
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๓ 
วันจันทร์ท่ี ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

-------------------------------- 
ก. รายนามคณะกรรมการผู้เขา้ร่วมประชุม 
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ 
   ๒. รองศาสตราจารย์พรเพญ็  โชชัย 
   ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย 
   ๔. รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน 
   ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต   
   ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  
   ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
   ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล 
   ๙. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์ุ 
   ๑๐. ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
   ๑๑. นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 
  ๑๒. นางวรรณภา  สุวรรณพงษ์ 
   ๑๓. นางวาสนา  มณีโชติ 
   ๑๔. นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณี 
  ๑๕. นางสาวศิชา ขวัญอ่อน 
  ๑๖. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
   ๑๗. นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
   ๑๘. นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง 
   ๑๙. นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ 
   ๒๐. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน ์
   ๒๑. นายวันเฉลิม  พูนใจสม 
   ๒๒. นางสาวอรปรียา  ค าแพ่ง 
   ๒๓. นายวิทยา  ศรีนรคุตร 
   ๒๔. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์ 

   ๒๕. นางสาวธนิสรณ์  สุขพรอ้ม 

   ๒๖. นางสาวศิริกญัญา  เจนเขตกิจ  
   ๒๗. อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย       
   ๒๘. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้  
   ๒๙. นางสาวปราณี  แผนดี 



   ๓๐. นางสาวโสรยา  วรนุช 
   ๓๑. นางสาวพิกลุ  อินไผ่ 
   ๓๒. นางสาวเฉลมิรัตน์  จันทร์กระจ่าง 
   ๓๓. นางสาวกิตติยา  ลาเต๊ะ 
  ข. รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เขา้ร่วมประชุม 
   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร  ติดภารกิจ 
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี  ติดภารกิจ 
   ๓. นายภาณุพงศ์  สืบศิริ      ติดภารกิจ 
  ๔. นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล     ติดภารกิจ 
   ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา  ติดภารกิจ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
                ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใส มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ  ห้องประชุม  ช้ัน  ๘  
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว  
รายงานการประชุม มีจ านวน ๔ หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 
 

จึงน าเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดพิจารณารบัรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ 
   วาระที่ ๓.๑ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับปัจจุบัน  
   ความเป็นมา 
   เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาทีเ่กี่ยวข้องกับการประเมิน ITA  ทั้งข้อมลู
พื้นฐานของการประเมิน ระเบียบวิธีในการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผล ประเด็นในการประเมิน และ
วิธีการประเมินผ่านระบบ ITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินได้ใช้ในการศึกษา
รายละเอียดและเตรียมความพรอ้มส าหรับการประเมิน การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไป
ภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลกัการพื้นฐานส าคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ 
“เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐ และ “เปิดโอกาส” ใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามสี่วนร่วมประเมิน ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ช. จึงไดจ้ัดท าคู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับปจัจบุัน ข้ึน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (เอกสารแยกเล่ม) 



   ประเด็นเพ่ือทราบ  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับปจัจบุนั 
 
   จึงน าเสนอที่ประชุมเพือ่ทราบ 
 
   มติที่ประชุม 
   ๑. รับทราบคู่มอืการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับปัจจุบัน 
   ๒. อาจจะต้องปรับการน าเสนอข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากข้ึน 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

   วาระที่ ๔.๑ พิจารณา ร่าง ค าสัง่คณะกรรมการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ความเป็นมา 

  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment :  ITA)  ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓ แก่หน่วยงานที่รับ 
การประเมิน เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมินให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกันของเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   

  เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวส าเร็จไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (เอกสารแยกเล่ม) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
   ประเด็นพิจารณา  พิจารณา ร่าง ค าสั่งคณะกรรมการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
   จึงน าเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดพิจารณา 
     

มติที่ประชุม 
   เห็นควรเพิ่มช่ือคณะกรรมการ ดังนี ้
   ๑. คณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงาน เพิ่ม รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์   
ผลประเสริฐ เป็นกรรมการ 
   ๒. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ มอบให้ รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน  
เป็นประธาน และเพิ่มกรรมการ ดังนี ้
    - รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 



    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล 
    - นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ 
    - นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 
    - อาจารย์วันวิสา  พวงมาลัย 
    - นายอนุชา  พวงผกา 
    - นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 
    - นายอนุวัฒน์  แนไพร 
    - นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
    - นายวิทยา  ศรีนรคุตร 
    - นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
    - นางวรรณภา  สุวรรณพงษ์ 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานประชาสมัพันธ์และประสานงานผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย มีหน้าที่ 
ประชาสมัพันธ์และประสานงานผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการให้ข้อมลู IIT และ EIT ประกอบด้วย คณบดี
ทุกคณะ / ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการกอง เป็นกรรมการ และใหผู้้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง เป็นเลขานุการ นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๔. ตัวช้ีวัดการให้บริการ (O๑๔ – O๑๗) เพิ่มหน่วยงานส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   ๕. ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรบคุคล เพิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง เป็นกรรมการ 
   ๖. ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปรง่ใส เพิม่ อาจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ
เป็นกรรมการ 
   ๗. ตัวช้ีวัดการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เพิ่ม อาจารย ์ดร.วิชุรา  วินัยธรรม  
เป็นกรรมการ 
 
   วาระที่ ๔.๒ พิจารณามาตรการ/แนวทางการปรบัปรุงพฒันาหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   ความเป็นมา 
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมนิฯ ไปแล้วนั้น 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.34 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานระดับดีมาก และเมื่อท าการจัดอันดับผลคะแนนระดับสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ได้คะแนน ITA อยู่ในระดับ 3 ของจ านวน 83 หน่วยงาน  โดยในรายงานผลการประเมนิฯ 
ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับนั้น คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการท างาน โดยน าข้อมูลจากการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/
ภายนอก และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง  รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาโครงการ  



  ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นไปตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้จัดท ามาตรการ/แนวทางการปรับปรงุ
หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามข้อเสนอแนะ  รวมถึงพัฒนาการด าเนินการที่เป็นอยู่ เพื่อจะได้
เป็นแนวทางการด าเนินการของผูบ้รหิารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป (เอกสารแยกเล่ม) จงึเรียนมา 
เพื่อโปรดพจิารณา 
 
   ประเด็นพิจารณา  พิจารณามาตรการ/แนวทางการปรับปรงุพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
   จึงน าเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดพิจารณา 
     

มติที่ประชุม 
   ๑. ที่ประชุมร่วมกันพจิารณาและก าหนดมาตรการ/แนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 
ดังเอกสารแนบ เพื่อจะได้น าเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
    วาระที่ ๔.๓ พจิารณา ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ความเป็นมา 

  ด้วย ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ขอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประสานกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานรัฐรูปแบบอื่น เพื่อหารือและร่วมพิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พิจารณาทบทวนและเสนอโครงการเพิม่เติมในร่างแผนฯ และพิจารณาเสนอโครงการ เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดดัง
เอกสารแยกเล่ม จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
   ประเด็นพิจารณา  พิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทจุริต 
และประพฤติมิชอบ 
 
   จึงน าเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดพิจารณา 
     

มติที่ประชุม 
    เห็นชอบร่าง แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในตารางที่ ๑ – 
๒ และขอเพิ่มโครงการของหน่วยงานทีส่นับสนุนการขับเคลือ่นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการตอ่ต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  
 
 
 



 
   วาระที่ ๔.๔ พจิารณาตัวช้ีวัดย่อย ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
   ความเป็นมา 
   ด้วย ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 1. การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ2 มาตรการภายใน  
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น  
เพื่อก่อให้เกิดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คณะกรรมการฯจึงจ าเป็นต้องมี
การจัดกิจกรรม Focus Group เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรตามกรอบการประเมินของเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
   ประเด็นพิจารณา  พิจารณาตัวช้ีวัดย่อย ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทจุริต 
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
 
   จึงน าเสนอที่ประชุมเพือ่โปรดพิจารณา 
     

มติที่ประชุม 
   ๑. น าแนวทางการปรับปรงุพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดท าเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
   ๒. มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง เป็นผู้ด าเนินการ  
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

   - ไม่มี - 
          เลิกประชุมเวลา 
          1๖.๐0 น. 
 
 
 

         นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจง้ 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



     
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 



       เอกสารแนบวาระที่ 4.2 
มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
--------------------------------- 

 
1. ความเป็นมา  
   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2562 โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินฯ ไปแล้วนั้น 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.34 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานระดับดีมาก และเมื่อท าการจัดอันดับผลคะแนนระดับสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ได้คะแนน ITA อยู่ในระดับ 3 ของจ านวน 83 หน่วยงาน  โดยในรายงานผลการประเมนิฯ 
ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับนั้น คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการท างาน โดยน าข้อมูลจากการประเมินตามแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/
ภายนอก และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง  รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาโครงการ  

  ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นไปตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงได้จัดท าแนวทางการปรับปรุงหน่วยงาน  
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามข้อเสนอแนะ  รวมถึงพัฒนาการด าเนินการที่เป็นอยู่ เพื่อจะได้เป็น  
แนวทางการด าเนินการของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
2. มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงานตาม
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 คณะที่ปรกึษาโครงการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการท างานของหน่วยงาน ดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งข้อมูล จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน IIT 

1. หน่วยงานค่อนข้างให้
ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานที่มุง่ใหเ้กิด
ประโยชนส์าธารณะ
มากกว่าประโยชน ์
ส่วนบุคคล 

1. ในการประชุมหรืออบรมที่
สามารถสอดแทรกแนวคิดในการ
ท างานที่มุง่ถึงประโยชนส์่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลให้
สอดแทรกแนวคิด เช่น การ
ประชุม กบ. การประชุมระดับ
คณะ/ส านัก ฯลฯ 
2. ปลูกฝังอุดมการณ์ ว่า  
“คนของพระราชาข้าของ
แผ่นดิน” ดังนั้น จ าต้องเห็น
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนบุคคล 

-รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ 
-นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ 
-กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 

2.บุคลากรในหน่วยงาน
ส่วนใหญ่ไมม่ีพฤติกรรม
การเรียกรับเงิน หรือ
ทรัพยส์ิน หรอืประโยชน์
อื่น ๆ ซึ่งถือเป็นความ
เสี่ยงตอ่การรับสินบน 
ในอนาคต 

1. จัดอบรมให้ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ 
รับสินบนและบทลงโทษ 
ทางกฎหมายส าหรบัผู้ที่ให้หรือรับ
สินบนกบับุคลากรเป็นประจ า 
ทุกป ี
2. เผยแพร่คู่มือการป้องกันการ
รับสินบน   มาตรการป้องการรับ
สินบน ทีห่ลากหลายช่องทาง  
3. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
การปฏิบัตงิานที่ปลอดจากการ
ทุจริต ไม่เรียก รบัสินบน 

-ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
-คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
-กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
 

3. หน่วยงาน 
มีกระบวนการจัดท า
งบประมาณเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส มีการใช้
จ่ายงบประมาณ 
อย่างตรงไปตรงมาไม่
บิดเบอืนไปจาก
วัตถุประสงค์ 

1. เผยแพร่แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี ซึง่มีข้อมลูรายละเอียด
งบประมาณผู้รบัผิดชอบต่อ
สาธารณชนในช่องทางทีเ่ข้าถึงง่าย 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลโครงการและ
ก าหนดใหห้น่วยงานรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ด าเนินโครงการเป็นเอกสาร 
รายไตรมาสและรายงานด้วยวาจา 
อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
 
 

-ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต 
-กองนโยบายและแผน 



แหล่งข้อมูล จุดเด่น มาตรการ/แนวทางเสริม ผู้รับผิดชอบ 
แบบ OIT 1. มีการวางระบบที่มี

ความเป็นเลิศเพื่อ
เปิดเผยข้อมลู 
ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างเป็นปจัจบุัน 

1. ปรับปรงุการเปิดเผยข้อมูลและ
เผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานให้มี
การเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซบัซ้อน และ
มีช่องทางที่หลากหลาย 
2. สร้างกลไกการมสี่วนร่วมกบัผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
    - การประชาสัมพันธ์ 
    - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 

-รศ.วิสิฐ  ธัญญะวัน 
-คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ITA 
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ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก EIT 

1. ควรมีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมลูที่
สาธารณะควรรบัทราบ 
อย่างชัดเจน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อท าหน้าที่
จัดเกบ็ข้อมลูและวางระบบการ
เผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ ตลอดจน
ช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ  
2. พัฒนาเว็บไซต์ในการเผยแพร่
ข้อมูลใหเ้อื้อต่อการเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว  
3. เพิ่มเติมระบบการตรวจสอบและ
ติดตามที่มาของข้อมลูและการ
เข้าถึง เช่น ข้อมูลที่มกีารเช่ือมโยง
ลิงค์ไปยังหน่วยงานภายนอก  
ควรเพิ่มแนวทางส ารองโดยรวบรวม
ข้อมูลจัดเกบ็ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 
เพิ่มเตมิ ทั้งนี้ควรใส่อ้างองิที่มาของ
แหล่งข้อมูล ด้วย และด าเนินการ
จัดท าระบบรับแจ้งปัญหาการเข้าถึง 
เพื่อเป็นช่องทางใหผู้้ใช้แจ้งข้อมลู
ย้อนกลบักรณีลิงค์ปลายทาง Error 
เป็นต้น 
4. รวบรวมข้อมลูทีผู่้ใช้งานเว็บไซต์
ทั่วไปให้ความสนใจ เช่น จ านวน
นักศึกษา แผนที่/แผนผัง
มหาวิทยาลัย ค้นช่ืออาจารย์ ค้นหา
ห้อง โดยจัดท า Banner “มารูจ้ัก 
Kpru กันเถอะ” เป็นการ
ประชาสมัพันธ์มหาวิทยาลัยใหผู้้ใช้
รู้จักเว็บไซต์มากยิ่งข้ึน 
5. กิจกรรมปรบัปรุงระบบงาน
ธุรการทีม่หาวิทยาลัยออก ใหม้ีการ
น าเสนอข้อมูลมหาวิทยาลัย โดย
การใส่ QR Cord ในหนังสือ
ราชการ ทุกฉบบั เช่น หนังสือ
รับรองการเป็นนักศึกษา 

-รศ.วิสิฐ  ธัญญะวัน 
-คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ITA 

2. การเผยแพร่ข้อมลู
ของหน่วยงานทีเ่ข้าถึง
ง่าย ไม่ซับซอ้น และมี
ช่องทางหลากหลาย 
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6. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทางสถานี
วิทยุโดยให้มีการ Live สด ทุกวัน 
7. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 

3. ควรพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การ
ให้บรกิารของหน่วยงาน 
โดยเปิดโอกาสให้
ผู้รบับริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อ
ปรับปรงุการด าเนินงาน 
การบริการให้เกิดความ
โปรง่ใส ปรับปรงุวิธีการ
และข้ันตอนการท างาน
ให้ดีข้ึน 

ส านักสง่เสรมิวิชาการและ 
งานทะเบียน 
1. จัดท าคู่มือมาตรฐานการ
ให้บรกิาร โดยช้ีแจงถึงรายละเอียด
ข้ันตอนการขอรบับริการ และ
เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการ
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ หรอื 
Social media เป็นต้น เพือ่ใหผู้้มา
ติดต่อขอรับบริการเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิดความ
โปรง่ใส 
2. ด าเนินการปรับปรงุหรือพฒันา 
การใหบ้ริการอยูเ่สมอ เพื่อให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้
ที่มาติดต่อรบับริการ โดยมุง่เน้นให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ในการใหบ้รกิาร 
 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมใน
การด าเนินงาน มีการส ารวจข้อมูล
ความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางการปรบัปรุง
แก้ไขและพัฒนาการด าเนินงาน 
โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์
ผู้รบับริการ จัดสนทนากลุม่
ผู้รบับริการ เปิดโอกาสให้
ผู้รบับริการได้แสดงความคิดเห็น
และรบัแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ   
 

-ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล 
-รศ.อรุณลกัษณ์  รัตนพันธ์ุ 
-ผศ.ดร.เลเกีย  เขียวดี 
-รศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ 
-ผศ.ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา 
ส านักบริการวิชาการฯ 
ส านักวิทยบริการฯ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
ส านักสง่เสรมิวิชาการฯ 
กองพฒันานักศึกษา 
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 ผ่านช่องทางออนไลน์  ได้แก่ 
เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค เป็นต้น  มีแผนผัง
และคู่มือช้ีแจงรายละเอียดข้ันตอน
การใหบ้ริการแกผู่้รบับริการ 
นอกจากนีส้ านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมี
คณะกรรมการประจ าส านักซึง่
ประกอบด้วยผูบ้รหิาร ตัวแทน
ผู้ปฏิบัตงิานและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายนอกได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานการติดตาม
ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการ
ด าเนินงานใหเ้กิดความโปร่งใสและ
เสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุง
การด าเนินงานของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
  
ส านักบริการวิชาการและจัดหา
รายได ้
1. พัฒนาการปฏิบัติงานและการ
ให้บรกิารให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ข้ันตอน  ให้มีความโปร่งใสและมี
ความเท่าเทียมกัน โดยจัดท า
มาตรการด้านการให้บริการวิชาการ
และจัดท าคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อใหผู้้ใช้บรกิารงานบริการ
วิชาการได้สะท้อนความคิด และ
เสนอแนะการให้บริการวิชาการให้มี
คุภาพมากยิ่งข้ึน 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
1. เปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
หรือผู้รบับริการ เข้ามามสี่วนร่วมใน
การด าเนินงาน โดยการประชุม 
การจัดกจิกรรม การจัดฝึกอบรม 
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
รับแจง้ข้อรอ้งเรียน ต่าง ๆ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เพจ 
facebook 
2. มีคู่มือการให้บริการที่ช้ีแจง
รายละเอียดข้ันตอน การให้บริการ 
ในกระบวนการต่าง ๆเช่น ข้ันตอน
การขอส าเรจ็การศึกษา ข้ันตอน
การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ และข้ันตอนการ
ขอสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 
กองพฒันานักศึกษา 
1. เปิดช่องทางใหผู้้รบับริการหรอืผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางการปรับปรงุแก้ไขและ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป รวมถึง
มีการเปิดช่องทางในการสอบถาม
ข้อมูล ผ่านช่องทางออนไลน์  ได้แก่ 
เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น  
เพื่อใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว 
และประหยัดเวลามากยิ่งข้ึน  
2. พัฒนาระบบเช็คกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อให้มีความรวดเร็ว 
และมีความแม่นย า นักศึกษา
สามารถตรวจสอบการเข้าร่วม
กิจกรรมของแต่ละบุคคลได้ โดย
มุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ ในการ
ให้บรกิารมากยิ่งข้ึน 



 


