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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 ศูนย์คุณธรรม เข้าติดตามความก้าวหน้าการเก็บข้อมูล : สถานการณ์และต้นทุนทาง
คุณธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ในวันพุธที่ 10 มิถุยายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าติดตามความก้าวหน้าการเก็บ
ข้อมูล : สถานการณ์และต้นทุนทางคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในประเด็นดังนี้  

- ข้อสังเกตภาพรวมรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 2 
- ด้านกลุ่มเป้าหมาย 
- การแปลผลจากแบบสอบถาม 
- ด้านเนื้อหา 

  

มต/ิความเห็นของท่ีประชุม 
........................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 
สาระส าคัญโดยย่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ

ด าเนินงาน ITA พิจารณาองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งจึงด าเนินการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  
  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนด
จัดประชุม ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 
อาคารส านักงานอธิการบดี นั้น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม คือ  
จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ในระหว่างการประชุม 

 
ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563  

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุไท  เจรญิผล รองประธานกรรมการ 
3. นางอรัญญา จงกลรัตน์   กรรมการ 
4. ว่าที่ร้อยตรหีญงิ รัตติยา พาวินัย  กรรมการ 
5. นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน  กรรมการ 
6. นางสาววรินดา  มีบ ารงุ   กรรมการ 
7. นางสาวเพลินตา โมสกุล   กรรมการ 
8. ดร.เกษรา ศรีวิเชียร   กรรมการ 
9. นางทิวาพร  ส่งแสง   กรรมการ 
10. นางสาวพิมประภา  พลรกัษ์  กรรมการ 
11. นางสาวมันนียา  หามาลัย   กรรมการ 
12. นายวรพันธ์  ระเริงฤทธ์ิ   กรรมการ 
13. นางสาวศิรลิักษณ์  สุคันธชาติ  กรรมการ 
14. นางสาวสมจิตร์ สอนดา   กรรมการ 
15. นางสาวปวีณา  สุดลาภา   กรรมการ 
16. นางสาวสมฤดี  สุขเภร ี   กรรมการ 
17. นางสาววราภรณ์  นุชภู่   กรรมการ 
18. อาจารยส์ุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์  กรรมการ 
19. อาจารย์ชะกาแก้ว  สุดสีชัง  กรรมการ 
20. นายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ   กรรมการ 
21. นายสิทธ์ิพงษ์  พงษ์สุข   กรรมการ 
22. นางสาวกีรตกิาญจน์  กลิ่นธรรมเสน กรรมการ 
23. นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล  กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาวศรีวิชชญาน์  บริสุทธ์ิธรรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางอมรรัตน์  อมรนาถ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นางลักขณา  เตชวงษ์   ติดภารกิจ 
2. นายเจษฎา  สุขสมพืช   ติดภารกิจ 

 



4 
 

เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 
 ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าองค์ประชุม เกินกึ่งหนึ่งแล้ว จึงเปิด 
การประชุม และด าเนินการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และประธาน
กรรมการด าเนินงาน ITA ด าเนินการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม โดยกล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. ศูนย์คุณธรรม เข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านวิชาการ และงานวิจัย ครั้งที่ 2 
2. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน

วิชาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
สาระส าคัญโดยย่อ  

คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารส านักงานอธิการบดี 

นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2562 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม  

รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3.1 สืบเน่ืองการประชุม ครั้งท่ี 4/2562 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ระเบียบวาระ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 

5.1 รายละเอียดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และแนวทางยกระดับคุณภาพผล
การประเมิน 

จัดท า Improvement Plan และบรรจุ
โครงการกจิกรรมไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เรียบร้อยแล้ว 

5.2 รูปแบบการจัดกจิกรรมประกาศเจตจ านงตาม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก าหนดปรึกษาหารือ 4 ก.พ. 2563 
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ระเบียบวาระ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
5.3 (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ และเพิม่เติมคณะกรรมการ 2 
ชุด คือ คณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้  
- คณะกรรมการอ านวยการ 
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย หัวหน้าส านักงานคณบดี 
หัวหน้าส านักงานผูอ้ านวยการ และผู้น า
นักศึกษาจาก 4 คณะ 
แจ้งผูเ้กี่ยวข้องรับทราบเรียบร้อยแล้ว 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม  
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ แจ้งรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นแนงทางในการด าเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และแจ้งเล่มแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ไปยัง

คณะกรรมการด าเนินงาน ITA  เรียบร้อยแล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่าย
ประชาสังคมต่อต้างการทุจริต ด้วยวิถึวัฒนธรรม (กลุ่มภาคกลาง) โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ แจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม

วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้างการทุจริต ด้วยวิถึวัฒนธรรม 
(กลุ่มภาคกลาง) โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม
แกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมเดอะคาวาลิคาซา รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งให้โควต้า
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 ราย สามารถเข้าร่วมอบรมโดย Scan QR code  

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่อง (ร่าง) ผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอ (ร่าง) ผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) เพื่อใช้เป็นกลไกและก าหนดผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 
  

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงตามนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ  ได้น าเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมประกาศ

เจตจ านงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานมีการเผยแพร่และแสดงถึงเจตนารมย์
สุจริตต่อสาธารณชน รวมทั้งสร้างและปลุกจิตส านึกในการป้องกันการทุจริต เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนขององค์กร
ต่อไป  

 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบ ก าหนดการในจัดกจิกรรมช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ 2563  

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการด าเนินงาน ครั้งต่อไป 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ก าหนดการประชุมตามปฏิทินคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งต่อไป คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม หรือ ก่อนเปิดระบบ ITAS 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 
     ............................................. 

(นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

 
 
 

                                                                                 ................ ............................. 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์) 

                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเน่ืองการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3.1 สืบเน่ืองจากการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ระเบียบวาระ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 

5.1 (ร่าง) ผู้รบัผิดชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ด า เนินการ เ รี ยบร้ อย  และแจ้ ง
ผู้รับผิดชอบ 

5.2 รูปแบบการจัดกจิกรรมประกาศเจตจ านงตามนโยบาย
คุณธรรมและความโปรง่ใสการด าเนินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2563 

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม  

รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง การด าเนินงานการประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
กรรมการและเลขานุการ แจ้งปฏิทินการประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1-30 มิถุนายน 2563  ตอบแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบส ารวจ OIT) โดยการ
น าเข้าข้อมูลในระบบ ITAS ด้วยลิงก์หรือ QR Code  

1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563 เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก มีข้ันตอน
ดังนี้ 

1) Admin เข้าไปเอา QR code ในระบบ ITAS แล้วน าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ
แบบส ารวจ IIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าตอบจนครบจ านวนข้ันตอน 50 คน  
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2) Admin เข้าไปเอา QR code ในระบบ ITAS แล้วน าเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ
แบบส ารวจ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบในระบบ ITAS และคณะกรรมการที่ปรึกษา 
การประเมินฯ จะด าเนินการเก็บข้อมูลส่วนน้ีจนครบตามจ านวนข้ันต่ าที่ก าหนด จ านวน 400 คน 

 

 
 
 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 เพื่อทราบ และให้ฝ่าย ITA และงานสื่อสารองค์กรเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ QR code บนเว็บไซต์
หรือสื่อออนไลน ์ 
 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่อง (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  Transparency  Assessment : 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ประกอบการประเมิน
ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และน าเข้าระบบ ITAS ภายในวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 น้ี  
 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) นั้น 
  

ข้อกฎหมาย 
คู่มือการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยส านักงาน ป.ป.ช. 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 1280/2562 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะลิงก์หลักฐานและ URL 
 
มติท่ีประชุม 

........................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
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ร่าง 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

 
 
 
 

เพื่อน าเข้าระบบ ITAS 
5 มิถุนายน 2563 
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รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

  ตามที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  Transparency  
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบและให้
แก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในตัวช้ีวัดที่ 9 และ 10 ซึ่งจะต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) บนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย นั้น โดยมีรายละเอียดหน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแล และผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล    
9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน    
ข้อมูลพ้ืนฐาน o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดง

โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน 
o ประกอบด้วยต าแหน่งที่
ส าคัญ และการแบง่ส่วนงาน
ภายใน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ 
ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

งานทรัพยากรบุคคล ผู้ก ากับดูแล 
น.ส.มาลัยรกั สระทองพูล 

ผู้รับผิดชอบ 
นายวรพันธ์ ระเรงิฤทธ์ิ  
 

https://www.aru.ac.th/structure.php 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
o2 ข้อมูล
ผู้บริหาร 

o แสดงรายนามของ
ผู้บริหารของหน่วยงาน 
o ประกอบด้วยข้อมลู ช่ือ–
นามสกลุ ต าแหน่ง รปูถ่าย 
ช่องทางการติดต่อผูบ้รหิาร
สูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
และผู้ด ารงต าแหนง่ทางการ
บรหิารของหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.สาโรช  ปุริสงัคหะ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.มันนียา หามาลัย. 
2. นายเจษฎา สุขสมพืช. 
3. นายอ านาจ  แก้วภูผา 

https://www.aru.ac.th/administrator.php 
 

o3 อ านาจ
หน้าที ่

o แสดงข้อมลูหน้าที่และ
อ านาจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.สาโรช  ปุริสงัคหะ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.มันนียา หามาลัย. 
2. นายเจษฎา สุขสมพืช. 
3. นายอ านาจ  แก้วภูผา 

https://www.aru.ac.th/strategic.php 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
o4 แผน
ยุทธศาสตร์
หรือแผนพฒันา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนิน
ภารกิจของหน่วยงานทีม่ี
ระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทางเป้าหมาย ตัวช้ีวัด  
เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลา
บังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2563 

กองนโยบายและแผน 
 

ผู้ก ากับดูแล 
น.ส.พจิิกามาศ  แย้มบู ่

ผู้รับผิดชอบ 
1. นางอมรรัตน์  อมรนาถ 
2. นายวีรศักดิ์  โพธิภิรมย์ 
3. นายไอศูรย์ จิตร์กระแส. 
 

https://drive.google.com/file/d/1GceSRk73H
Cofi3CMOhyq6iYVQyoirqRJ/view 
 

o5 ข้อมูลการ
ติดต่อ 

แสดงข้อมลูการติดต่อ ดังนี้ 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์  
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์

อิเลก็ทรอนิกส์  
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.สาโรช  ปุริสงัคหะ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.มันนียา หามาลัย. 
2. นายเจษฎา สุขสมพืช. 
3. นายอ านาจ  แก้วภูผา 

https://www.aru.ac.th/strategic.php 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
o6 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

งานทรัพยากรบุคคล ผู้ก ากับดูแล 
น.ส.มาลัยรกั สระทองพูล 

ผู้รับผิดชอบ 
นายวรพันธ์ ระเรงิฤทธ์ิ  

https://www.aru.ac.th/personnel/content.ph
p?cbg=bg_lb&gmenu_id=8&menu_id=30 
 
 
 
 

การ
ประชาสัมพันธ์ 

o7 ข่าว
ประชาสมัพันธ์ 

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึน
ในปี พ.ศ. 2563 

งานสื่อสารองค์กร 
 

ผู้ก ากับดูแล 
นายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ 
ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.กรีติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน 
2. น.ส.สมฤดี สุขเภร ี

https://www.aru.ac.th/photogallery/ 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
การปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล 

o8 Q&A o แ ส ด ง ช่ อ ง ท า ง ที่
บุ ค ค ล ภ าย น อ ก ส า ม า ร ถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และ
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้
ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สอง
ทาง เช่น Web broad, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 
o สามารถเ ช่ือมโยงไปยั ง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลย ี
 

 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.สาโรช  ปุริสงัคหะ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นางสาวมันนียา หามาลัย. 
2. นายเจษฎา สุขสมพืช. 
3. นายอ านาจ  แก้วภูผา 

https://www.aru.ac.th/complaint/?page=rep
ort_year 

 

o9 Social 
Network 

o แสดงเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น  
o สามารถเช่ือมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 
 
 
 

งานสื่อสารองค์กร 
 

ผู้ก ากับดูแล 
นายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.กรีติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน 
2. น.ส.สมฤดี สุขเภร ี

 
https://www.aru.ac.th/home.php 
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1

50491638447073&ref=br_rs 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
9.2 การบริหารงาน    
การด าเนินงาน o10 แผน

ด าเนินงาน
ประจ าป ี

o แสดงแผนการด าเนิน
ภารกิจของหน่วยงานทีม่ีระยะ 
1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรมงบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 
เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลา
บังคับใช้ในปี  
พ.ศ. 2563 

กองนโยบายและแผน 
 

ผู้ก ากับดูแล 
น.ส.พจิิกามาศ  แย้มบู ่

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.นัฐฐา ภูมิด ี
2. นางปาณิสรา ผดุงรัตน์         . 
. 

https://www.aru.ac.th/plan/?page=download
&subpage=detail&&id1=44 

 
https://drive.google.com/file/d/1EyX8WiCQy

KPzwHBgyzwBz3PbbzSdnlxu/view 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
 o11 รายงาน

การก ากบั
ติดตามการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 
6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าป ี
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมลูในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

กองนโยบายและแผน 
 

ผู้ก ากับดูแล 
น.ส.พจิิกามาศ  แย้มบู ่

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.นัฐฐา ภูมิด ี
2. นางปาณิสรา ผดุงรัตน์         . 
. 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/
1JjBhxQF9Vvp80PxfiKL4P3uN8UX66hyy 

 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/
1JjBhxQF9Vvp80PxfiKL4P3uN8UX66hyy 

 

o12 รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนด าเนินงานประจ าป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรปุผล
การด าเนินงาน เช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปญัหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 
2562 

กองนโยบายและแผน 
 

ผู้ก ากับดูแล 
น.ส.พจิิกามาศ  แย้มบู ่

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.นัฐฐา ภูมิด ี
2. นางปาณิสรา ผดุงรัตน์         . 
. 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/
1JjBhxQF9Vvp80PxfiKL4P3uN8UX66hyy 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
การปฏิบัติงาน o13 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรอืแนวทางการ
ปฏิบัติงานทีเ่จ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มอื
ปฏิบัติภารกจิใด ส าหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนกังาน
ต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการ
ข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 
เป็นต้น 

งานทรัพยากรบุคคล ผู้ก ากับดูแล 
น.ส.มาลัยรกั สระทองพูล 

ผู้รับผิดชอบ 
นายวรพันธ์ ระเรงิฤทธ์ิ  
 

https://www.aru.ac.th/personnel/content.ph
p?cbg=bg_lb&gmenu_id=8&menu_id=31 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
การให้บริการ o14 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ
ให้บรกิาร 

o แสดงคู่มือหรอืแนวทางการ
ปฏิบัติที่ผูร้บับริการหรอืผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็น
ข้อมูลในการขอรบับริการหรอื
ติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัต ิเช่น เป็นคู่มือส าหรับ
บริการหรือภารกจิใด ก าหนด
วิธีการข้ันตอนการใหบ้ริการ
หรือการติดต่ออย่างไร  
เป็นต้น 

กองบริการการศึกษา 
กองพฒันานักศึกษา 
งานทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

ผู้ก ากับดูแล 
นางเบญญาภา  สอนพรม 
นางสารภี  พลูศิร ิ
น.ส.มาลัยรกั สระทองพูล 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.สมจิตร์  สอนดา  
2. นายสิทธ์ิพงษ์  พงษ์สุข. 
3. นายวรพันธ์ ระเรงิฤทธ์ิ . 

คู่มือนักศึกษา 
https://www.aru.ac.th/online-
contents.php?mcon_id=52&id=907 
 
 
คู่มือราชภัฏจิตอาสา 
 
https://www.aru.ac.th/volunteer/file_downlo
ad/file_1527238713.pdf 
 
 
 

o15 ข้อมูลเชิง
สถิติการ
ให้บรกิาร 

o แสดงข้อมลูสถิติการ
ให้บรกิารตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
o เป็นข้อมลูการใหบ้ริการที่
เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลย ี
 

 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.สาโรช  ปุริสงัคหะ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.มันนียา หามาลัย. 
2. นายเจษฎา สุขสมพืช. 
3. นายอ านาจ  แก้วภูผา 

http://www.histats.com/viewstats/?sid=4181
664&ccid=1035 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
o16 รายงาน
ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ
การใหบ้ริการ 

o แสดงผลส ารวจความพงึ
พอใจการให้บริการตาม
อ านาจหน้าทีห่รือภารกจิของ
หน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 
2562 

คณะ ส านัก สถาบัน 
 

ผู้ก ากับดูแล 
1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผอ.ส านัก/สถาบัน และกอง. 

ผู้รบัผิดชอบ 
1. หน.ส านักงานคณบดีทุกคณะ. 
2. หน.ส านักงานผูอ้ านวยการ 
ส านัก/สถาบัน. 
3. ผู้อ านวยการกองทกุกอง  

https://aru.ac.th/pdf/%E0%B8%9C%E0%B
8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B
8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B
9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B
8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9
%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8
%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8
%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8
%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8
%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8
%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8
%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8
%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8
%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9
%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8
%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9
%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8
%A3%E0%B9%8C.pdf 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
o17 E-
Service 

o แสดงช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถขอรบั
บริการตามอ านาจหน้าที่
ภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพือ่ช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับ
บริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยง
ไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลย ี
 

 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.สาโรช  ปุริสงัคหะ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.มันนียา หามาลัย. 
2. นายเจษฎา สุขสมพืช. 
3. นายอ านาจ  แก้วภูผา 
 
 
 
 

https://www.aru.ac.th/complaint/?page=rep
ort_year 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

o18 แผนการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าป ี

o แสดงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานทีม่ี
ระยะ 1 ป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ เช่น งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย  
เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลา
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

กองนโยบายและแผน ผู้ก ากับดูแล 
นางสาวพิจกิามาศ  แย้มบู่ 

ผู้รับผิดชอบ 
นางอมรรัตน์ อมรนาถ 
นายวีระศักดิ์  โพธ์ิภิรมย์ 
. 

https://drive.google.com/file/d/1DNVvZLYw
QDfnMzjvawQPPFBU-NREiUgM/view 

 
https://drive.google.com/file/d/1WDb9zRxA

LaYF_xaWwo18roF19yuPaS10/view 
 

https://drive.google.com/file/d/1_sXF7nvro
DZ87m0_pUhiEiqjo0FRWkjp/view 

 

 o19 รายงาน
การก ากบั
ติดตามการใช้
จ่าย
งบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 
6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี
o มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมลูในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

กองนโยบายและแผน ผู้ก ากับดูแล 
น.ส.พจิิกามาศ  แย้มบู ่

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.นัฐฐา ภูมิด ี
2. นางปาณิสรา ผดุงรัตน์         . 
. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/
1JjBhxQF9Vvp80PxfiKL4P3uN8UX66hyy 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
 o20 รายงาน

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรปุผล
การใช้จ่ายงบประมาณ เช่น 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย  
เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 
2562 

กองนโยบายและแผน ผู้ก ากับดูแล 
น.ส.พจิิกามาศ  แย้มบู ่

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.นัฐฐา ภูมิด ี
2. นางปาณิสรา ผดุงรัตน์         . 
. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/
1JjBhxQF9Vvp80PxfiKL4P3uN8UX66hyy 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสด ุ

o21 แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการ
จัดหาพสัด ุ

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
o เป็นข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปี พ.ศ. 2563 

งานพัสด ุ
 

ผู้ก ากับดูแล 
นางสันทนา  แสงสว่าง 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.วราภรณ์ นุชภู่ 
2. น.ส.ศรีวิชชญาน์ บรสิุทธ์ิธรรม. 

http://admins.aru.ac.th/uploads/central/edo
c/202005-c8c95517.pdf 

 
 

http://admins.aru.ac.th/uploads/central/edo
c/202005-87eba30f.pdf 

 
 

http://admins.aru.ac.th/uploads/central/edo
c/201911-6e580abf.pdf 

 
https://www.aru.ac.th/central/?page=supply

&subpage=e_doc&id=17 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
 o22 ประกาศ

ต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัด
จ้างหรือการ
จัดหาพสัด ุ

o แสดงประกาศตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
o เป็นข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปี พ.ศ. 2563 

งานพัสด ุ
 

ผู้ก ากับดูแล 
นางสันทนา  แสงสว่าง 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.วราภรณ์ นุชภู่ 
2. น.ส.ศรีวิชชญาน์ บรสิุทธ์ิธรรม. 

https://www.aru.ac.th/home.php 
 

 o23 สรุปผล
การจัดซื้อจัด
จ้างหรือการ
จัดหาพสัดุราย
เดือน 

o แสดงสรปุผลการจัดซือ้จัด
จ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อ
หรือจ้างวงเงินทีซ่ื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง เหตผุลที ่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และ
วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรอืจ้าง เป็นต้น 

งานพัสด ุ
 

ผู้ก ากับดูแล 
นางสันทนา  แสงสว่าง 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.วราภรณ์ นุชภู่ 
2. น.ส.ศรีวิชชญาน์ บรสิุทธ์ิธรรม. 
. 
 

http://admins.aru.ac.th/uploads/central/edo
c/202005-b93e5eb2.pdf 

 
http://admins.aru.ac.th/uploads/central/edo

c/202005-80328e7f.pdf 
 

http://admins.aru.ac.th/uploads/central/edo
c/202005-8454a2f9.pdf 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
  o จ าแนกข้อมลูเป็นรายเดือน 

(กรณีไม่มกีารจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดใหร้ะบุว่าไม่มกีาร
จัดซื้อจัดจ้าง) 
o เป็นข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปี พ.ศ. 2563 

งานพัสด ุ
 

ผู้ก ากับดูแล 
นางสันทนา  แสงสว่าง 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.วราภรณ์ นุชภู่ 
2. น.ส.ศรีวิชชญาน์ บรสิุทธ์ิธรรม. 
. 
 

https://www.aru.ac.th/central/?page=supply&s
ubpage=e_doc&id=25 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
 o24 รายงาน

ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรอืการ
จัดหาพสัดุ
ประจ าป ี

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ปญัหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 
2562 

งานพัสด ุ
 

ผู้ก ากับดูแล 
นางสันทนา  แสงสว่าง 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.วราภรณ์ นุชภู่ 
2. น.ส.ศรีวิชชญาน์ บรสิุทธ์ิธรรม. 

http://admins.aru.ac.th/uploads/central/edoc/20200
5-d7cbd81a.pdf 

 
http://admins.aru.ac.th/uploads/central/edoc/20200

5-d7cbd81a.pdf 
 

https://www.aru.ac.th/central/?page=supply&subpage
=e_doc&id=25 

 
 

http://admins.aru.ac.th/uploads/central/edo
c/202003-669c24bb.pdf 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

o25 นโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงนโยบายการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล ที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 
เพื่อก่อให้เกิดการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปรง่ใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายของผู้บริหาร
สงูสุดหรือผูบ้รหิารที่ได้รับ
มอบหมาย หรือนโยบายที่
ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บงัคับใน
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

งานทรัพยากรบุคคล ผู้ก ากับดูแล 
น.ส.มาลัยรกั สระทองพูล 

ผู้รับผิดชอบ 
นายวรพันธ์ ระเรงิฤทธ์ิ  
 

https://www.aru.ac.th/contents-file/46/13-
2020-05-08-101555.pdf 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
 o26 การ

ด าเนินการตาม
นโยบายการ
บรหิาร
ทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงการด าเนินการตาม
นโยบายการบรหิารทรัพยากร
บุคคล เช่น การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาคนดีคน
เก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การสง่เสรมิจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการทีม่ีความ
สอดรบักับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25 
หรือเป็นไปตามกิจกรรมทีอ่ยู่
ภายใต้นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25 
o เป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2563 

งานทรัพยากรบุคคล ผู้ก ากับดูแล 
น.ส.มาลัยรกั สระทองพูล 

ผู้รับผิดชอบ 
นายวรพันธ์ ระเรงิฤทธ์ิ  
 

https://www.aru.ac.th/personnel/ 
 

https://www.aru.ac.th/personal_list.php 
 

https://www.aru.ac.th/contents-file/43/13-
2019-06-25-112547.pdf 

 
https://www.aru.ac.th/personnel/detail.php?

mcon_id=46 
 

อธิบายเพ่ิมเติม : 
มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี ้
     ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โดยมีแผนกรอบ
อัตราก าลัง ด าเนินงานตามแผน บรรจุ แต่งตั้ง  มีการ
พัฒนา ก าลังคน ศักยภาพอย่างสม่ าเสมอ ธ ารงรักษาไว้ 
ยกย่องชมเชย การมีต าแหน่งที่สูงข้ึน การประเมินเลื่อน
ข้ันเงินเดือนด้วยความเป็นธรรม เป็นต้น 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
 o27 

หลักเกณฑก์าร
บรหิารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดังนี ้
o หลักเกณฑก์ารสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 
o หลักเกณฑก์ารบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร 
o หลักเกณฑก์ารพฒันา
บุคลากร 
o หลักเกณฑก์ารประเมินผล
การปฏิบัตงิานบุคลากร 
o หลักเกณฑก์ารให้คุณให้
โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
o เป็นหลักเกณฑท์ี่ยังใช้บังคับ
ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 

งานทรัพยากรบุคคล ผู้ก ากับดูแล 
น.ส.มาลัยรกั สระทองพูล 

ผู้รับผิดชอบ 
นายวรพันธ์ ระเรงิฤทธ์ิ  
 

https://www.aru.ac.th/personnel/content.ph
p?cbg=bg_lb&gmenu_id=8&menu_id=30 

 
https://www.aru.ac.th/personnel/content.ph
p?cbg=bg_lb&gmenu_id=8&menu_id=39 

 
https://www.aru.ac.th/contents-file/19/7-

2020-05-19-030425.pdf 
 

https://www.aru.ac.th/contents-file/30/13-
2019-06-25-093141.pdf 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
 o28 รายงาน

ผลการบรหิาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลประจ าป ี

o แสดงผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการ
บรหิารทรัพยากรบุคคล  
ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีที ่
ผ่านมา พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานทรัพยากรบุคคล ผู้ก ากับดูแล 
น.ส.มาลัยรกั สระทองพูล 

ผู้รับผิดชอบ 
นายวรพันธ์ ระเรงิฤทธ์ิ  
 

ส่งให้พ่ีอ านาจขึ้นเว็บแล้ว 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o29 แนว
ปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

o แสดงคู่มือหรอืแนวทางการ
ด าเนินการต่อเรื่องรอ้งเรียนที่
เกี่ยวข้องกบัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท า
การร้องเรียน รายละเอียด
ข้ันตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต่อเรือ่งร้องเรียน ส่วน
งานที่รบัผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 

งานนิติการ ผู้ก ากับดูแล 
นางศราริตา แจ้งพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.ศิรลิักษณ์ สุคันธชาติ 
 
 
 

https://www.aru.ac.th/complaint/?page=rep
ort_year 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
 o30 ช่องทาง

แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

o แสดงช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถแจง้
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน
ทางช่องทางออนไลน ์
o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยง
ไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

งานนิติการ ผู้ก ากับดูแล 
นางศราริตา แจ้งพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.ศิรลิักษณ์ สุคันธชาติ 
 
 

https://www.aru.ac.th/complaint/?page=frm_lawyer 
 

 o31 ข้อมูลเชิง
สถิติเรือ่ง
ร้องเรียนการ
ทุจริตประจ าป ี

o แสดงข้อมลูสถิตเิรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการ
จัดการเรื่องรอ้งเรียน เช่น 
จ านวนเรื่อง เรือ่งที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องที่อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ  
เป็นต้น 
(กรณีไม่มเีรือ่งร้องเรียนให้ระบุ
ไม่มีเรือ่งร้องเรียน) 
o เป็นข้อมลูในปี พ.ศ. 2563 

งานนิติการ ผู้ก ากับดูแล 
นางศราริตา แจ้งพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.ศิรลิักษณ์ สุคันธชาติ 
 
 
 

https://www.aru.ac.th/complaint/pdf/20200
507150035.pdf 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

o32 ช่อง
ทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ทางช่องทางออนไลน ์
o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยง
ไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลย ี
 

 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.สาโรช  ปุริสงัคหะ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.มันนียา  หามาลัย. 
2. นายเจษฎา  สุขสมพืช. 
3. นายอ านาจ  แก้วภูผา 

https://www.aru.ac.th/complaint/?page=frm
_lawyer 

 
https://www.aru.ac.th/complaint/?page=rep

ort_year 
 

 o33 การเปิด
โอกาสให้เกิด
การมสี่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น  
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หรือร่วมติดตามประเมินผล 
เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2563 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลย ี
 

 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.สาโรช  ปุริสงัคหะ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. น.ส.มันนียา  หามาลัย. 
2. นายเจษฎา  สุขสมพืช. 
3. นายอ านาจ  แก้วภูผา 

https://www.aru.ac.th/ita/metting-ITA-1-
2563.pdf 

อธิบายเพ่ิมเติม 
     คณะกรรมการด าเนินงานคุณธรรมและความ
โปรง่ใส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา น าโดย 
ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดฝี่ายบริหาร
ทรัพยากร ประชุมติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน
พิจารณาผู้รบัผิดชอบตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ ITA และวาระ
อื่นๆ แนวทางการปรบัปรุงการด าเนินงานยกระดับผล
การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต  
10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร 

o34 เจตจ านง
สุจริตของ
ผู้บริหาร 

o แสดงเนือ้หาเจตนารมณ์
หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัตหิน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
o ด าเนินการโดยผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบันของ
หน่วยงาน 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA 
 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล 
 

https://www.aru.ac.th/photogallery/detail.ph
p?id=131 

 
https://www.aru.ac.th/ita/2563/ita260263-

Thai.pdf 
 

https://www.aru.ac.th/ita/2563/ita260263-
Eng.pdf 

 
https://www.aru.ac.th/ita/report-policy-
CEO2563.pdf 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
 o35 การมี

ส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการมสี่วน
ร่วมของผู้บริหารสงูสุดคน
ปัจจุบัน 
o เป็นการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึงการ
ให้ความส าคัญกบัการปรบัปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปรง่ใส 
o เป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA 
 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล 
 

https://www.77kaoded.com/news/samrit/13
20782 

อธิบายเพิ่มเติม : รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ ร่วมจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีด้านวิชาการ สนับสนุน
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และพัฒนางานด้าน
วิชาการ ส่ งเสริมให้สถาบันการศึกษาขับเคลื่อน
คุณธรรมในองค์กร น าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและ
เป็นพื้นที่ เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมในอนาคตมี
ระยะเวลาด าเนินงานร่วมกันภายใต้ บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือนี้เป็นเวลา 3 ปี  
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือ
การป้องกันการ
ทุจริต 

o36 การ
ประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจ าป ี

o แสดงผลการประเมินความ
เสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้ เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผล
การประเมิน เช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและ 
การด าเนินการในการบรหิาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2563 

งานนิติการ ผู้ก ากับดูแล 
นางศราริตา แจ้งพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.ศิรลิักษณ์ สุคันธชาติ 
 
 
 

https://www.aru.ac.th/ita/2563/ita17042563
.pdf 
อธิบายตามแผนฯ หน้า 10-18 
1. การจัดซื้อจัดจ้าง 
1. ด้านการก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
1.1 การลอ็คสเปค การก าหนดสเปค กีดกัน เอือ้
ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใด รายหนึง่ 
1.2 การจัดท าราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้อง
กับสเปคทีก่ าหนด 
1.3 ไม่มีการประกาศราคากลางในเว็บไซต์ของ
หนว่ยงาน 
2.  ด้านการจัดซื้อวัสดสุิ้นเปลือง 
2.1 การแบ่งซื้อ 
2.2 การใช้ดุลยพินิจในการขยายเวลา การต่อ
สัญญา และผลการประกวดราคา 
2.3 การไม่พจิารณาผูเ้สนอราคาทีม่ีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ก าหนด และเสนอราคา
ต่ าสุด 
2.4 ไม่ได้ซื้อของจริงตามสเปคที่ก าหนดหรือซื้อของ
คุณภาพต่ า และราคาไม่เหมาะสม 
3.  ด้านบุคคล 
   3.1  เจ้าหน้าที่พสัดุ หัวหน้างานพัสดุ และผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่ซือ่สัตย์สุจริต 
   3.2  ผู้ควบคุมก ากับดูแลงานพสัดุขาดทักษะและองค์
ความรู้ในเรื่องการใช้กฎระเบียบ 
4.  ด้านระบบงาน 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
 o37 การ

ด าเนินการเพื่อ
จัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
o เป็นกจิกรรมหรือการ
ด าเนินการทีส่อดคล้องกบั
มาตรการหรือการด าเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข้อ o36 
o เป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2563 

งานนิติการ ผู้ก ากับดูแล 
นางศราริตา แจ้งพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.ศิรลิักษณ์ สุคันธชาติ 
 
 
 

https://www.aru.ac.th/ita/2563/ita1704256
3.pdf 

 
อธิบายเพ่ิมเติมตามแผนฯ หน้า 19-21 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพฒันากลไกการปฏิบัติงานปอ้งกัน
การทจุริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร
ป้องกันการทจุริตประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน 
การป้องกันการทจุริตและผลประโยชน์ทับซอ้น 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
เสริมสรา้ง
วัฒนธรรม
องค์กร 

o38 การ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สจุริต 
อย่างชัดเจน 
o เป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA 
 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล 
 

วัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีดังนี ้
“ร่วมคิด ร่วมท า น้อมน าศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาองค์กร และท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” 
ร่วมคิด  คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการคิด การ
ก าหนดทิศทาง และการพัฒนาองค์กร 
ร่วมท า  คือ บุคลากรในองค์กรจากทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัยร่วมท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ร่วมกัน 
น้อมน าศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาองค์กร และ
ท้องถิ่น คือ การน าศาสตร์ต่างๆ ตามแนวทางศาสตร์
พระราชามาประยุกต์ในการปฏิบัติหน้าที่เพือ่พัฒนา
องค์กร และท้องถ่ิน 
อย่างยั่งยืน คือ มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มสีมรรถนะ
สูง พัฒนาท้องถ่ินใหม้ีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นที่พึง่ของ
สังคม 
ประกอบด้วยกจิกรรมดงันี ้
-กิจกรรมจิตอาสาเรารักเมืองมรดกโลก 
https://www.aru.ac.th/photogallery/detail.php?
id=130 
 

https://www.aru.ac.th/ita/report-policy-
CEO2563.pdf 

https://www.aru.ac.th/photogallery/detail.ph
p?id=116 
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องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ
ทุจริต 

o39 
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าป ี

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ทุจริตหรอืพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปรง่ใส
ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ เช่น โครงการ กจิกรรม 
งบประมาณช่วงเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มรีะยะเวลา
บังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2563 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA 
 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล 
 

https://www.aru.ac.th/ita/2563/ita1704256
3.pdf 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
 o40 รายงาน

การก าก ากบั
ติดตามการ
ด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทจุริต 
o มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมลูในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA 
 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล 
 

https://www.aru.ac.th/ita/2563/ita0501256
3.pdf 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
 o41 รายงาน

ผลการ
ด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรปุผล
การด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อปุสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA 
 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล 
 

https://www.aru.ac.th/ita/2563/ita0505256
3-1.pdf 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  
มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสและ
ป้องกันการ
ทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

o42 มาตรการ
ส่งเสริม 
คุณธรรมและ
ความ 
โปรง่ใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 
2562 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA 
 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล 

https://www.aru.ac.th/ita/2563/ita0505256
3-2.pdf 

อธิบายเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA-
Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ-ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562) หน้า 6-14 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
  o มีข้อมูลรายละเอียดการ

วิเคราะห์ เช่น ประเด็นทีเ่ป็น
ข้อบกพรอ่งหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเรง่ด่วน
ประเด็นทีจ่ะต้องพฒันาให้ดี
ข้ึนแนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น 
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
การสง่เสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ให้ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้องตามผล
การวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การ
ก าหนดผูร้ับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง การก าหนดข้ันตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนด
แนวทางการก ากบัติดตามให้
น าไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น 

  https://www.aru.ac.th/ita/2563/ita0505256
3-2.pdf 
 
อธิบายเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA-
Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ-ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562) หน้า 6-14 
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(1) 
ตัวชี้วัด 

(2) 
ข้อมูล 

(3) 
องค์ประกอบด้านข้อมูล 

(4) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

(5) 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

(6) 
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  

(1 ต.ค.-31 มี.ค. 63) 
 o43 การ

ด าเนินการตาม
มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตาม
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการน า
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่
การปฏิบัตอิย่างเป็นรปูธรรม 
o เป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ITA 
 

ผู้ก ากับดูแล 
ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล 
 

https://www.aru.ac.th/ita/metting-ITA-1-
2563.pdf 

 
https://www.aru.ac.th/ita/metting-ITA-4-

2563.pdf 
 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

จัดท าโดย นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการด าเนินงาน ครั้งต่อไป 
 ก าหนดการประชุมตามปฏิทินคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งต่อไป คือ ช่วง
กลางเดือนกรกฎาคม 2563 

 
หมายเหตุ  ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินงาน ทราบล่วงหน้า 
  

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ปี พ.ศ. 2563 
      เดือน 

วัน 
ม.ค. ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จันทร์             
อังคาร             
พุธ - 26 - 1 -    - 7 - 2 
พฤหัสบดี             
ศุกร์      5 31 28     


