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รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖4 
วันพุธที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

-------------------------------- 
  ก. รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ 
   2. รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน 
   3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีานุช  พรหมภาสิต   
   4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  
   5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
   6. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 
   7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์การัตน์  เจริญสุวรรณ ์
   8. อาจารย์ ดร.น าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์ 
   9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
   ๑๐. ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเนิด 
   11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
   12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐิกานต์  ปิ่นจุไร 
   13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา  ศรีแก้ว 
   14. อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา 
   15. อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย       
   16. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ 
   ๑7. นางวรรณภา  สวุรรณพงษ์ 
   ๑8. นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
   19.นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 
  20. นางสาวศิชา ขวัญอ่อน 
  21. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
   ๒1. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ 
   ๒2. นายวันเฉลิม  พูนใจสม 
   ๒3. นางสาวอรปรียา  ค าแพ่ง 
   24.นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
   25.นางสาวสุพรรษา  สมหารวงค ์
   26.นางสาวผดุงพร พันธ์พืช 
         /27. นางสาวเฉลิมรัตน์...   
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   27. นางสาวเฉลิมรัตน์  จันทร์กระจ่าง 
   28. นางสาวกิตติยา  ลาเต๊ะ 
   ๒๙. นางสาวปราณี  แผนด ี
   30. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์ 
   31. นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 

   32.นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
   ๓3. นางสาวโสรยา  วรนชุ 
   34.นางสาวกันยา  มั่นคง 
 
  ข. รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
   1. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย    ติดภารกิจ 
   2. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย    ติดภารกิจ 
   3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล    ติดภารกิจ 
   4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร  ติดภารกิจ 
   5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี  ติดภารกิจ 
   6. นายภาณุพงศ์  สืบศิริ       ติดภารกิจ 
  7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา  ติดภารกจิ   
   8. อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม     ติดภารกิจ 
   9. อาจารย์ ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์    ติดภารกิจ 
   10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี    ติดภารกิจ 
   11. อาจารย์ ดร.สุภาพร  พงษ์ภิญโญโอภาส   ติดภารกิจ 
   12. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ   ติดภารกิจ 
   13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วนัสนันท์  ศิริรัตนะ   ติดภารกิจ 
   14. รองศาสตราจารย์ ดร.วชริะ  วิชชุวรนันท์   ติดภารกิจ 
   15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนิ  รอดก าเหนิด   ติดภารกิจ 
   16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล    ติดภารกิจ 
   17. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย    ติดภารกิจ 
   ๑8. นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา    ติดภารกิจ 
   ๑9. นางวาสนา  มณีโชติ      ติดภารกิจ 
   20. นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง     ติดภารกิจ 
   21. นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ    ติดภารกิจ 
   22. นายวิทยา  ศรีนรคุตร     ติดภารกิจ 
 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
                ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   1. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ITA 2564 
   ส าหรับคู่มือการประเมิน ITA 2564 จะเปิดให้หน่วยงานดาวน์โหลดในช่วงกลางเดือน
มกราคมนี้ทางเว็บไซต์ itas.nacc.go.th  และจะจัดส่งคู่มือให้แก่ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดและข้อค าถามการประเมินยังคงเดิม มีการปรับถ้อยค าให้ชัดเจนขึ้น 
เพียงเล็กน้อย เพ่ือให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเพ่ิมขั้นตอนการชี้แจงและยืนยัน  
การตอบแบบวัด OIT เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้ชี้แจงเพ่ิมเติมต่อคณะที่ปรึกษาในกรณีที่ไม่เห็นด้วย 
กับการตรวจให้คะแนนตามแบบวัด OIT และเพ่ือให้หน่วยงานได้รับแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ในการประเมินปีต่อไป โดยรูปแบบวิธีการชี้แจงเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 
 

   รับทราบและจะแจ้งให้ทราบภายหลังในเดือนกุมภาพันธ์ 
 

   2. การจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
แจ้งให้ผู้รับผิดชอบหลักเข้าประชุม 
   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
   วาระที่ ๓.๑  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
   ความเป็นมา 
    ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 จากส านักงาน ป.ป.ช. และได้รับผลการ
ประเมินฯ ดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน นั้น  
ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 (ดังเอกสารแยกเล่ม) จึงน าเสนอเพ่ือทราบ  
    
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
รับทราบ และรักษาระดับคะแนน A และคงต้องด าเนินการต่อไปและหาแนวทาง 

การปรับปรุงในส่วนที่คะแนนค่าเฉลี่ยต่ า 
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   วาระท่ี 3.2 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ระยะที่ 2 รอบ 12 เดือน 
   ความเป็นมา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เน้นการประเมินที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ  
ในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการ
ประเมินระบบงาน โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส ตลอดจนขั้นตอน
และกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม รวมถึงการประเมินวัฒนธรรม
ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและการสร้างค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกัน
การทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมขององค์กรที่สะท้อนได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เห็นถึง
ในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงมีและยึดถือ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะที่ 2 รอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการ (ดังเอกสารแยกเล่ม)  
จึงน าเสนอเพ่ือทราบ 
 
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
   รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ระยะที่ 2 รอบ 12 เดือน 
 

    วาระที่ ๓.3  ปฏิทินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
   ความเป็นมา 
    ด้วย ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 
เห็นชอบกรอบแนวทางและรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ประกาศปฏิทินประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 (ดังเอกสาร
แยกเล่ม) จึงน าเสนอเพ่ือทราบ  
 
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม 

รับทราบปฏิทินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
   วาระท่ี ๔.๑   พิจารณาทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4      

   ความเป็นมา 
    ด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 แก่หน่วยงานที่รับการประเมิน เพ่ือให้
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานและทิศทาง
เดียวกันของเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวส าเร็จไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงขอให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ดังเอกสารแยกเล่ม) จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
    ประเด็นพจิารณา  พิจารณาทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
 
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
     

มติที่ประชุม 
เห็นชอบค าสั่งและปรับเปลี่ยนต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นปัจจุบันและเพ่ิมบุคลากร 

แต่ละฝ่ายงานตามตัวชี้วัดโดยประสานในระดับคณะ/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   

   วาระท่ี ๔.2   พิจารณามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสและการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4  
     

   ความเป็นมา 
    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินฯ ไปแล้วนั้น ผลการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
91.90 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ  A พร้อมข้อเสนอแนะ/แนวทาง 
การปรับปรุง ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดท า (ร่าง) มาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
 



๖ 

 

 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมน าตัวอย่างการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 น าเสนอต่อที่ประชุม (ดังเอกสารแยกเล่ม) จึงน าเสนอ 
เพ่ือพิจารณา 
    ประเด็นพิจารณา  พิจารณามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสและการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4  
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
     

มติที่ประชุม 
1. เห็นควรพิจารณาจากผลคะแนนที่น้อยกว่าร้อยละ 80 และประเด็นย่อยที่น้อยกว่าร้อยละ 

80 มาจัดท าแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน พร้อมจัดส่งมาตรการในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และนัดหมาย
การประชุมเพ่ือสังเคราะห์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  เพ่ือน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  

 
   วาระท่ี 4.3 พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   ความเป็นมา 
   การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม 
จริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ล้วนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560) 
รวมถึงนโยบายข้อ 10 ของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เป็นส่วนราชการ ที่มีบทบาทภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547 
ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 น าเสนอ
ต่อที่ประชุม (ดังเอกสารแยกเล่ม) จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
   ประเด็นพิจารณา  พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและส่งเสริมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
     



๗ 

 

มติที่ประชุม 
เห็นควรมอบหมายเลขานุการจัดท าแผนฯ พร้อมทั้งประสานคณะ/ หน่วยงาน และประธาน

แต่ละ Oit จัดส่งโครงการตามตัวชี้วัดของแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตต่อไป 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

   - ไม่มี - 
          เลิกประชุมเวลา 
          1๖.๐0 น. 
 
 
 

         นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัดาว แจ่มแจ้ง 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


