
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

 



~ 2 ~ 
 

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผิดชอบ 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

๑) อบรมเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ธรรมาภิบาล 
“มหาวิทยาลัยโปร่งใส 
บัณฑิตไทย ไม่โกง” 
ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖4 

ดำเนินการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
“มหาวิทยาลัยโปร่งใส บณัฑิตไทย ไม่โกง”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อ  
วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพชรบูรณ์ ท้ังในรูปแบบ รูปแบบ Onsiteและในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Facebook Live กองพัฒนานักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ 
โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทน อธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เปน็ประธานในพิธีเปิด 
     ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค  
วิด ๒๐๑๙ อย่างเคร่งคัด โดยมีการตรวจคดัครองผู้เข้าร่วมอบรมก่อนเข้าร่วม 
กิจกรรมทุกท่านเป็นท่ีเรียบร้อย  
รูปภาพประกอบ 
https://drive.google.com/drive/folders/1GmNGjl2D4AIivg-
mblqbJR-1jAQWSH1K?usp=share_link 

20,000 - เนื่องจากอยู่ในช่วง
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 2019 
จึงปฏิบัติตามการ
ป้องกัน โดยมีการ
ตรวจคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมอบรมก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่ม ี - กองพัฒนานักศึกษา 
สำนักงานอธิการบด ี

2) กิจกรรมการประชุม
เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริต และ
การต่อต้านการทุจรติใน
หน่วยงาน “อินทนิลช่อ
สะอาด” 
 

      มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดกจิกรรมโครงการ “อินทนิลช่อสะอาด” โดย 
มีการดำเนินการ ดังน้ี  
      กิจกรรม : ประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
และการต่อต้านการทุจรติในหน่วยงาน ในรูปแบบการประชุมผ่านสือ่ 
อิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบ Onsite วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ร่วมแสดง 
พลังเสรมิสร้างวัฒนธรรมและค่านยิมในการปฏิบตัิงานอย่างซื่อสตัยส์ุจรติ  
มีจิตสาํนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ และให้เกิดกระบวนการมีสว่นร่วมของกลุ่มบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ ์
      กิจกรรม : การจัดทำแผ่นพับเสรมิสร้างคุณธรรมและความโปรง่ใสใน 
หน่วยงานภาครัฐ  

7,550 ไม่ม ี - ควรสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมให้
หลากหลาย
ช่องทางเพิ่มขึ้น 

- คณะกรรมการ
ดำเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
- งานประกันคุณภาพ
และการประเมิน 
กองนโยบายและแผน 

https://drive.google.com/drive/folders/1GmNGjl2D4AIivg-mblqbJR-1jAQWSH1K?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GmNGjl2D4AIivg-mblqbJR-1jAQWSH1K?usp=share_link
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กิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผิดชอบ 

       กิจกรรม : จัดทำป้ายรณรงคเ์พื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรม และค่านิยม สุจริต
และการต่อต้านการทุจรติ ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

    

3) มาตรการการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 

      - ดำเนินการจัดทำประกาศ เรื ่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทาง 
ราชการ ลงนามเม ื ่อ ว ันท ี ่  5 มกราคม ๒๕๖๕ ดำเน ินการเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ  
มหาวิทยาลยั  
      - มีการดำเนินการจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 
บุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
      - ดำเนินการวิเคราะห์ ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร/ห้องประชุม/พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัย 
      ๑. มีขั้นตอนการขออนุญาตใช้ห้องประชุม  
      ๒. มีคู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง รวมถึงมีระบบจองรถยนต ์ออนไลน์ 
http://car.pcru.ac.th/car_reservation/ 
      - มีการดำเนินการชี ้แจง โดยแจ้งหนังสือเวียนให้บุคลากรทราบใน 
กระบวนการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และขั้นตอนในการขอใช้ 
ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  
      - กำหนดข้อตกลง โดยดำเนนิการระบุข้อความการกระทำผดิ ถือเป็น 
ข้อตกลงในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยใหผู้้ขอใช้ลงนามรบัทราบ 
เสนอในแบบฟอร์ม เช่น แบบฟอรม์การขอใช้ห้องประชุม 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรใน
หน่วยงานบางรายยัง
ไม่ทราบรายละเอียด
ชัดเจนเกี่ยวกับการขอ
ใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างถูกต้อง 

- ควรสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์
แนวปฏิบัติในการ
ใช้ทรัพย์สินของ
ราชการในรูปแบบ
ที่หลากหลายเพื่อ
เสรมิสร้างการรับรู้
ของบุคลากร 
- ควรดำเนินการ
ตามกระบวนการ
กำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่าง
จริงจัง 

- งานทรัพย์สินและ
สวัสดิการ สำนักงาน
อธิการบด ี

4) กิจกรรมรายการวิทยุ 
“อินทนิลช่อสะอาด” 

กิจกรรม จดัรายการวิทยุ “อินทนิลช่อสะอาด” ดำเนินการจดัรายการสัปดาห์ 
ละ ๑ ครั้ง ผ่านช่องทางยูทูป: PCRU Chanel สถานีออนไลน์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบรูณ์ และช่องทาง: Live facebook งานประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ โดยมีเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์นโยบาย 
และมาตรการต่าง ๆ รวมถึงผลการดําเนินงาน 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี - งานประชาสัมพันธ์ 
- งานประกันคุณภาพ
และการประเมิน กอง
นโยบายและแผน 

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

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
1) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลู
การดำเนินงานผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

     มีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมลูการดาํเนินงานผ่านเว็บไซต์ของ 
มหาวิทยาลยัจากผลการประเมินตวัช้ีวัดการเปิดเผยข้อมลูคิดเป็นร้อยละ  
๙๗.๗๘ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ช่องทางการติดต่อของ
ผู้บริหารไม่ครบถ้วน 

ไม่ม ี - งานประกันคุณภาพ
และการประเมิน 
กองนโยบายและแผน 

2) กิจกรรมแสดง
เจตจำนงสจุริตของ
ผู้บริหารและเผยแพรผ่่าน
เว็บไซตม์หาวิทยาลัย 

     ผู้บริหารสูงสุดโดยอธิการบดีดำเนินการลงนามประกาศเจตจํานงสุจรติ  
ลงนาม ณ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และถ่ายทอดเจตจํานงสุจรติในรูปแบบ 
คลิปวิดีโอแถลงการณ์ประกาศเจตจํานง ดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ  
มหาวิทยาลยั และดำเนินการประกาศเจตจํานงสุจรติผ่านการประชุมกิจกรรม  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการต่อต้านการ 
ทุจริตในหน่วยงาน ในรูปแบบการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และใน 
รูปแบบ Onsite วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๕ โดยผลการประเมินการรับรู้ของ 
บุคลากรภายใน ข้อ i๒๕ เท่ากับ รอ้ยละ ๔๒.๗๗ ซึ่งยังไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ม ี - ควรสื่อสาร
องค์กรในรูปแบบ
ที่หลากหลายมาก
ขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
การรับรู้ของ
บุคลากรในการให้
ความสำคญักับ
การต่อต้านการ
ทุจริต 

- งานประกันคุณภาพ
และการประเมิน 
กองนโยบายและแผน 

3) การตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 

     งานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการ 
ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
รวมถึงการบริหารจัดการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
     รวมถึงประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ ตรวจสอบ ดังนี้  
     - เข้าประชุมหารือ และขอรับนโยบายเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๕ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๕  
     - จัดทำนโยบายการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที ่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๕  
     - มีการดำเนินการจัดทำกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศ     
ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ งาน
ตรวจสอบภายใน
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 

จำนวน ๗๙,๐๐๐ 
บาท 

ไม่ม ี ไม่ม ี - งานตรวจสอบ
ภายใน 
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กิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผิดชอบ 

     - มีการดำเนินการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันท่ี ๒๐ กันยายน  
พ.ศ.๒๕๖๕  
     - มีการดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕  
     เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ( ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔-๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ได้กำหนดไว้ ๑๐ หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายในได้ 
ดำเนินการได ้บรรลุเป ้าหมาย คือ ๑๐ หน่วยงาน และได ้สร ุปผลการ 
ดำเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และใช้  
ประโยชน์จากรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้  
     - การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานด้านการ บริหารงบประมาณ 
     - การปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี ด้านการรับ-จ่ายเงินของส่วน ราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment)  
     การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานพัสดุการตรวจสอบบัญชีในแบบ  
สํารวจครุภัณฑ์ และการมีอยู่จริงของทรัพย์สิน ของคณะ สถาบัน สำนัก ซึ่งมี 
บางหน่วยงานที่ข้อมูลในแบบสํารวจครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน การปฏิบัติงาน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น  
     การตรวจสอบเงินอุดหนุนวิจัย เพื ่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม สำหรับโครงการปกติ (Non-Flagship program)  
     การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำหรับโครงการปกติ (Non-Flagship program)  
 
ผลการดำเนินโครงการ  
     ๑. เกิดความมั ่นใจได้ว ่าการดําเนินงานจะบรรลุว ัตถุประสงค์ และ 
เป้าหมายที่ได้วางแผนไว้  
     ๒. พิสูจน์ความถูกต้อง และความเชื ่อถือได้ของข้อมูล รวมถึงตัวเลข      
ต่าง ๆ ทางด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ การ 
ดําเนินงานด้านบัญชี การบริหารพัสดุ และ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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     ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การดำเนินการตามขั ้นตอนรวมถึงการ 
บริหารเอกสารต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
ประกาศ รวมถึง นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี กำหนด  
     4. รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบข้อเท็จจริง ปัญหาถึงการ 
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้  
อย่างรวดเร็ว  

4) มาตรการการใช้จ่าย
งบประมาณ 

     มีการดําเนินงานจัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ลง
นามเมื่อวันท่ี 6 มกราคม ๒๕๖๕ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
     มีการดําเนินงานเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านเว็บไซต์ของ 
มหาวิทยาลยั  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท้ังสิ้น จำนวน ๔๖๙,๔๔๑,๙๓๔.๕๒ บาท ใน 
ระหว่างปีมหาวิทยาลัยขอรับโอนจดัสรรงบประมาณรายจา่ยบุคลากรภายใต้ 
แผนงานบุคลากรภาครัฐจากกรมบัญชีกลาง จำนวน ๖,๕๓๖,๔๐๐ บาท 
ขอรับโอนจัดสรรงบประมาณงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
หรือจําเป็น เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครฐั  
สำหรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไมเ่พียงพอ จำนวน ๖,๑๙๐,๙๐๐ บาท 
และได้รับจดัสรรงบประมาณในกจิกรรมและโครงการต่าง ๆ จำนวน 
๑๐,๔๕๐,๘๘๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๔๙๒,๖๒๐,๑๒๐.๕๒ บาท 
ซึ่งจําแนกได้ดังนี้  
     ๑. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
๓๗๖,๕๑๓,๓๐๐ บาท และในระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอรับโอน 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากร ภาครฐัจาก 
กรมบัญชีกลางเพิ่มเตมิ จำนวน ๖,๕๓๖,๔๐๐ บาท ทำใหม้หาวิทยาลัยม ี
งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 383,049,700 บาท 
       2. งบประมาณแผ่นดิน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครฐั สำหรับ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลยัมีผล
การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 

จำนวน 
443,722,592.10 

บาท จาก
งบประมาณที่ไดร้ับ

จัดสรร จำนวน 
492,620,120.52 
บาท คิดเป็นร้อยละ 

90.07 

- การดำเนินกิจกรรม/
โครงการบางส่วนของ
มหาวิทยาลยัไมเ่ป็นไป
ตามแผน ทำให้การ
เบิกจ่ายเกดิความ
ล่าช้า 

1. เร่งรดัการ
เบิกจ่าย
งบประมาณและ
การดำเนิน
กิจกรรม/โครงการ 
ในพื้นที่ท่ีสามารถ
ดำเนินการได้ ให้
แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 
2. หารือ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการหา
แนวทางการ
ปรับปรุงระเบียบ/
ข้อบังคับ ท่ี
สามารถ
ดำเนินการได้ 
เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว และมี
ความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน 
รวมถึงการลด
ขั้นตอน การ

- กองนโยบายและ
แผน  
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ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ม่เพียงพอ ซึ่งได้รับการจดัสรรงบประมาณ 
จำนวน 6,190,900 บาท 
       3. งบประมาณแผ่นดิน (นอก พ.ร.บ.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุน การพฒันาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 
จำนวน 8,530,000 บาท 
       4. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
84,398,634.52 บาท ซึ่งจำแนกออกเป็น 
            4.1 งบประมาณ บกศ. จำนวน 55,766,370 บาท 
            4.2 งบประมาณ กศ.ปช. จำนวน 9,302,800 บาท 
            4.3 งบประมาณ มหาบณัฑิต (ปกติ) จำนวน 235,200 บาท 
            4.4 งบประมาณ มหาบณัฑิต (กศ.ปช.) จำนวน 1,630,200 บาท 
            4.5 งบประมาณรายไดอ้ื่น จำนวน 17,464,064.52 บาท 
       5. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
10,450,886 บาท จากการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจำแนกออกเป็น 
            5.1 เงินรายไดจ้ากการให้บริการของหน่วยงาน จำนวน 
4,312,795 บาท 
            5.2 เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 
1,966,091 บาท 
            5.3 เงินรายไดจ้ากการบริจาค จำนวน 2,595,000 บาท 
            5.4 เงินรับฝาก จำนวน 407,000 บาท 
            5.5 เงินอุดหนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
จำนวน 1,170,000 บาท 
       ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ มผีลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 
443,722,592.10 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจดัสรร จำนวน 
492,620,120.52 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 90.07 ซึ่ง
จำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้ 

ดำเนินงานในการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 
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       1. งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 
357,961,746.47 บาท จากงบประมาณ ท่ีได้รับจดัสรร จำนวน 
383,049,700 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 93.45 
       2. งบประมาณแผ่นดิน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครฐั สำหรับ
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ม่เพียงพอ มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 
6,190,900 บาท จากงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร จำนวน 6,190,900 บาท 
ผลการดำเนินงาน คดิเป็นร้อยละ 100 
       3. งบประมาณแผ่นดิน (นอก พ.ร.บ.) มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 
7,677,000 บาท จากงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร จำนวน 8,530,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน คดิเป็นร้อยละ 90 
       4. งบประมาณเงินรายได้ มผีลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 
65,757,848.85 บาท จากงบประมาณ ท่ีไดร้ับจดัสรร จำนวน 
84,398,634.52 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 77.91 
            4.1 งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจา่ย ร้อยละ 91.79 
            4.2 งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 58.39 
            4.3 งบประมาณ มหาบณัฑิต (ปกติ) มผีลการเบิกจา่ย ร้อยละ 
53.79 
            4.4 งบประมาณ มหาบณัฑิต (กศ.ปช.) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 
83.40 
            4.5 งบประมาณรายไดอ้ื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 43.80 
       5. งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 
6,135,096.78 บาท จากงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร จำนวน 
10,450,886 บาท ผลการดำเนนิงาน คิดเป็นร้อยละ 58.70 
            5.1 เงินรายไดจ้ากการให้บริการของหน่วยงาน มีผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 69.83 
            5.2 เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีผลการ
เบิกจ่าย ร้อยละ 89.50 
            5.3 เงินรายไดจ้ากการบริจาค มผีลการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.59 
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            5.4 เงินรับฝาก มผีลการเบิกจ่าย ร้อยละ 98.03 
            5.5 เงินอุดหนุนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  
ร้อยละ 36.82 
       จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(จำแนกตามประเภทงบประมาณ) พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลยัมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 
443,722,592.10 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 90.07 เป็น
รายจ่ายประจำ จำนวน 390,912,013.95 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็น
ร้อยละ 95.19 และรายจา่ยลงทนุ จำนวน 52,810,578.15 บาท ผลการ
ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 64.45 
       เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการและแนวทางเร่งรดัการ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
มีเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 4 ภาพรวม ร้อยละ 100 รายจ่ายประจำ 
ร้อยละ 100 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 มหาวิทยาลัยมีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภาพรวม ร้อยละ 9.93 
รายจ่ายประจำต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.81 และ รายจ่ายลงทุนต่ำ
กว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 35.55 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
1) มาตรการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจรติ 

       - มีการดำเนินงานจัดทำประกาศ เรื ่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ลงนามเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ดำเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 
       - มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์     
มีโครงการ/กิจกรรม จำนวน 13 กิจกรรม โดยดำเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจร ิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ทางเว ็บไซต์
มหาวิทยาลัย 

2,000 บาท ไม่ม ี
 
 
 
 

ไม่ม ี - งานประกันคุณภาพ
และการประเมิน 
กองนโยบายและแผน 
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กิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผิดชอบ 

      - จัดกิจกรรม : ประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ในรูปแบบการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบ Onsite วันท่ี 4 เมษายน 2565 ร่วมแสดง
พลังเสรมิสร้างวัฒนธรรมและค่านยิมในการปฏิบตัิงานอย่างสื่อสตัยส์ุจรติ  มี
จิตสำนึกท่ีดี รับผดิชอบต่อหน้าท่ี ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจา้หน้าท่ี
ของรัฐ และให้เกิดกระบวนการมีสว่นร่วมของกลุ่มบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ และกระตุ้นใหเ้กิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลาย
องค์กร และทำลายชาต ิ

2) ระบบบริการ e-
service 

มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการใหบ้ริการ e-service m ระบบ คือ  
๑. ระบบทะเบียนและวัดผล  
https://www.pmis.pcru.ac.th/mis/webservice/  
๒. ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ https://admission.pcru.ac.th/  
๓. ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  
http://academic.pcru.ac.th/index/checkgraduates/list.php 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ม ี
 

 
 

ไม่ม ี - สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3) ระบบช่องทางการ
สื่อสาร Q&A 

มีการดำเนินการปรับปรุงระบบช่องทางการสื่อสาร Q&A และกำหนด  
หน่วยงานรับผดิชอบในการทำหนา้ที่ประสานงานหาข้อมูล และเพื่อให้คำตอบ
กับผู้สอบถาม 

ไม่ใช้งบประมาณ - การตอบคำถามใน
บางหัวข้อผู้รับผดิชอบ
ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงอาจทำให้
เกิดความล่าช้าในการ
ตอบคำถามในบาง
หัวข้อ 
 
 

- ควรพัฒนา
รูปแบบช่อง
ทางการสื่อสาร 
โดยอาจแยกหัวข้อ
คำถามหรือ
หน่วยงานท่ี
ต้องการสอบถาม
ข้อมูลและกำหนด
ผู้รับผิดชอบ
ประจำหัวข้อ
คำถามหรือ
หน่วยงานเพื่อ
ความสะดวก
รวดเร็วในการให้
คำตอบ 

- สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรม/โครงการ 
ผลการดำเนินงาน/ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
1) กิจกรรมปรับปรุง
ระบบช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน 

มีการดำเนินการปรับปรุงระบบช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โดยการกำหนดรหสั
ของผู้เข้าใช้ระบบเพื่อสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได ้

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ม ี
 
 
 
 
 

ไม่ม ี - สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- งานตรวจสอบ
ภายใน 
- งานนิติการ 

2) มาตรการจดัการเรื่อง
ร้องเรียน 

- มีการดำเนินงานจดัทำประกาศ เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ลงนาม
เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2565 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหทุ้ก
หน่วยงานทราบ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 
- มีระบบช่องทางการจัดการรับเรือ่งร้องเรียน 1 ระบบ 
- มีคู่มือ  หรือแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ม ี
 
 
 
 
 

ไม่ม ี
 

- งานตรวจสอบ
ภายใน 
- งานนิติการ 

 

 
 

 
ลงชื่อ............................................................ผู้รายงาน 

                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา  กลิ่นจันทร์)         
                                                                                                                      ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 


