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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนนิงาน 
ตามแผนปฏบิัตกิารปองกนัการทุจริต 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏัพบิูลสงคราม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ไตรมาส 1 - 2 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ไตรมาส 1 – 2) 

……………………………………………………. 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพื่อใชเปนกรอบดําเนินงานในการปองกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยฯ           
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔   ไดจัดทําแผนปฏิบัติการในการวัดความสําเร็จของการดําเนินการ         
ตามแผนการปองกันการทุจริตข้ึน  

 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดมอบหมายใหหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนงาน 
ไตรมาสท่ี 1 – 2  เสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอรายงานผลการติดตามการดําเนินงาน สําหรับกรอบแผนการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางจิตสํานึก เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริตของบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3   สนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารใหมีคุณภาพและมีความโปรงใสในการ

บริหารงานขององคการ 
ยุทธศาสตรท่ี 4   สงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของ

บุคลากร 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ยุทธศาสตรท่ี 1   สรางจิตสํานึก เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริตของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ผลงานตามตัวช้ีวัด ความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน 
ไดรับ ผลการเบิกจาย 

มาตรการ ๑. สรางความรูความเขาใจในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมการอยูรวมกันในสังคมและการปฏบิัตงิาน 

              ๒. สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม  

๑. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ๕,๐๐๐- - จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

- ยกเลิกโครงการ / นําไปจัดรวมกับโครงการ

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสาขาการ

ประถมศึกษา 

๒. โครงการยกระดับศักยภาพดาน     องค

ความรู คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสราง

ความสามัคคีสาขาวิศวกรรม   โลจิสติกส   

๒๕,๐๐๐-  จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

 ปป.โครงการไปไตรมาส ๓ 

๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

บุคลิกภาพและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ใหแกนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๔  

๗๐,๐๐๐-  จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

 อยูระหวางดําเนินโครงการ 

๔. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  

สาขาการประถมศึกษา  

๕,๙๖๐- ๕,๙๖๐- จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

 

 

 

จํานวนผูเขารวมโครงการ 

รอยละ ๙๐ 

๑. นักศึกษามีความรูจากหลักธรรมท่ีพระ

วิทยากรไดบรรยายธรรม สอดแทรกคติ

ธรรมจากกรณีตัวอยางจังสงผลตอการมีเจต

คติท่ีดีตอการพัฒนาตนเองปรากฎในการ

ถอดบทเรียนเม่ือส้ินสุดโครงการ  
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ผลงานตามตัวช้ีวัด ความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน 
ไดรับ ผลการเบิกจาย 

๔. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  

สาขาการประถมศึกษา (ตอ) 

๕,๙๖๐- ๕,๙๖๐- จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 ๒.  นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีดีในดานการมี

จิตอาสาในการพัฒนาการเรียนของคณะ

ครุศาสตรและพัฒนาวัดราชบูรณะ 

๓ . นั ก ศึ กษ า เห็ น คุณ ค าต อ ก ารเป น

พุทธศาสนิกชนท่ีดี ไดเรียนรูวัฒนธรรม

และแหลงเรียนรูภายในวัดราชบูรณะ 

๔. นักศึกษาไดนําองคความรูและแรง

บันดาลใจการมีจิตสํานึกท่ีดีไปตอยอดดวย

การทําความดีผานการบันทึกหลักฐานใน

หองสมุดบันทึกความดี 
 

ผลการดําเนินงาน  
 

หนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการดําเนินการจัดโครงการอบรมใหความรูแกนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหเกิดการรับรูรับทราบเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม การอยูรวมกันในสังคมและการปฏิบัติงาน รวมถึงการเสริมสรางแรงจูงใจใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แมีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเห็นแก
ประโยชนสวนรวม จึงไดจัดกิจกรรม / โครงการ ดังนี้ 

๑.๑ คณะครุศาสตร วางแผนจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 2 โครงการ แตจากติดปญหาจากสภาวการณในปจจุบันดานการเกิดโรค
ระบาดระลอก ๒ (โควิด ๑๙) จึงยกเลิกเหลือเพียง ๑ โครงการ  โดยดําเนินการจัดโครงการใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  คนรุนใหม ๆ ในปจจุบันมีความสามารถตาม
ความถนัดเห็นไดอยางชัดเจน มีความกลาคิดกลาทํากลาแสดงออก ซึ่งบางครั้งอาจจะลืมนึกถึงความสําคัญของการอยูรวมกันในสังคมคนหมูมากหรือการกระทําอันควรขาดการ
ไตรตรองจนทําใหเกิดเหตุการณตาง ๆ ตามมาโดยทีรูเทาไมถึงการ 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๒   พัฒนาระบบบริหารและเคร่ืองมือในการปองกันการทุจริต 
 

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ผลงานตามตัวช้ีวัด ความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน 
ไดรับ ผลการเบิกจาย 

มาตรการ      ๑.  สรางความโปรงใสในหนวยงาน โดยใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสท่ีกําหนด 

              ๒. เสริมสรางกระบวนการบริหารงานเพือ่ปองกันการทุจริต 

๑. จัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  

- - มีการจัดประชุมแนวทางการ

ดําเนินงานและทบทวนผลการ

ปฏิบัติงานท่ีผานมารวมกันและ

พัฒนาแผนการประเมินคุณธรรมฯ   

หนวยงานไดมีการจัด

ประชุมเพื่อทบทวนและ

ช้ีแจงแนวทางการพัฒนา

ตามตัวช้ีวัดโดยการเชิญ

ทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยฯ เขามามี

สวนรวมในการรับรู

รับทราบรวมกัน 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ครั้งท่ี ๑๑ (๑) /๒๕๖๔ 

๒. จัดประชุมติดตามการดําเนินงานของ

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑๒ (๒)/

๒๕๖๔ 

๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนว

ทางการประเมิน คุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ออนไลน) 

- - จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ ๘๐ 

มีผูเขารับการอบรมรอย

ละ ๘๒.๕๐ 

๑. บุคลากรในหนวยงานมีความรู ความ

เขาใจ และไดตระหนักถึงความสําคัญของ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

๒. บุคลากรของหนวยงาน มีคูมือและ 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ผลงานตามตัวช้ีวัด ความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน 
ไดรับ ผลการเบิกจาย 

๒ . จั ด อ บ ร ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  เรื่ อ ง       

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ออนไลน)(ตอ) 

- -   แนวทางสามารถปฏิบัติงานไดตรงตาม

กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ตามท่ี 

ป.ป.ช. กาํหนด 

๓. พัฒนาระบบ/เว็บไซตการเปดเผย

ขอมูลผลการปฏิบัติงานและแผนการ     

ใชจายตาง ๆ แกผูมีสวนไดสวนเสีย  

- - มีการเผยแพรขอมูลแผน/ผลการ

ปฏิ บั ติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ /แผนการจัดซื้อจัด

จาง ในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

มีการเผยแพรขอมูล

ออนไลนบนเว็บไซต

มหาวิทยาลัยฯ 

หนวยงานไดมีการจัดทําขอมูลและเผยแพร

ขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ

บุคคลภายนอกสามารถเขามาตรวจสอบ

และแสดงความคิดเห็นได 

๔. หลักสูตรรายวิชา       

“การตอตานการทุจริต” 

- - จํานวนนักศึกษาท่ีเขาเรียนรายวิชา 

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

มี ก า ร บ ร ร จุ ห ลั ก สู ต ร

รายวิชาการตอตานการ

ทุจริต ในวิชาเรียนตามมติ

สภา 

จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาการ

ตอตานการทุจริต ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

จํานวน ๒๖๒ คน  

๕. จัดทําระบบรับแจงเรื่องรองเรียน 

(ออนไลน) และชองทางการถาม-ตอบ 

(ออนไลน) บนเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ 

- - ชองทางการเขาถึงเพื่อถาม ตอบ 

และรองเรียน ไมนอยกวา ๒ 

ชองทาง 

มีการจัดทําชองทางแจง

เรื่องรองเรียนออนไลน ๒ 

ชองทาง  

๑. กํานันพิบูล 

๒. Web Board 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
ผลการดําเนินงาน  
 

    มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการดําเนินการจัดโครงการ /กิจกรรม /อบรม ตามมาตรการ สรางความโปรงใสในหนวยงาน  โดยใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสท่ีกําหนดและ 

 มาตรการ  เสริมสรางกระบวนการบริหารงานเพื่อปองกันการทุจริต   อบรมใหความรูแกนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหเกิดการรับรูรับทราบเขาใจ 

 เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การอยูรวมกันในสังคมและการปฏิบัติงาน รวมถึงการเสริมสรางแรงจูงใจใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ   
 มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม ครบถวนตามแผนท่ีวางไว 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  สนับสนนุการบริหารงานของผูบริหารใหมีคุณธรรมและมีความโปรงใสในการบริหารงานขององคกร 
 

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ผลงานตามตัวช้ีวัด ความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน 
ไดรับ ผลการเบิกจาย 

มาตรการ    ๑. เผยแพรขอมูลขาวสาร การประกาศเจตจํานงการบริหารงานและปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ 

                ๒. ขับเคล่ือนมาตรการดานความโปรงใสทุกมาตรการใหเปนรูปธรรม 

๑. การแสดงเจตจํานงสุจริตในการ

บริหารงานและปฏิบัติงาน               

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

- - มีการประกาศเจตจํานงสุจริตในการ

ตอต านการทุจริตและประพฤติ      

มิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม วาจะปฏิบัติงานโดยยึด

หลักธรรมมาภิบาลและยืนหยัดใน

ส่ิงท่ีถูกตอง 

อธิ ก ารบ ดีคน ป จ จุ บั น

แสดงเจต จําน งและ ได

จัดทําประกาศนโยบาย

คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม

โปรงใสในการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยฯ และ 

๑ . ป ระ ก าศ ม ห าวิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฏ       

พิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศนโยบาย

คุณ ธร รม และความ โป ร ง ใส ใน ก าร

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 

๒ . ป ระ ก าศ ม ห าวิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฏ       

พิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศเจตจํานง   

การบริหารงานและการปฏิบัติดวยความ

ซื่ อ สัตย สุจริต  มี คุณ ธรรมและความ

โป ร ง ใส ข อ งม ห าวิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ       

พิบูลสงคราม 

๒. การขับเคล่ือนมาตรการเกี่ยวกับการ

สงเสริมความโปรงใส 

- - มีการประชาสัมพั นธหรือสราง    

การรับรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ

ป อ งกั น ผลป ระ โย ชน ทั บ ซ อ น      

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ก าร เผ ยแ พ ร ข อ มู ลส าธ ารณ ะ      

การจัดซื้อจัดจาง 

หน วยงาน มีการ จัด ทํ า

มาตรการสงเสริมความ

โปรงใส 

หนวยงานมีการจัดทํามาตรการสงเสริม

ความโปรงใสและไดมีการเผยแพรให

บุคลากรในหนวยงานรับรูรับทราบผาน

เว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ผลงานตามตัวช้ีวัด ความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน 
ไดรับ ผลการเบิกจาย 

๓. โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงในในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA) 

- - ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ รอยละ ๘๕ 

 อยูระหวางดําเนินโครงการ 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔ สงเสริมใหมีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของบุคลากร 

 

แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย ผลงานตามตัวช้ีวัด ความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน 
ไดรับ ผลการเบิกจาย 

มาตรการ    ๑. สงเสริมใหมีกระบวนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

                ๒. สงเสริมใหมีการพัฒนาปรับปรุงผลการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐในปท่ีผานมา  

๑. จัดทํากระบวนการและแนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

- - หนวยงานมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานเรื่องรองเรียนการทุจริต 

อยางนอย ๑ ครั้งตอป 

หนวยงานมีรายงานผล

การรองเรียนการทุจริต 

รอบ ๖ เดือน 

หนวยงานมีการจัดทํากระบวนการเรื่อง

รองเรียนการทุจริตผานเว็บไซตหนวยงาน 

“กํานันพิบูล” และมีการติดตามผลการ

รองเรียนและเผยแพรบนเว็บไซต

มหาวิทยาลัยฯ 

๒. งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล

งานมหาวิทยาลัย 

 

๓๐๐,๐๐๐-  รอยละความเสร็จของการประเมิน

ประจําป ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

อยูระหวางดําเนินการ อยูระหวางดําเนินโครงการ 

 

  
จากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ รอบ ๖ เดือน  ๔ ยุทธศาสตร   จํานวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม สรุปไดดังนี้  

 

1. โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการสําเร็จแลวตามระยะเวลา จํานวน ๙ โครงการ   
2. โครงการ/กิจกรรม ท่ีอยูระหวางดําเนินโครงการในไตรมาสท่ี 3 – 4  จํานวน ๔ โครงการ 

3. โครงการ/กิจกรรมท่ียกเลิก จํานวน ๑ โครงการ 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 

 
 

 

ภาคผนวก 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

       ภาพกิจกรรมการจัดโครงการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ภาพการจัดประชุมคณะกรรมการประเมนิคณุธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ  
ครัง้ที่ ๑๑(๑)/๒๕๖๔  
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ภาพการจัดประชุมคณะกรรมการประเมนิคณุธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ  
ครัง้ที่ ๑๒(๒)/๒๕๖๔  
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 

ภาพการจัดอบรมเชิงปฏบิัตกิาร  
เรื่องแนวทางการประเมนิคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ออนไลน) 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

           ภาพการพัฒนาเว็บไซตหนวยงานและเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
     ผานเว็บไซตหลกัของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

http://www.psru.ac.th/ 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  
 

จํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาการตอตานการทุจรติ  
ปการศึกษา ๒๕๖๓  
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  

ชองทางการแจงเรื่องรองเรียน (ออนไลน) 
กํานันพิบูล  

https://imis.psru.ac.th/appeal/appeal_add.php 
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รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน 

ของอธิการบดีและคณะผูบริหาร 
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