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รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ครั้งที่ 4 / ๒๕๖4 
วันพุธที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

-------------------------------- 
ก. รายนามคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปรยีานุช  พรหมภาสิต 
   2. รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน 
   3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี  
   4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
   5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ตรรกพร สุขเกษม 
   6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ 
   7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ์ 
   8. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย 
   9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วนัสนนัท์  ศิริรัตนะ  
   10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล 
   11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี 
   12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
   13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ 
   14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง 
   15. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา  ศรีแก้ว 
   16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ 
   17. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง 
   18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เขียววัน 
   19. อาจารย์ ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ 
   20. ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ 
   21. อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา 
   22. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ 
   23. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันวสิา  พวงมาลัย 
   24. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช 
   25. ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
   26. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
   27. นายอนุชา  พวกผกา 
   28. นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 
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   29. นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 
   30. นายวิทยา  ศรีนรคุตร 
   31. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน ์
   32. นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ 
   33. นางสาวอรปรียา  ค าแพ่ง 
   34. นางสาวกนกกร ทองค า   
   35. นายชัยเดช  ขัตติยะ 
  36. นางสาวผดุงพร พันธ์พืช 
   37. นางกนกวรรณ นาคเหล็ก 
   38. นางกาญจนา  จันทร์สิงห์   
   39. นางสาวสุพรรษา สมหารวงค์  
   40. นายทวิทัต  ริ้วมงคล 
   41. นายจักกฤช มีสี 
   42. นางสาวศุภนิดา  จอมทอง  
   43. นางสาวกิตติยา  ลาเต๊ะ 
   44. นางสาวเฉลิมรัตน์  จันทร์กระจ่าง 
   45. นายทนงศักดิ์  ก๋าค าต้ะ 
   46. นางสาวปราณี  แผนดี  
   47. นางสาวปิยภรณ์  ภูกระทาน 
   48. นายทวิช  ปิ่นวิเศษ 
   49. นางสาวสุภาภรณ์  บดีรัฐ 
   50. นางสาวพรอุมา  ส้มแป้น 
   51. อาจารย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด 
   52. นายขวัญ  พิกุลทอง 
   53. นางปวีณณัฎฐ์  คงสมนาม 
   54.นายภาณุพงษ์  สืบศิริ 
   55. นายวุฒิชัย  ตรุษลักษณ์ 
   56. นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณี 
   57. นายภิญญาพัชร  แฉล้มฉัตร 
   58. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  สังวารวงษ์ 
   59. นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
   60. นางสาวสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง 
   61. นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก 
   62. นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ 
   63. นายคมกริช  กลิ่นอาจ 
   64. นางสาวชฏาพร  โชติรดาภาณ์ 
   65. นางสาวน้ าทิพย์  สังข์ทอง 
   66. นางสาวกรรณิกา อินแผลง 
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   67. นางสาวน้ าพัก  ข่ายทอง 
   68. นางสาววรฤทัย  ภู่สงค ์
   69. นายกฤษณะ  เพชรพลอย 
   70. นายอานนท์  ศรีสุข 
   71. นายอนุชิต  อ่อนเกษ 
   72. อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ 
   73. นางสุมาพร  จั่นศรี 
   74. นางสาวชุติมา  ทอสาร 
   75. นายวัชรินทร์  ปัญญาเสน 
   76. นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์  
   77. นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 
   78. นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 
   79. นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 
   80. นางรุ่งทิพย์  แสงสว่าง 
   81. นางสาวเกตุแก้ว  สร้อยอ่วม 
   82. นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒน 
   83. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย์ 
   84. นางสาวคัทลียา  ปัญญาอูด 
   85. นางสาวสุพัชรี  ท้ายนาวา 
   86. นางมัลลิกา  ปัญญาเทพ 
   87. นางสาววาณิสา  ธัญญะวัน 
   88. นางสาวโสรยา  สมภักดี 
   89. นางสาวพัชรีญา  ใจโปร่ง 
   90. นางสาวปิยวรรณ  ค าหอม 
 
  ข. รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย    ติดภารกิจ 
   2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์  ติดภารกิจ 
   3. ผู้ชว่ยศาสตรจารย์นรุตม์  บุตรพลอย    ติดภารกิจ 
   4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล    ติดภารกิจ 
   5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐิกานต์  ปิ่นจุไร   ติดภารกิจ 
   6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์   ติดภารกิจ 
   7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร   ติดภารกิจ 
   8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ   ติดภารกิจ 
   9. อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกตุ     ติดภารกิจ 
   10. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้     ติดภารกิจ 
   11. นางวรรณภา  สวุรรพงษ์     ติดภารกิจ 
   12. นายอนุวัฒน์  แนไพร       ติดภารกิจ  
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   13. อาจารย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย     ติดภารกิจ 
   14. อาจารย์ธัญรดี  บุญปัน     ติดภารกิจ 
   15. นายณะราทิ  น้อยม่วง    ติดภารกิจ 
   16. นายกิตติกร  กล้าแข็ง     ติดภารกิจ  
   17. นางสาวกัญญารัตน์  ค ามี      ติดภารกิจ 
   18. นางสาวพิชญนันท์  ดอนไพวัลย์   ติดภารกิจ 
   19. นายวันเฉลิม พูนใจสม    ติดภารกิจ 
   20. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  ติดภารกิจ 
   21. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปัญญา    ติดภารกิจ 
   22. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต  ติดภารกิจ 
   23. อาจารย์ ดร.น าพิชญ์  ธรรมหิเวศม์   ติดภารกิจ 
   24. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ  ติดภารกิจ 
   25. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา  ติดภารกิจ 
   26. อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา  บรรจง      ติดภารกิจ 
   27. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พูนใจสม    ติดภารกิจ 
   28. นางสาวนฤชล  เขื่อนยัง     ติดภารกิจ 
   29. นางมาริตา  จิตชู      ติดภารกิจ 
   30. อาจารย์จิรพงค์  พวงมาลัย     ติดภารกิจ 
   31. นายศราวุธ  อ๋ันดอนกลอย    ติดภารกิจ 
   32. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดา  ติดภารกิจ 
   33. นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภกัดิ์     ติดภารกิจ 
   34. นางสาวสุมิตรา  กันทาหงษ์    ติดภารกิจ 
   35. นางสาวชลธิชา  จับคล้าย     ติดภารกิจ 
   36. นางบุษบา  เหมือนวิหาร     ติดภารกิจ 
   37. อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง     ติดภารกิจ 
   38. อาจารย์ปรีชาภรณ์  ขันบุรี     ติดภารกิจ 
   39. นางวาสนา  มณีโชติ      ติดภารกิจ 
   40. อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม     ติดภารกิจ 
   41. อาจารย์ราตรี  โพธิ์ระวัช     ติดภารกิจ 
   42. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รชันีวรรณ  บุญอนนท์  ติดภารกิจ 
   43. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย  ติดภารกิจ 
   44. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ    ติดภารกิจ 
   45. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง  ติดภารกิจ 
   46. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภาคิณ มณีโชติ   ติดภารกิจ 
  47. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ  ติดภารกิจ 
  48. อาจารย์จตุรงค์  ธงชัย    ติดภารกิจ 
  49. นายเอกพงษ์  เครือค าจิ๋ว    ติดภารกิจ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
                ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่าคณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2565 
   ความเป็นมา 
   ด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 แก่หน่วยงานที่รับการประเมิน เพ่ือให้
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีความเข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานและทิศทาง
เดียวกันของเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวส าเร็จไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4    
   ความเป็นมา 
   ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น  ๘  
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงาน 
การประชุม มีจ านวน 5 หน้า  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี้ 

 
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

   มติที่ประชุม  
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4  
    

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
              วาระที่ ๓.๑ ผลประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564 
   ความเป็นมา 
    ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.)  ได้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 และแจ้งผลการประเมินดังกล่าวฯ มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแล้วนั้น  
โดยได้รับผลประเมิน 92.01 คะแนน อยู่ในระดับ A จึงน าเสนอเพ่ือทราบ (เอกสารแยกเล่ม) 



๖ 

 

    
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม 
   รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2564  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
   วาระท่ี ๔.๑ พิจารณามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสและการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5  
    

   ความเป็นมา 
    ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.)  ได้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 และแจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เพ่ือด าเนินการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัยฯ
จะด าเนนิการจัดท ามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ 2565  ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้คณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานต่อไปในปีงบประมาณ 2565 
(ดังเอกสารแยกเล่ม) จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
    ประเด็นพิจารณา  พิจารณามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสและการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5  
 
   จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
     

มติที่ประชุม 
   ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แบบมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสและการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 และด าเนินการ ดังนี้ 
   1) นัดหมายการจัดส่งมาตรการ/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานฯ  ในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2564 และน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2564 
   2) น าประกาศเจตจ านงสุจริตเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 
   3) มอบหมายคณะกรรมการตามค าสั่งด าเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
หรือแบบวัด OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAS ต่อไป 
   4) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 
เข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 



๗ 

 

   5) จัดเตรียมข้อมูลแบบวัด IIT และ EIT ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ  
   6) น าประเด็นจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปงีบประมาณ 2564  
ที่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ไปปรับปรงุและพัฒนา 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
   -ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลา   1๖.๐0 น. 
 
 
         นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
                   ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


