จัดทำมาตรการและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

- มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง ระบบและกลไก มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ลงนามวันท่ี 6 มกราคม 2565
ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำ
มาตรการ ระบบ กลไก ในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

- มีคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
https://arit.pcru.ac.th/ita/2565/doc1.docx 

3. มีกรอบแนวทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
และส่ือออนไลน์ของหน่วยงาน 

- ดำเนินการจัดทำแนวทางการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
https://arit.pcru.ac.th/home/documents/ita2564/doc2.docx 
 

4 .  ม ี ข ้ อ ม ู ล ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ป ร ะกอบด ้ วยข ้ อม ู ลข ่ า วสาร
ก ิ จ ก ร ร ม ต า ม ภ า ร ก ิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัยและข้อมูลทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นปัจจุบัน 

- มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมตามภารกิจผ่าน
หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณ์ 
https://www.pcru.ac.th/pcrunews/ 
 

5. มีขั ้นตอน/กระบวนการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ 

- มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำขั้นตอน/แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ และส่ือออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
https://arit.pcru.ac.th/ita/2565/doc41.docx 

https://arit.pcru.ac.th/ita/2565/doc1.docx
https://arit.pcru.ac.th/home/documents/ita2564/doc2.docx
https://www.pcru.ac.th/pcrunews/
https://arit.pcru.ac.th/ita/2565/doc41.docx
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มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
6. มีการรายงานการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และส่ือ
ออนไลน์เสนอต่อผู้บริหาร 

- มีการดำเนินการจัดทำรายงานผลระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 2564 และเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2565 วาระแจ้งเพื่อ
ทราบ เรื่องรายงานผลตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 
(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) และดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเว็บไซต์หน่วยงานภายใน 
ตุลาคม – ธันวาคม 2564 
https://arit.pcru.ac.th/ita/2565/report10-12.pdf 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                 ลงช่ือ.............................................................ผู้รายงาน 

                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  กล่ินจันทร์)         
                                                                                                         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบัณฑิตศึกษา 

https://arit.pcru.ac.th/ita/2565/report10-12.pdf

