
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ครั้งที่ 1 / ๒๕๖5 
วันศุกร์ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

-------------------------------- 
ก. รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี 
   2. รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน 
   3. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย  
   4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
   5. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย 
  6. ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
   7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันวิสา  พวงมาลัย 
   8. นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล   
   9. นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
   10. นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ 
   11. นางสาวผดุงพร  พันธ์พืช 
   12. นายอนุชา  พวงผกา 
   13. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ 
   14. นางวรรณภา  สวุรรณพงษ์ 
   15. นายวิทยา  ศรีนรคุตร 
   16. นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
   17. นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณี 
   18. นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
   19. นางวาสนา  มณีโชต ิ
   20. นางสาวกิตติยา  ลาเต๊ะ 
   21. นางสาวกันยา  มั่นคง 
   22. ว่าที่ร้อยตรีศิชา  สังวารวงษ์ 
   23. นายขวัญ  พิกุลทอง 
   24. นางรุ่งทิพย์  แสงสว่าง 
   25. นางสาวชุติมา  ทอสาร 
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   26. นางผ่องศรี  พิกุลทอง 
   27. นายธนกฤต ภูโอบ 
   28. นายทนงศักดิ์  ก๋าค าต๊ะ 
   29. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
   30. นางสาวเฉลิมรัตน์  จันทร์กระจ่าง 
    
  ข. รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
   1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร  ติดภารกิจ 
   2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศร ี  ติดภารกิจ 
   3. ผู้ชว่ยศาสตรจารย์ ดร.ชาล ี ตระกูล    ติดภารกิจ 
   4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา  ติดภารกิจ 
   5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐิกานต์  ปิ่นจุไร   ติดภารกิจ 
   6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ์   ติดภารกิจ 
   7. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ   ติดภารกิจ 
   8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง   ติดภารกิจ 
   9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี    ติดภารกิจ 
   10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต  เตชะ   ติดภารกิจ 
   11. นายภาณุพงศ์  สืบศิริ     ติดภารกิจ 
   12. นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช      ติดภารกิจ  
   13. นางสาวนฤชล  เขื่อนยัง     ติดภารกิจ 
   14. นางสาวกรรณิกา  อินแผลง     ติดภารกิจ 
   15. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์    ติดภารกิจ 
   16. นางสาวอรปรียา  ค าแพ่ง     ติดภารกิจ  
   17. นางสาวสุพรรษา  สมหารวงค์     ติดภารกิจ 
   18. นายวันเฉลิม  พูนใจสม    ติดภารกิจ 
   19. นางสาวปราณี  แผนด ี    ติดภารกิจ 
   20. นางโสรยา สมภักด ี     ติดภารกิจ 
   21. นางสาวพรอุมา  ส้มแป้น     ติดภารกิจ 
   22. นางสาวสุภาภรณ์  บดีรัฐ    ติดภารกิจ 
   23. นางสาววรฤทัย  ภู่สงค ์    ติดภารกิจ 
    
  เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
  ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
   การด าเนินการเข้ารับการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ 2565 มีขั้นตอนและรายละเอียด 
ที่ด าเนินการตามปฏิทินที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน แอดมินของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ได้ท าการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมินในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
   ขั้นที่ 2 ระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ด าเนินการกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามจ านวนขั้นต่ าที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
    2.1) จ านวนข้อมูลบุคลากรที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป จ านวน 678 คน 
    2.2) จ านวนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ านวน 1,000 คน 
      
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 / ๒๕๖4 วันพุธที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4    
   ความเป็นมา 
   ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ ครั้งที่ 4 / ๒๕๖4 วันพุธที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น  9  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มีจ านวน 7 หนา้  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
แนบท้ายระเบียบวาระนี้ 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 / ๒๕๖4 วนัพุธที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
              วาระที่ ๓.๑ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ปี 2565 
   ความเป็นมา 
    ด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)   
ไดจ้ัดท าปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 และประกาศแจ้งทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯจึงขอแจ้ง
ปฏิทินดังกล่าวมายังคณะกรรมการทุกท่านทราบ จึงน าเสนอเพ่ือทราบ (เอกสารตามระเบียบวาระนี้) 
    
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
   วาระท่ี ๔.๑ พิจารณาการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล 
   สาธารณะ หรือแบบวัด OIT ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  (ครั้งที่ 1) 
    

   ความเป็นมา 
    ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันด าเนินการตามแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ หรือแบบวัด OIT ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้
คณะกรรมการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
หรือแบบวัด OIT ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  (ครั้งที่ 1) (ดังเอกสารแยกเล่ม) จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
    ประเด็นพิจารณา  พิจารณาการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ หรือแบบวัด OIT ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  (ครั้งที่ 1) 
    
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม 
เห็นด้วยกับรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

หรือแบบวัด OIT ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  (ครั้งที่ 1) และเห็นควรให้ด าเนินการปรับแก้ไขและเพ่ิมเติม 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯในที่ประชุม เช่น  
   - O1 โครงสร้างองค์กรให้น าข้อมูลเผยแพร่ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันบนหน้าเว็บไซต ์
   - O3 อ านาจหน้าที่ รอการปรับปรุงอ านาจหน้าที่จากงานธุรการ 
   - O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ให้ตรวจสอบ URL ให้ตรงกับการรายงาน 
   - O5 ข้อมูลการติดต่อ คัดเฉพาะหน่วยงานหลักและเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ 
   - O13 คู่มือการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดส่งข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 
   - O14 ให้หนว่ยงานที่ได้รับการคัดเลือกด าเนินการคัดเลือกเฉพาะคู่มือที่ให้บริการประชาชนหรอื
ผู้รับบริการ และเห็นควรใหส้ านกัวิทยบริการฯ จัดท าคู่มือการสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา
เพ่ิมเติม 
     
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
   นัดหมายประธานกรรมการ และเลขานุการ เข้าร่วมประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 
ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ต่อไป 
        เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
  
 
         นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
                   ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

 


