เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 3/2563
วันอังคารที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารสานักงานอธิการบดี

คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 3/2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
E-mail : QAARU@hotmail.com โทรภายในต่อ 1553 ผู้ประสานงาน

ก
สารบัญ
สารบัญ
รายชื่อและหน้าทีค่ ณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนือ่ งจากการประชุม
3.1
รายงานข้อมูลการดาเนินงาน ครั้งที่ 2/2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งนาเสนอเพือ่ ทราบ
4.1
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งนาเสนอเพือ่ พิจารณา
5.1
ร่าง คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5.2
ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA-Improvement Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จากผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ งอื่นๆ
6.1
แจ้งปฏิทินการดาเนินงาน ครั้งต่อไป
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คณะกรรมการดาเนินงาน
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รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา
รองประธาน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
อาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง
กรรมการ
อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
กรรมการ
นายอานาจ แก้วภูผา
กรรมการ
นางสาวมันนียา หามาลัย
กรรมการ
นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ
กรรมการ
นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์
กรรมการ
นางสาวศิรลิ ักษณ์ สุคันธชาติ
กรรมการ
นางสาววราภรณ์ นุชภู่
กรรมการ
นางสาวสมจิตร์ สอนดา
กรรมการ
นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข
กรรมการ
นางสาวปวีณา
สุดลาภา
กรรมการ
นายทรงพล สุขใส นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
กรรมการ
นายกวีพัฒน์ คงสมปราชญ์ นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์
กรรมการ
นางสาววิภาภรณ์ จันทร์แจ่มศรี นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
นางสาวยุวพร สรเลขกิตติ นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
นายยุคล โจมทอง นายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศรีวิชชญาน์ บริสุทธิ์ธรรม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางอมรรัตน์ อมรนาถ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจและหน้าที่
1. ดาเนิ นงานให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และกรอบการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ค
2. เรียกให้หน่วยงานส่งเอกสารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถ้อยคาหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดทา
รายงานตามดัชนี้ ตัวชี้วัด ของกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ดาเนินงานให้สอดคล้อ งตามปฏิทิ นการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. สรุปและจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 แจ้งต่อมหาวิทยาลัยทราบ
5. ติดตาม และประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปฏิบัติงาน
อื่นๆ ที่เป็นไปตามหลักการและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่
ได้รับมอบหมาย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ชี้แจงผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อธิการบดีได้ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้คะแนน 83.29
“ไม่ผ่าน” โดยให้หาข้อเท็จจริง และชี้แจงไปยังสานักงาน ป.ป.ช. โดยด่วน
2) มหาวิทยาลัยได้จัดทาหนังสือแถลงการณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ต่อบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย และประชาคม
3) มหาวิทยาลัยได้จัดทาหนังสือ ขออุทธรณ์ให้ ทบทวนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ส่งไปยัง สานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

1

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิก ารบดีฝ่ายบริ ห ารทรัพยากร ประธานกรรมการ
ดาเนินงาน ITA พิจารณาองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งจึงดาเนินการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กาหนดจัด
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 5 เดื อ นมิ ถุน ายน พ.ศ. 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น
อาคารส านัก งานอธิการบดี นั้น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้บันทึก และจัดทารายงานการประชุม คือ
จดบันทึกข้อความสาระสาคัญของการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ในระหว่างการประชุ ม
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอรับ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการดาเนินงานการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ ประธานกรรมการ
2. น.ส.กาญจนา เงินอ่อน
กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรัตติยา พาวินัย
กรรมการ
4. น.ส.วรินดา มีบารุง
กรรมการ
5. นางอรัญญา จงกลรัตน์
กรรมการ
6. น.ส.พิมพ์ประภา พลรักษ์
กรรมการ
7. น.ส.เพลินตา โมสกุล
กรรมการ
8. นางทิวาพร ส่งแสง
กรรมการ
9. ดร.เกษรา ศรีวิเชียร
กรรมการ
10. อาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง
กรรมการ
11. อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
กรรมการ
12. นางสาวมันนียา หามาลัย
กรรมการ
13. นางสาวศิรลิ ักษณ์ สุคันธชาติ
กรรมการ
14. นางสาววราภรณ์ นุชภู่
กรรมการ
15. นางสาวสมจิตร์ สอนดา
กรรมการ
16. นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข
กรรมการ
17. นางสาวปวีณา สุดลาภา
กรรมการ
18. นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน
กรรมการ
19. นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
กรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวศรีวิชชญาน์ บริสุทธิ์ธรรม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21. นางอมรรัตน์ อมรนาถ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญ
ุ ไท เจริญผล
๒. ผศ.สาโรช ปุรสิ ังคหะ
๓. นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ
๔. นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์
๕. นางลักขณา เตชวงษ์
๖. นายเจษฎา สุขสมพืช
๗. นางสาวสมฤดี สุขเภรี

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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๘. นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ

ติดภารกิจ

เปิดประชุม
ประธานพิ จ ารณาจ านวนกรรมการที่ ม าประชุ ม และเห็ น ว่ า องค์ ป ระชุ ม เกิ น กึ่ ง หนึ่ ง แล้ ว จึ ง เปิ ด
การประชุม และดาเนินการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และประธานกรรมการ
ดาเนินงาน ITA แจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องศูนย์คุณธรรมเข้าติดตามความก้าวหน้าการเก็บข้อมูล สถานการณ์แ ละ
ต้นทุนทางคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
สาระสาคัญโดยย่อ
คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ
ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563
เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 สืบเนื่องการประชุม ครั้งที่ 1/2563
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานะการ ได้แจ้งรายงานผลเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 จานวน 2 เรื่อง คือ
1. (ร่าง) ผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาเนินการ
เรียบร้อย
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมประกาศเจตจานงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาเนินการเรียบร้อย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบีย บวาระที่ 4.1 เรื่อง การดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาระสาคัญโดยย่อ
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งการดาเนินงานการประเมินคุณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1-30 มิถุนายน 2563 ตอบแบบสารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบสารวจ OIT) โดยการนาเข้า
ข้อมูลในระบบ ITAS ด้วยลิงก์หรือ QR Code
1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563 เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก มีขั้นตอนดังนี้
1) Admin เข้าไปเอา QR code ในระบบ ITAS แล้วนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ
แบบสารวจ IIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าตอบจนครบจานวนขั้นตอน 50 คน
2) Admin เข้าไปเอา QR code ในระบบ ITAS แล้วนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ
แบบส ารวจ EIT เพื่ อ ให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบในระบบ ITAS และคณะกรรมการที่ ป รึก ษา
การประเมินฯ จะดาเนินการเก็บข้อมูลส่วนนี้จนครบตามจานวนขั้นต่าที่กาหนด จานวน 400 คน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบีย บวาระที่ 5.1 เรื่อง (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้ง (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ และในส่วนที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนให้เร่งดาเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อนาเข้า
ระบบ ITAS ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการดาเนินงาน ครั้งต่อไป
สาระสาคัญโดยย่อ
กาหนดการประชุม ตามปฏิทิ น คณะกรรมการดาเนินงานการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งต่อไป คือ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
.............................................
(นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
.............................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ระเบียบวาระ
เรื่อง
5.1
(ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการเรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบีย บวาระที่ 4.1 รายงานผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลจากระบบ ITAS
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยารั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งกาหนด
ตั วชี้ วั ด คื อ ร้ อ ย ล ะ ขอ ง ห น่ วย ง า น ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณธร ร ม แ ล ะ ค วา ม โ ป ร่ ง ใส ใ น
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 85 นั้น บัดนี้ก ารประเมิ นดัง กล่าว
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ผ ลการประเมิ น ร้ อ ยละ 8 3.29 อยู่ ใ นระดั บ B
“ไม่ผ่าน” รายละเอียด ดังนี้
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เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 100 ผลการประเมิน
(ร้อยละ)
100
89.85
85.07
84.53
83.82
81.76
80.80
79.95
77.81
66.71
83.29

1) การป้องกันการทุจริต
2) การปฏิบัติหน้าที่
3) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
4) คุณภาพการดาเนินงาน
5) การปรับปรุงการทางาน
6) การใช้อานาจ
7) การใช้งบประมาณ
8) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
9) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
10) การเปิดเผยข้อมูล
ระดับ B “ไม่ผ่าน”

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ
จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)
ประจาปี 2563” ที่กาหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมิ นหน่วยงานของท่ านจาก 3 แบบวั ด คือ แบบวัดการรับ รู้ของ
ผู้มี ส่ว นได้ส่ วนเสี ยภายใน (IIT) แบบวั ดการรับ รู้ข องผู้ มี ส่ วนได้ ส่ว นเสีย ภายนอก (EIT) และแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จานวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้น
ไป) จึงมีข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้
แบบวัด IIT เป็นการประเมิ นการรั บ รู้ข องบุ คลากรภายในเกี่ ยวกั บ การปฏิ บัติห น้าที่ การใช้ จ่า ย
งบประมาณและทรั พ ย์ สิน ของราชการ โดยยึด ระเบีย บปฏิ บัติ แ ละกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง หลั ก การ
มีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดาเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้
มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริก ารได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลัก การปกปิดความลับ ของผู้ให้ข้อมู ล
รวมทั้งกาหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รวมถึง กระบวนการเบิก จ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับ การตรวจสอบจากทุ ก ภาคส่วน ตลอดจน
การจัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่าเสมอ 3) การใช้อานาจของผู้บริหารด้านการบริหารงาน
บุคคล จัดทารายละเอียดของตาแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทาคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม
การท างานเพื่ อ ประโยชน์สู ง สุดของส่วนรวม มี จิตสาธารณะและพร้อมให้บ ริก ารประชาชนอย่างเต็ม ก าลั ง
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ความสามารถ โดยจัดทามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน
และเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทางาน
ของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก
แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดาเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และ
เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการทางาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คาแนะนาในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก
แบบ OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมี
มาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดาเนินการ ดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกั บ
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและ
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผูร้ ับบริการและประชาชน
ทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตาแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้น
ข้อมู ล ได้โ ดยง่าย ทุ ก ช่วงเวลา ทั้ ง นี้ ต้อ งเป็น การเข้าถึ ง ผ่าน URL บนเว็บ ไซต์ห ลัก ของหน่วยงานโดยตรง
2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการ
ประเมิ นของปีที่ ผ่านมาเพื่ อ ก าหนดแนวทางการปรับ ปรุง และพัฒ นา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการภายในและให้มีการกากับติดตามการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สาคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแ ลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรั บปรุงระบบให้ทันสมัย และมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดผลการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด

คะแนน (ร้อยละ)

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
 โปร่งใสตามขั้นตอนที่กาหนด
 โปร่งใสตามระยะเวลาที่กาหนด
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้ม าติดต่อที่
รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
 มุ่งผลสาเร็จของงาน
 ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียบรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการ
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79.82
81.45
78.19
84.08
80.78
85.94
77.44
78.97
99.54

ตัวชี้วัด
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
I5 นอกเหนือ จากการรับ จากญาติห รือ จากบุ คคล ที่ ใ ห้กั น ในโอกาสต่า งๆ โดยปกติ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ วัฒ นธรรมหรือให้กั นตามมารยาทที่ ป ฏิบัติกั นในสัง คมแล้ว
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อ ง มากน้อย
เพียงใด
 คุ้มค่า
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งใจ
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด
I10 บุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 โปร่งใส ตรวจสอบได้
 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 สอบถาม
 ทักท้วง
 ร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด
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คะแนน (ร้อยละ)
100.00
100.00
98.61
99.22
100.00
99.53
98.14
95.67
98.61
97.66
90.74
71.15
82.49
81.74
83.25
85.63
90.13
83.74
83.81
83.67
71.63
74.07
70.13
70.68
73.05
73.58

ตัวชี้วัด
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
I16 ท่านเคยถูกบังคับบัญชาสั่งการให้ทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต
มากน้อยเพียงใด
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
 มีการซื้อขายตาแหน่ง
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว ไปเป็น
ของส่วนตัวหรือนาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน
มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
I25 ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานของท่ า น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
มากน้อยเพียงใด
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
 จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
 เฝ้าระวังการทุจริต
 ตรวจสอบการทุจริต
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
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คะแนน (ร้อยละ)
72.84
89.92
92.10
89.05
85.52
95.32
86.32
88.97
60.53
78.65
91.20
71.66
75.84
84.58
92.90
94.32
91.48
72.49
79.55
79.88
79.67
79.11
78.30
71.90

ตัวชี้วัด
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
 มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
 เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่นๆ
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่าย
หรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
 มีช่องทางหลากหลาย
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การดาเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
E10 หน่วยงานที่ ท่ านติดต่อ มี ช่อ งทางให้ผู้ม าติดต่อร้องเรียนการทุ จ ริตของเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน หรือไม่
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด
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คะแนน (ร้อยละ)
73.86
71.56
73.44
68.73
78.86
78.24
79.48
81.70
83.56
96.02
94.70
97.13
96.24
82.51
81.75
81.49
82.00
81.22
91.88
82.76
87.76
80.73
80.54

ตัวชี้วัด
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด

คะแนน (ร้อยละ)
95.92
78.76
83.17

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)
ข้อ
ข้อมูล
ความคิดเห็น
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1
โครงสร้าง
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
O3
อานาจหน้าที่
O4
แผนยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ แผนพั ฒ นา URL ที่แสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้า
หน่วยงาน
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อ
พิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชนสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หลักของหน่วยงานจริง
O5
ข้อมูลการติดต่อ
O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
Q&A
O9
Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O10
แผนดาเนินงานประจาปี
O11
รายงานการกากับติดตามการ
URL ที่แสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้า
ดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อ
พิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชนสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หลักของหน่วยงานจริง
O12
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี URL ที่แสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้า
เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อ
พิสูจน์ว่าไฟล์เอกสารนั้นประชาชนสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หลักของหน่วยงานจริง
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คะแนน

100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00

0.00

การปฏิบัติงาน
O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การให้บริการ
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ไม่สามารถเปิด URL ได้
O16
รายงานผลการส ารวจความพึ ง
พอใจการให้บริการ
O17
E-Service
ไมแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18
แผ น ก า ร ใ ช้ จ่ าย ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจาปี
O19
รายงานการก ากั บ ติดตามการใช้ URL ที่แสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์
เอกสารนั้นประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้า
เว็บไซด์หลักของหน่วยงานจริง
O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ URL ที่แสดงเป็นไฟล์มา/ต้องแสดง URL ของหน้าเว็บไซต์
ประจาปี
ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์
เอกสารนั้นประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้า
เว็บไซด์หลักของหน่วยงานจริง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ
O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ
O22
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน
O24
รายงานผลการจัดซื้ อ จัดจ้างหรือ ไม่แสดงรายละเอียดข้อมูลรายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจาปี
การจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ 2562 โดยมี
รายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล
O26
การดาเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
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0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00

0.00

0.00

100.00
100.00
100.00

0.00

100.00
100.00

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่
ทรัพยากรบุคคล
ครบถ้วนทัง้ 5 หลักเกณฑ์ดงั นี้ • หลักเกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร • หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านบุคลากร • หลักเกณฑ์การให้
คุณให้โทษและการสร้างชวัญกาลังใจ
O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนา ไม่แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคลประจาปี
ประจาปี พ.ศ.2562
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29
แนวปฏิ บั ติ กา รจั ด กา รเ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริต
O30
ช่อ งทางแจ้ ง เรื่อ งร้ อ งเรี ยนการ
ควรมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยตรง
ทุจริต
O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อ งเรียนการ
ทุจริตประจาปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33
การเปิดโอกาสให้เ กิดการมี ส่วน
ร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O34
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปี
O37
การดาเนินการเพื่อ จัดการความ
เสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
O39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปี
O40
รายงานการก ากั บ ติ ด ตามการ
ดาเนินการป้องกันการทุจริตรอบ
6 เดือน
O41
รายงานผลการดาเนินการป้องกัน
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0.00

0.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

การทุจริตประจาปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและo
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
O43 การด าเนิ นการตาม มาตรกา ร
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

100.00
100.00

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ร่าง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity
and Transparency Assessment : ITA) โดยสานักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานภาครัฐรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมรับการประเมินดังกล่าว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
เกณฑ์ ก ารประเมิ นคุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ( Integrity and
Transparency Assessment : ITA) โดยสานักงาน ป.ป.ช.
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอนาเสนอเพื่อพิจารณา เพือ่ ให้ข้อเสนอแนะ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
...................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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(ร่าง)

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่
/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
----------------------ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสานักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงาน
ภาครัฐรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๒๗ และ มาตรา ๓๑(๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึ ง แต่ ง ตั้ ง
ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 อธิการบดี
ประธาน
1.2 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองประธาน
1.3 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น
กรรมการ
1.4 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
1.5 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
1.6 รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรรมการ
1.7 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
1.8 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานบริหารทั่วไปและกฎหมาย
กรรมการ
1.9 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
กรรมการ
1.10 คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
1.11 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
1.12 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
1.13 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
1.14 ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
1.15 ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
1.16 ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
1.17 ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
1.18 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
1.19 นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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อานาจและหน้าที่
๑. สนับ สนุนส่ง เสริม การดาเนินงานตามเกณฑ์ ก ารประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
๒. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
2.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
2.2 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
2.5 หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2.6 หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.7 หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.8 หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.9 หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.10 หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
2.11 หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
2.12 อาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง
2.13 อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
2.14 นายอานาจ
แก้วภูผา
2.15 นายเกียรติศักดิ์
เจริญใจ
2.16 นายวรพันธ์
ระเริงฤทธิ์
2.17 นางสาวศิรลิ ักษณ์ สุคันธชาติ
2.18 นางสาววราภรณ์ นุชภู่
2.19 นางสาวสมจิตร์
สอนดา
2.20 นายสิทธิ์พงษ์
พงษ์สุข
2.21 นางสาวปวีณา
สุดลาภา
2.22 นายทรงพล
สุขใส
นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
2.24 นายกวีพัฒน์
คงสมปราชญ์
นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์
2.25 นางสาววิภาภรณ์ จันทร์แจ่มศรี
นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
2.26 นางสาวยุวพร
สรเลขกิตติ
นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/2.27 นาย...

2.27 นายยุคล
โจมทอง
นายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
2.28 นางสาวนันทนา
ศรีชัยมูล
กรรมการและเลขานุการ
2.29 นางสาวศรีวิชชญาน์ บริสุทธิ์ธรรม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.30 นางอมรรัตน์
อมรนาถ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.31 นางสาวมันนียา
หามาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจและหน้าที่
1. ดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
2. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITAImprovement Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ดาเนินงานให้สอดคล้องตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. ติดตาม และประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เป็นไปตามหลักการและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการดาเนินงานการให้ข้ อมูล จัดเตรีย มเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน และ
ลิงก์ หรือ URL (ลิงก์และURL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน)
ผู้ให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ตัวชี้วัด
ผู้กากับตัวชี้วัด
ประกอบการประเมิน และ
ลิงก์ หรือ URL
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลมาจาก สานักงานสภาฯ/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
กองแผน/IT
- ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
- ข้อมูลพื้นฐาน
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการสานัก
O1 โครงสร้าง
ทรัพยากร
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
- รองอธิการบดีฝ่าย
- หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
O3 อานาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
- หัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ
O4 แผนยุท ธศาสตร์ห รือ แผนพั ฒ นา - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
- นายอานาจ แก้วภูผา
หน่วยงาน
นักศึกษาและกิจการสภา
- นางสาวมันนียา หามาลัย
O5 ข้อมูลการติดต่อ
มหาวิทยาลัย
- นายเจษฎา สุขสมพืช
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทั่วไปและกฎหมาย
- ผู้อานวยการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ผู้กากับตัวชี้วัด

- ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย

- การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
- การดาเนินงาน
O10 แผนดาเนินงานประจาปี
O11 รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี
- การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- ผู้อานวยการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้ให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมิน และ
ลิงก์ หรือ URL
- หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
- นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน
- นายสาเริง ภาคธรรม
- นางสาวสมฤดี สุขเภรี
- นายอานาจ แก้วภูผา
- นางสาวมันนียา หามาลัย
- นายเจษฎา สุขสมพืช
- ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
- นางอมรรัตน์ อมรนาถ

ข้อมูลมาจาก กบค.
- นางสาวมาลัยรัก ทองสระพลู
- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร - นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์
ทรัพยากร
- การให้บริการ
ข้อมูลมาจาก กบศ/กพน/IT
- ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร - รองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือผู้ที่ได้รับ
O16 รายงานผลการส ารวจความพึ ง วิชาการ
มอบหมาย
พอใจการให้บริการ (ทุก คณะ สานัก / - รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยพั ฒ นา - รองผู้อานวยการส านัก /สถาบันผู้ที่
สถาบัน)
นั ก ศึ ก ษา แ ล ะกิ จ ก า ร ส ภา ได้รับมอบหมาย
O17 E-Service
มหาวิทยาลัย
- นายสิทธิพงษ์ พงษ์สุข
- ผู้อานวยการส านั ก งานวิท ย - นางสาวสมจิตร์ สอนดา
บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี - เจ้ า หน้ า ที่ ค ณะผู้ ที่ ดู แ ลเว็ บ ไซต์
สารสนเทศ
หน่วยงาน
- คณบดี
- ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
ตัว ชี้ วั ดย่ อยที่ 9.3 การบริ หารเงิ น
งบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี - รองอธิการบดีฝ่าย
- ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
O18 แผนการใช้ จ่ า ยงบประมา ณ ยุทธศาสตร์และแผนงาน
- นางอมรรัตน์ อมรนาถ
ประจาปี
O19 รายงานการก ากั บติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
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O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี
- การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การจั ด การ
พัสดุ
O21 แ ผ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ห รื อ
แผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจาปี
ตัวชี้ วัดย่ อยที่ 9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากร
บุคคล
O25 นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคล
O26 การด าเนิ น การตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความ
โปร่งใส
- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
O29 แน วป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด กา ร เ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ
O30 ช่อ งทางแจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมู ลเชิง สถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติชอบประจาปี
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ผู้กากับตัวชี้วัด

- รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้ให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมิน และ
ลิงก์ หรือ URL
- นางสาววราภรณ์ นุชภู่
- นางสาวศรีวิชชญาน์ บริสุทธิ์ธรรม

- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร - หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากร
- นายทรงธรรม รุ่งอรุณ
- นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์

- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายบริ ห าร - หัวหน้างานนิติการ
ทรัพยากร
- นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทั่วไปและกฎหมาย

- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร - หัวหน้างานนิติการ
ทรัพยากร
- นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ
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ผู้ให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ตัวชี้วัด
ผู้กากับตัวชี้วัด
ประกอบการประเมิน และ
ลิงก์ หรือ URL
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร - นายอานาจ แก้วภูผา
ทั่วไปและกฎหมาย
- นางสาวมันนียา หามาลัย
- ผู้ อ านวยการ ส านั ก วิ ท ย - นายเจษฎา สุขสมพืช
บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
O33 การเปิดโอกาสให้เ กิดการมี ส่วน - อธิการบดี
- หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
ร่วม (ข้อมูลการประชุมต่างๆ เช่น
- รองอธิการบดี
- นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน
วิ พ ากย์ ห ลั ก สู ต ร ประชุ ม ประจ าภาค - ผู้ช่วยอธิการบดี
- นายสาเริง ภาคธรรม
เรียน)
- คณบดี
- นางสาวสมฤดี สุขเภรี
- ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน - นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการ (การบริ ห ารงานชุ ด เดิ ม ปี
เพื่อป้องกันการทุจริต
2564 ไม่มีกิจกรรมนี้)
- เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
- หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
- อธิการบดี
- นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน
- รองอธิการบดี
- นายสาเริง ภาคธรรม
- ผู้ช่วยอธิการบดี
- นางสาวสมฤดี สุขเภรี
- คณบดีทุกคณะ
- นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
- ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- อธิการบดี
- รองคณบดี
- รองอธิการบดี
- รองผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
- ผู้ช่วยอธิการบดี
- หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
- คณบดีทุกคณะ
- นายสาเริง ภาคธรรม
- ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน - นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
- การประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ การ - รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร - นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
ป้องกันการทุจริต
ทรัพยากร
- นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
ประจาปี
คุณภาพการศึกษา
O37 การดาเนินการเพื่ อจัดการความ - ผู้ช่ว ยอธิก ารบดี ฝ่ายบริห าร
เสี่ยงการทุจริต
ทั่วไปและกฎหมาย
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร - นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร
- นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
- ผู้ช่วยอธิก ารบดีฝ่ายบริหาร
ทั่วไปและกฎหมาย
22

ผู้ให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ตัวชี้วัด
ผู้กากับตัวชี้วัด
ประกอบการประเมิน และ
ลิงก์ หรือ URL
- แผนป้องกันการทุจริต
- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร - นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทรัพยากร
- นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ
ประจาปี
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
O40 รายงานการก ากั บ ติ ด ตามการ คุณภาพการศึกษา
ด าเนิ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต รอบ 6 - ผู้ช่วยอธิก ารบดีฝ่ายบริหาร
เดือน
ทั่วไปและกฎหมาย
O41 รายงานผลการดาเนินการป้องกัน
การทุจริตประจาปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายใน - รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร - หัวหน้างานนิติการ
เพื่อป้องกันการทุจริต
ทรัพยากร
- นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ
- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความ - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
โปร่ งใ ส แล ะ ป้ อ งกั น ก าร ทุ จริ ต ใ น ทั่วไปและกฎหมาย
หน่วยงาน
O42 มาตรการส่ง เสริม คุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
O43 การด าเนิ น การตามมาตรการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ภายในหน่วยงาน
ให้คณะทางานดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงานให้
รายงานมหาวิทยาลัยทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ)
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้า รับ การประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งกาหนด
ตัวชี้วัด คือ ร้อ ยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ ก าหนดค่ า เป้ า หมายไว้ ที่ ร้ อ ยละ 85 นั้ น บั ด นี้ ก ารประเมิ น ดั ง กล่ า วเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลการประเมินร้อยละ 83.29 อยู่ในระดับ B “ไม่ผ่าน”
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity
and Transparency Assessment : ITA) โดยสานักงาน ป.ป.ช.
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอนาเสนอเพื่อพิจารณา เพือ่ เป็นแนวทางในการดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสต่อไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
...................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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แผนพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ -ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
แนวทางยกระดับคุณภาพจากผลการประเมิน (เฉพาะตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ากว่าร้อยละ 85.00)
คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
แนวทางการยกระดับ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(ร้อยละ)
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มา
ควรมีขั้นตอนปฏิบัติงานหรือ
-คณะ/สานัก/สถาบัน
ติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
79.82
การให้บริหาร หรือ Forchat
-งานบริหารทรัพยากร
ให้ชัดเจน
บุคคล
81.45
 โปร่งใสตามขั้นตอนที่กาหนด
78.19
 โปร่งใสตามระยะเวลาที่กาหนด
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา 84.08
ติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่า น มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 80.78
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
85.94
 มุ่งผลสาเร็จของงาน
77.44
 ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
78.97
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียบรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้
มาติ ด ต่ อ เพื่ อ แลกกั บ การปฏิ บั ติ ง าน การอนุ มั ติ อนุ ญ าต หรื อ 99.54
ให้บริการ หรือไม
100.00
 เงิน
100.00
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ 98.61
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ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ความบันเทิง เป็นต้น
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาส
ต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมหรือ
ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น
I6 บุคลากรในหน่ ว ยงานของท่ า น มี การให้ สิ่ ง ดั งต่ อ ไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน เพื่อสร้า งความสัมพั นธ์ที่ ดีแ ละ
คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวก
เป็นกรณีพิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
I7 ท่ า นรู้ เ กี่ ย วกั บ แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ข อง
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

คะแนน
(ร้อยละ)

แนวทางการยกระดับ

99.22
100.00
99.53
98.14
95.67
98.61
97.66
90.74
71.15

ควรประชุม ชี้ แจงแผนการใช้
จ่า ยงบประมาณประจ าปี ใ ห้
ทั่วถึง

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้ จ่า ยงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 82.49
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
26

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
 คุ้มค่า
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งใจ
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้ จ่า ยงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
I10 บุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น
ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย
เพียงใด
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 โปร่งใส ตรวจสอบได้
 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
I12 หน่ว ยงานของท่ า น เปิด โอกาสให้ท่ า น มี ส่ว นร่ วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด
 สอบถาม
 ทักท้วง
 ร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญอย่างเป็นธรรม มาก
น้อยเพียงใด
I14 ท่า นได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน มากน้อยเพียงใด

คะแนน
(ร้อยละ)
81.74
83.25

แนวทางการยกระดับ

85.63
90.13
83.74
83.81
83.67
71.63
74.07
70.13
70.68
73.05
73.58
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ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่า น มีการคัดเลือกผู้เข้ ารับการฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด
I16 ท่ า นเคยถู ก บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การให้ ท าธุ ร ะส่ ว นตั ว ของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด
I18 การบริ ห ารงานบุ คคลของหน่ ว ยงานของท่ า นมี ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
 มีการซื้อขายตาแหน่ง
 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ
ไปเป็นของส่วนตัว ไปเป็นของส่วนตัวหรือนาไปให้กลุ่มหรือพวก
พ้อง มากน้อยเพียงใด
I20 ขั้ นตอนการขออนุญาตเพื่อยื ม ทรัพย์ สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด

คะแนน
(ร้อยละ)
72.84

แนวทางการยกระดับ
ควรมี การประชาสัม พันธ์ห รือ
ชี้แจงเพิ่มมากขึ้น

89.92
92.10
89.05
85.52
95.32
86.32
88.97

60.53

I21 ถ้ า ต้อ งมีการขอยื ม ทรัพย์ สิ นของราชการไปใช้ ปฏิบั ติงาน
78.65
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุ ญาตอย่างถูกต้อง มาก

คว ร จั ด ท า แ บ บ ฟ อ ร์ ม ข อ
อ นุ ญ า ต ยื ม ท รั พ ย์ สิ น ขอ ง
ราชการเพื่ อ อ านวยความ
สะดวก
คว ร จั ด ท า แ บ บ ฟ อ ร์ ม ข อ
อ นุ ญ า ต ยื ม ท รั พ ย์ สิ น ขอ ง
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ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

คะแนน
(ร้อยละ)

น้อยเพียงใด

แนวทางการยกระดับ
ราชการเพื่ อ อ านวยความ
สะดวก

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ โดยไม่ไ ด้ข ออนุญาตอย่ า งถูกต้อง จากหน่วยงานของท่า น
91.20
มากน้อยเพียงใด
I23 ท่า นรู้แ นวปฏิบั ติข องหน่ว ยงานของท่า น เกี่ย วกับ การใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I24 หน่วยงานของท่าน มี การกากับดูแ ลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์ สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ ให้มี การนาไปใช้ ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญ กับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
I26 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ
 จัดท าแผนงานด้านการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ริตของ
หน่วยงาน
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไ ข มาก
น้อยเพียงใด
I28 หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตใน

71.66

ควรมี การประชาสัม พันธ์ห รือ
ชี้แจงเพิ่มมากขึ้น

75.84

84.58
92.90
94.32
91.48
72.49
79.55
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ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
 เฝ้าระวังการทุจริต
 ตรวจสอบการทุจริต
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต
I29 หน่ ว ยงานของท่า น มี ก ารนาผลการตรวจสอบของฝ่ า ย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน
เพือ่ ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
 มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
 เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
E3 เจ้าหน้า ที่ข องหน่วยงานที่ท่า นติดต่อ ให้ข้อมูล เกี่ย วกับการ
ดาเนินการ/ให้ บริ การแก่ท่ า นอย่ า งตรงไปตรงมา ไม่ปิ ดบัง หรื อ

คะแนน
(ร้อยละ)

แนวทางการยกระดับ

79.88
79.67
79.11
78.30
71.90
73.86
71.56
73.44
68.73
78.86
78.24
79.48
81.70
83.56
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ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
บิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่ท่า นติดต่อร้ องขอให้จ่า ยหรือให้สิ่งดั งต่อไปนี้ เพื่ อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่
 เงิน
 ทรัพย์สิน
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้
ความบันเทิง เป็นต้น
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
E6 การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ท่ า นติ ด ต่ อ มี ลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

คะแนน
(ร้อยละ)

แนวทางการยกระดับ

96.02
94.70
97.13
96.24
82.51

81.75

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
81.49
82.00
 มีช่องทางหลากหลาย
E7 หน่ วยงานที่ ท่า นติด ต่อ มี ก ารเผยแพร่ ผลงานหรื อข้ อ มูล ที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
81.22

ควรปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย คณะ ส านั ก /
สถาบันให้เข้าถึงง่าย รวดเร็ว
ค ว ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร สู่
สาธารณชนอย่างทั่วถึง

E8 หน่วยงานที่ท่ า นติ ดต่อ มี ช่ องทางรั บ ฟังคาติช มหรือความ
91.88
คิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีข้ อ 82.76
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ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
กังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่ อร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
E13 หน่ วยงานที่ ท่า นติด ต่ อ มี การนาเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการ
ดาเนิ นงาน/การให้ บ ริก าร ให้ เ กิด ความสะดวกรวดเร็ว มากขึ้ น
หรือไม่
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รั บบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด

คะแนน
(ร้อยละ)

แนวทางการยกระดับ

87.76
80.73
80.54
95.92
78.76
83.17
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)
แผนพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) นาเฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะนน 0 มาจัดทาแผน ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9
ข้อ
ประเด็นประเมิน
ความคิดเห็น
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1
โครงสร้าง
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
O3
อานาจหน้าที่
O4
แผนยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ URL ที่แสดงเป็นไฟล์มา/ต้อง
แผนพัฒนาหน่วยงาน แสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ที่
เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
ด้วยเพื่อพิสจู น์ว่าไฟล์เอกสาร
นั้นประชาชนสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หลัก
ของหน่วยงานจริง
O5
ข้อมูลการติดต่อ
O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์

คะแนน

100.00
100.00
100.00

0.00

100.00
100.00

แนวทางการยกระดับ

โครงการ/กิจกรรม

ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองนโยบายและแผน ให้ กองนโยบายและแผน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และนา
ข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ใน google
drive ไปเก็บไว้ใน servers
ของมหาวิทยาลัย
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งบประมาณ

-

ผู้รับผิดชอบ

กองนโยบายและแผน
-นางอมรรัตน์ อมรนาถ

ข้อ
ประเด็นประเมิน
ความคิดเห็น
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
Q&A
O9
Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O10 แผนดาเนินงานประจาปี
O11 ร า ย ง า น ก า ร ก า กั บ URL ที่แสดงเป็นไฟล์มา/ต้อง
ติดตามการดาเนินงาน แสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ที่
รอบ 6 เดือน
เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
ด้วยเพื่อพิสจู น์ว่าไฟล์เอกสาร
นั้นประชาชนสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หลัก
ของหน่วยงานจริง
O12 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร URL ที่แสดงเป็นไฟล์มา/ต้อง
ดาเนินงานประจาปี
แสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ที่
เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
ด้วยเพื่อพิสจู น์ว่าไฟล์เอกสาร
นั้นประชาชนสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หลัก
ของหน่วยงานจริง
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ ไม่แสดงคู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัตงิ านที่เจ้าหน้าที่ของ

คะแนน
100.00

-

100.00
100.00

-

100.00

ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองนโยบายและแผน ให้ กองนบายและแผน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และนา
ข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ใน google
drive ไปเก็บไว้ใน servers
ของมหาวิทยาลัย

0.00

0.00

0.00

แนวทางการยกระดับ

โครงการ/กิจกรรม

ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองนโยบายและแผน ให้ กองนบายและแผน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และนา
ข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ใน google
drive ไปเก็บไว้ใน servers
ของมหาวิทยาลัย
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

กองนโยบายและแผน
-นางอมรรัตน์ อมรนาถ

-

กองนโยบายและแผน
-นางอมรรัตน์ อมรนาถ

ข้อ

ประเด็นประเมิน

ความคิดเห็น
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ
O15 ข้ อ มู ล เ ชิ ง ส ถิ ติ ก า ร
ให้บริการ

100.00

ไม่สามารถเปิด URL ได้
O16
O17

คะแนน

รายงานผลการส ารวจ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร
ให้บริการ
E-Service

0.00
100.00

ไมแสดงข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับ E-Service

แนวทางการยกระดับ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ควรจัดทาสรุปข้อมูลเชิง
จัดทารายงานข้อมูลเชิง สถิติเป็นรูปเล่มรายงานและ สถิติการให้บริการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นายอานาจ แก้วภูผา
- นายเจษฎา สุขสมพืช
- นางมันนียา หามาลัย

ควรปรับปรุงเว็บไซต์ให้
เสถียร

ปรับปรุงเว็บไซต์ให้
เสถียร

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นายอานาจ แก้วภูผา
- นายเจษฎา สุขสมพืช
- นางมันนียา หามาลัย

0.00

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
100.00
งบประมาณประจาปี
O19 ร า ย ง า น ก า ร ก า กั บ URL ที่แสดงเป็นไฟล์มา/ต้อง
ติ ด ต า ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย แสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ที่ 0.00
งบประมาณ รอบ 6 เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองนโยบายและแผน ให้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และนา
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ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองนบายและแผน

-

กองนโยบายและแผน
-นางอมรรัตน์ อมรนาถ

ข้อ

ประเด็นประเมิน
เดือน

ความคิดเห็น
ด้วยเพื่อพิสจู น์ว่าไฟล์เอกสาร
นั้นประชาชนสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หลัก
ของหน่วยงานจริง
O20 รายงานผลการใช้ จ่ า ย URL ที่แสดงเป็นไฟล์มา/ต้อง
งบประมาณประจาปี แสดง URL ของหน้าเว็บไซต์ที่
เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล
ด้วยเพื่อพิสจู น์ว่าไฟล์เอกสาร
นั้นประชาชนสามารถเชื่อมโยง
เข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซด์หลัก
ของหน่วยงานจริง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ
O21 แผนการจั ด ซื้อ จั ดจ้ า ง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
การจั ดซื้ อ จั ด จ้า งหรื อ
การจัดหาพัสดุ
O23 สรุ ป ผลการจั ด ซื้ อ จั ด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
O24 รายงานผลการจั ด ซื้ อ ไม่แสดงรายละเอียดข้อมูล
จัด จ้ า งหรื อ การจั ด หา รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุประจาปี
หรือการจัดหาพัสดุประจาปี
งบประมาณ 2562 โดยมี

คะแนน

0.00

แนวทางการยกระดับ
ข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ใน google
drive ไปเก็บไว้ใน servers
ของมหาวิทยาลัย

ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กองนโยบายและแผน ให้ กองนบายและแผน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และนา
ข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ใน google
drive ไปเก็บไว้ใน servers
ของมหาวิทยาลัย

100.00

-

100.00

-

100.00

-

0.00

โครงการ/กิจกรรม

ควรจัดทารายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจาปีงบประมาณ
2562 ให้ครบตามเกณฑ์การ
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จัดทารายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจาปี
งบประมาณ 2562 ให้

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

กองนโยบายและแผน
-นางอมรรัตน์ อมรนาถ

-

งานพัสดุ
-นางสาวศรีวิชชญาน์
บริสุทธิ์ธรรม

ข้อ

ประเด็นประเมิน

ความคิดเห็น
รายละเอียด เช่น งบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซือ้ จัดจ้าง ปัญหา
อุปสรรค เป็นต้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโ ย บ าย ก า รบ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล
O26 ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
นโ ย บ าย ก า รบ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล
O27 หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห าร แสดงหลักเกณฑ์การบริหาร
และพั ฒ นาทรั พ ยากร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคคล
ไม่ครบถ้วนทั้ง 5 หลักเกณฑ์
ดังนี้
• หลักเกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร
• หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร
• หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร
• หลักเกณฑ์การประเมินผล

คะแนน

แนวทางการยกระดับ
ดาเนินงาน ITA เช่น ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจาปีงบประมาณ
2562

100.00

-

100.00

-

0.00

ควรเผยแพร่หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให้
ครบถ้วนทั้ง 5 หลักเกณฑ์
ดังนี้
• หลักเกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร
• หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร
• หลักเกณฑ์การพัฒนา
บุคลากร
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โครงการ/กิจกรรม
ครบตามเกณฑ์การ
ดาเนินงาน ITA เช่น
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ
2562

งบประมาณ

จัดทาข้อมูลข้อมูลให้ ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ให้ครบถ้วนทั้ง 5
หลักเกณฑ์ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้
เข้าถึงได้ง่าย

ผู้รับผิดชอบ

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล
- นายทรงธรรม รุง่ อรุ่น

ข้อ

O28

ประเด็นประเมิน

ความคิดเห็น
การปฏิบัตงิ านบุคลากร
• หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
และการสร้างชวัญกาลังใจ

คะแนน

รายงานผลการบริ ห าร
และพั ฒ นาทรั พ ยากร
บุคคลประจาปี
ไม่แสดงรายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
0.00
ประจาปี พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด การ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่ อ ง ท า ง แ จ้ ง เ รื่ อ ง ควรมีช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริตโดยตรง
O31 ข้ อ มู ล เ ชิ ง ส ถิ ติ เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น ก า ร ทุ จ ริ ต
ประจาปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

100.00
100.00
100.00

แนวทางการยกระดับ
• หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัตงิ านบุคลากร
• หลักเกณฑ์การให้คุณให้
โทษและการสร้างชวัญ
กาลังใจ
และนาข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์และให้เข้าถึงได้ง่าย
ควรเผยแพร่รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลย้อนหลัง 1
ปี และปีปัจจุบัน

-
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โครงการ/กิจกรรม

จัดทารายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ย้อนหลัง 1 ปี และปี
ปัจจุบันและเผยแพร่
บนเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้
ง่าย

งบประมาณ

-

ผู้รับผิดชอบ

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล
- นายทรงธรรม รุง่ อรุ่น
- นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง

ข้อ
ประเด็นประเมิน
ความคิดเห็น
O32 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
O33 การเปิ ด โอกาสให้ เ กิ ด
การมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมิ นความเสี่ยง
การทุจริตประจาปี
O37 ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ
จั ด การความเสี่ ย งการ
ทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบั ติก ารป้อ งกั น
การทุจริตประจาปี

คะแนน
100.00

แนวทางการยกระดับ
-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อ
ประเด็นประเมิน
ความคิดเห็น
O40 รายงานการกากับ
ติดตามการดาเนินการ
ป้องกันการทุจริตรอบ
6 เดือน
O41 รายงานผลการ
ดาเนินการป้องกัน
การทุจริตประจาปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ มo
คุ ณ ธร รม แ ละ ควา ม
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
O43 การด าเนิ น การตาม
ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
คุ ณ ธร รม แ ละ ควา ม
โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
หน่วยงาน

คะแนน
100.00

แนวทางการยกระดับ
-

100.00

-

100.00

-

100.00

-
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการดาเนินงาน ครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมตามปฏิทินคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งต่อไป คือ วันพุธที่ 1
เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส เวลา 13.00 น.
ปี
พ.ศ. 2563
เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

27

-

29

ม.ค.

พ.ศ. 2564
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

26

23

28

30

27

25

29

27

-

หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินงาน ทราบล่วงหน้า
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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