
 
 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหนว่ยงานให้มีคุณธรรมและความโปรง่ใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละ
ด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รอบที่ 1และ 2) 

 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 การประเมนิคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรการเสริมเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
ท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 - 2555) ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2560 และมาถึงปัจจุบัน
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้พันธกิจ การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 5 ปขางหนา จะเปนการปฏิรูปกระบวนการด าเนินงานจาก
เดิม ไปสูกระบวนการท างานแบบบูรณาการท้ังระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของประชาชนท่ีนอกจากตนเองจะไมกระท าการทุจริตแลว 
จะตองไมอดทน  ตอการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยอีกตอไป ประชาชนไทยตองกาวขามคานิยมอุปถัมภและความเพิกเฉยตอการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังนี้
เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปรงใสของประเทศไทยในทุกมิติ ใหมีมาตรฐานตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Conventionagainst Corruption: UNCAC)ภายในป พ.ศ. 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ รวมถึงบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน              
มีความเห็นพ้องและตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครบถ้วนท้ัง 6 ด้าน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะถูกใช้เป็นแนวทางส าหรับการ
ด าเนินงานได้เป็นอย่างดีมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน สามารถยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส
ยิ่งขึ้น และบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป 
   
 
 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

https://www.nacc.go.th/article_attach/corruption.pdf


สารบัญ 
 

  หน้า 
 แผนการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏว ไลยอลงกรณ์       
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รอบท่ี 1) 
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 แผนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รอบท่ี 2) 
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 ปฏิทินการด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบท่ี 1 
15 

   
 ปฏิทินการด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบท่ี 2 
19 

   
   ภาคผนวก 
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แผนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้านของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รอบที่ 1) 
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นโยบาย ข้อค าถาม หัวข้อ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน-เวลา-สถานที*่ 
ด้านที่ 2 

ความพร้อมรับผิด 
 

EB 1 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้บริหาร
ของหน่วยงานได้แสดงเจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงานหนว่ยงานอย่างไร 

โครงการ Valaya – ITA day งานการเจ้าหน้าที ่ - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
- 08.00 น.- 14.00 น. 
- หอประชุมราชภัฏวไลย 
  อลงกรณ์ (หน้าสนามบาส)  

 
 

EB 1(1) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดง
เจตจ านงวา่จะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน 
หรือไม่ 

- การแสดงเจตจ านงผา่นการจัดท าโครงการ  
  Valaya – ITA day โดยแสดงเจตนาต่อหน้า 
  บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย 

EB 1(2) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการแสดง
เจตจ านงวา่จะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน หรือไม่ 

- การจัดท าข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการ 
  ป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ด้านที่ 5 
คุณธรรมการ

ท างานใน
หน่วยงาน 

 

EB 1(3) ผู้บริหารของหน่วยงานมีการก าหนด
นโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในแต่ละดา้น หรือไม ่
 
 

- การประกาศเจตนารมณ์(เจตจ านง) ตามนโยบาย 
  การป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
  วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 ด้าน 
  1. ด้านความโปร่งใส 
  2. ด้านความพร้อมรับผิด 
  3. ด้านความปลอดจากการทจุริตในการปฏิบัติงาน 
  4. ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร 
  5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  6. ด้านการสื่อสารในองค์การ 

 

ด้านที่ 2 
ความพร้อมรับผิด 
 

   - การสอบถามหน่วยงานว่ามีการแสดงเจตจ านง
สุจริตของผู้บริหารหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ภายใน 
หน่ วยงานรับทราบและใ ห้บุ คคลภายนอก
หน่วยงานเช่นหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาชน 
และภาคเอกชนได้รับทราบหรือไม่ ด้วยวิธีการใด
และมีเอกสารหลักฐาน อย่างไรบ้าง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
- จัดท าบนัทึกสอบถามไปยัง 
  ผู้บริหารของหน่วยงานภายใน 
  ทุกหน่วยงานและส่งกลับ 
  ภายใน10 มีนาคม 2560 

ภายใน13 มีนาคม 2560 
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นโยบาย ข้อค าถาม หัวข้อ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน-เวลา-สถานที*่ 
ด้านที่ 6 

การสื่อสารภายใน
หน่วยงาน 

EB 1(3) 
ต่อ 

 -  การจัดท า แผนงานหรือโครงการ กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
แต่ละด้าน ทั้ง 6 ด้าน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
- จัดท า(ร่าง)แผนงานหรือ 
   โครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนา 
   หน่วยงานให้มีคุณธรรมและ 
   ความโปร่งใสตามแนวทางการ 
   ประเมินคุณธรรมและความ 
   โปร่งใสในการด าเนินงานของ 
   หน่วยงานภาครัฐเสนอ 
   คณะกรรมการบริหาร 
   มหาวิทยาลยัให้ข้อเสนอแนะ 
   และให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 1 มีนาคม 2560 
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แผนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครฐัในแต่ละด้านของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รอบที่ 2) 
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นโยบาย ข้อค าถาม หัวข้อ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน-เวลา-สถานที*่ 
ด้านที่ 1 

ความโปร่งใส 
EB 1 

 
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีสว่นร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
อย่างไร 

กิจกรรมตามที่หน่วยงานที่ก าหนดเป็นภารกิจหลัก  
- ผลิตบัณฑิต 
- การจัดการเรียนการสอน 
(กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร) 

ผู้ก ากับดูแล 
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒนบ์ดี 
อ.ดร ศศิธร จันทมฤก 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล 
ผศ.คชินทร์ โกกกุทาภรณ ์
อ.วัสส์พร จิโรจพันธ ์
นางกนกพร  สณัห์ฤทัย 
น.ส.มานิดา ปามุทา 
น.ส.พวงเพชร พลทอง 
น.ส.ฐิติกานต์ จิตรจา 

ตามเงื่อนไขที่ ป.ป.ช ก าหนด 
 

 

เงื่อนไขที่ส านักงาน ป.ป.ช ก าหนด :  
    1. พิจารณาเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  
    2. จะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการมสี่วนร่วมตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจดัท าแผนงาน/โครงการ และร่วมด าเนินการ 
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นโยบาย ข้อค าถาม หัวข้อ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน-เวลา-สถานที*่ 
ด้านที่ 5 

คุณธรรมการท างาน 
ในหน่วยงาน 

EB 2 
 

หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัตงิานตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิัติงานตาม
ภารกิจหลักอย่างไร 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ:เพื่อทบทวน-รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ตามคู่มือปฏิบัติงานหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่
ก าหนดเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับดูแล 
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒนบ์ดี 
อ.ดร ศศิธร จันทมฤก 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล 
ผศ.คชินทร์ โกกกุทาภรณ ์
อ.วัสส์พร จิโรจพันธ ์
นางกนกพร  สณัห์ฤทัย 
น.ส.มานิดา ปามุทา 
น.ส.พวงเพชร พลทอง 
น.ส.ฐิติกานต์ จิตรจา 

สัปดาห์ที่ 2 
ของเดือนมีนาคม2560 

 EB 2(1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิัตงิานตาม
ภารกิจหลัก หรือไม่ 

 

 EB 2(2) 
 

 

รายงานผลการปฏิบัตงิานตามคูม่ือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัตงิานตามภารกิจหลัก 
หรือไม่ 

 

ด้านที่ 5 
คุณธรรมการท างาน 

ในหน่วยงาน 

EB 3 
 

หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การ
บริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม
อย่างไร 

กิจกรรมการออกแบบระบบการประเมิน /ป้องกัน/
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจหลัก 

ผู้ก ากับดูแล 
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒนบ์ดี 
อ.ดร ศศิธร จันทมฤก 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล 
ผศ.คชินทร์ โกกกุทาภรณ ์
อ.วัสส์พร จิโรจพันธ ์
นางกนกพร  สณัห์ฤทัย 
น.ส.มานิดา ปามุทา 
น.ส.พวงเพชร พลทอง 
น.ส.ฐิติกานต์ จิตรจา 

สัปดาห์ที่ 3 
ของเดือนมีนาคม2560 

 
 EB 3(1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลักและระยะเวลาที่ ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม่ 

 

 EB 3(2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจหลัก หรือไม่ 
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นโยบาย ข้อค าถาม หัวข้อ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน-เวลา-สถานที*่ 
ด้านที่ 3 

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 

EB 4 หน่วยงานของท่านมีการด าเนนิการ
เก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร 

กิจกรรมตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามรายไตร
มาส 

ผู้ก ากับดูแล 
 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 
 น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 
  
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล/ด าเนินงาน 
 น.ส.กัลยทัศน์  พราหมณ์ส าราญ 
 น.ส.วิรินทร์ ยอดหาญ 
 น.ส.สุภัทรา  ไตรภูมิ 
 น.ส.วิมล มีสมพร 

ตามรายไตรมาส 

EB 4(1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏบิัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ภายในระยะเวลา 30 วนัท าการ 
หลังจากวันทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ 

 

 EB 4(2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้
สาธารณชนสามารถตรวจสอบขอ้มูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้ โดยมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่ (1) ชื่อ
โครงการ 
(2) งบประมาณ(3) ผู้ซื้อซอง(4) ผู้ยื่นซอง 
(5) ผู้ได้รับคัดเลือก 

 

ด้านที่ 4 
ด้านวฒันธรรม
คุณธรรมใน

องค์กร 

EB 4(3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้อง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือไม่ 
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นโยบาย ข้อค าถาม หัวข้อ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน-เวลา-สถานที*่ 
ด้านที่ 3 

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 

EB 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน
ของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร 

กิจกรรมตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามรายไตร
มาส 
(โครงการใหญ่ 5 โครงการ) 

ผู้ก ากับดูแล 
 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 
 น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 
  
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล/ด าเนินงาน 
 น.ส.กัลยทัศน์  พราหมณ์ส าราญ  
 น.ส.วิรินทร์ ยอดหาญ 
 น.ส.สุภัทรา  ไตรภูมิ 
 น.ส.วิมล มีสมพร 

ตามรายไตรมาส 

EB 5(1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่
ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ตาม       ที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน
ก าหนด หรือไม่ 

 EB 5(2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัด
จ้างแต่ละโครงการหรือไม่ 

 EB 5(3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคา
กลางแต่ละโครงการ หรือไม่ 

 EB 5(4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 
หรือไม่ 

 EB 5(5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ 
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นโยบาย ข้อค าถาม หัวข้อ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน-เวลา-สถานที*่ 
ด้านที่ 3 

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 

EB 6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง อย่างไร 

กิจกรรมสัมมนาวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2560    (ทุกหน่วยงาน) 
*กิจกรรมสัมมนาวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2559     (ทุกหน่วยงาน) ต้อง
มีร่องรอยให้เห็นเพราะผ่านมาแล้ว 

ผู้ก ากับดูแล 
 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 
 น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล/ด าเนินงาน 
 ผศ.ดร.ปิยะนันท์  สายัญปทุม 
 น.ส.กัลยทัศน์  พราหมณ์ส าราญ  
 น.ส.วิรินทร์ ยอดหาญ 
 น.ส.สุภัทรา  ไตรภูมิ 
 น.ส.วิมล มีสมพร 

สัปดาห์แรก 
ของเดือนเมษายน 2560 

(30 เม.ย.60หน่วยงานสง่แบบ
ส ารวจเชิงประจักษ์ 
(Evidence – based) รอบที่ 
2 พร้อมหลักฐานประกอบ  

และสัปดาห์สุดทา้ย 
ของเดือนสิงหาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB 6(1) มีการวิ เคราะ ห์ผลการจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ 

 EB 6(2) มีการน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ใน
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ใ น
ปีงบประมาณ     พ.ศ. 2560 หรือไม่ 
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นโยบาย ข้อค าถาม หัวข้อ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน-เวลา-สถานที*่ 
ด้านที่ 6 

การสื่อสารภายใน 
หน่วยงาน 

EB 7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร 

กิจกรรมพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน ผู้ก ากับดูแล 
 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
 น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล/ด าเนินงาน 
น.ส.กมลรัตน์ ยอดหาญ 
น.ส.สุวิมล  พชิัยกมล 
น.ส.มณี บุญผาย 
น.ส.วิษณีย์  ขุนสิงห์ 
น.ส.ศศิธร  ชื่นขาว 
 

สัปดาห์ทีส่อง 
ของเดือนมีนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB 7(1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงาน หรือไม่ 

 EB 7(2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง 
(อย่างน้อย 4 ช่องทาง) 

 EB 7(3) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจ ที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม่ 

 EB 7(4) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของ
หน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบ
รับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการของ
หน่วยงาน หรือไม่ 
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นโยบาย ข้อค าถาม หัวข้อ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน-เวลา-สถานที*่ 
ด้านที่ 1 

ความโปร่งใส 
EB 8 หน่วยงานของท่ านมีการด า เนินการ

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการอย่างไร 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ:สรุปผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างและด้านการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ผู้ก ากับดูแล 
 ผศ.สุวิทย์  ฉุยฉาย 
 น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล/ด าเนินงาน 
ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต์ เทพเดชา 
นายปรมัตถ์ สุวรรณเสรี 
น.ส.นิภาพรรณ วิโรจน์รัตนกุล 

สัปดาห์ที่ 2 
ของเดือนเมษายน 2560 

 
 
 
30 เม.ย.60 หน่วยงานส่งแบบ
ส ารวจเชิงประจักษ์  
(Evidence – based)  
รอบที่ 2 พร้อมหลักฐาน
ประกอบ จ านวน 1 ชุด  
ต่อ 1 หน่วยรับประเมิน 

 EB 8(1) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและ
ขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
หรือไม่ 

 EB 8(2) มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน หรือไม่ 

 EB 8(3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบ หรือไม่ 

 EB 8(4) มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชน
รับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืนๆ หรือไม่ 
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นโยบาย ข้อค าถาม หัวข้อ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน-เวลา-สถานที*่ 
ด้านที่ 4 

ด้านวฒันธรรม
คุณธรรมใน

องค์กร 

EB 9 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
อย่างไร 

กิจกรรม บริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ผู้ก ากับดูแล 
 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 
 น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล/ด าเนินงาน 
น.ส.ศิริวรรณ  สุขแซว 
นายสรวรรธก์  ไชยาวรรณ 
น.ส.ขวัญชนก ล าไยผล 
น.ส.ฉัตรวิมล ไตรโอสถ 

สัปดาห์แรก 
ของเดือนมีนาคม 2560 

 
EB 9(1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือไม่ 

 EB 9(2) มีการจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

 EB 9(3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ หรือไม่ 

 EB 9(4) มีการปรับปรุ งขั้ นตอน/แนวทางการ
ปฏิบั ติ ง านหรื อระ เบี ยบ เพื่ อป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 
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นโยบาย ข้อค าถาม หัวข้อ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน-เวลา-สถานที*่ 
ด้านที่ 4 

ด้านวฒันธรรม
คุณธรรมใน

องค์กร 

EB 10 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงานอย่างไร 

กิจกรรมประชุม:จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ 

ผู้ก ากับดูแล 
 ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย 
 น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล/ด าเนินงาน 
ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต์ เทพเดชา 
นายปรมัตถ์ สุวรรณเสรี 
น.ส.นิภาพรรณ วิโรจน์รัตนกุล 

สัปดาห์แรก 
ของเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

 
EB 10(1) มีการวิ เคราะห์ผลการด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพื่อน ามาปรับแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 

 EB 10(2) มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
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นโยบาย ข้อค าถาม หัวข้อ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัน-เวลา-สถานที*่ 
ด้านที่ 4 

ด้านวฒันธรรม
คุณธรรมใน

องค์กร 

EB 11 เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของท่านมีการ
รวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานใน
หน่วยงานอย่างไร 

1.กิจกรรม สภาคณาจารย์ร่วมใจพัฒนามหาวิทยาลยั 
   ให้เป็นองค์กรใสสะอาด 
2.กิจกรรมกลุ่มบุคลากรภายใต้ชื่อ”เรา ♥VRU” 

ผู้ก ากับดูแล 
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล/ด าเนินงาน 
อ.จิตเจริญ  ศรขวัญ 
อ.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ ์
นายทวี  เจริญสุข 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ทีส่อง 
ของเดือนมีนาคม 2560 

EB 11(1) 1) มี ก า ร ร ว ม กลุ่ ม ข อ ง เ จ้ า หน้ า ที่ ใ น
หน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 
หรือไม่ 

 EB 11(2) หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ต้องมิใช่กลุ่มตามโครงสร้างหน่วยงาน เช่น 
กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

* หมายเหตุ : วัน-เวลา-สถานที ่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ทีมผู้ประสานงาน/ให้ค าปรึกษา 
  อาจารย์ ปิยะ  กล้าประเสริฐ 
  อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร 
  อาจารย์จารุณี  มุมบ้านเซ่า 
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ปฏิทินการด าเนนิงานคณะกรรมการด าเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 
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วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
3 ก.พ. 60 ส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA  

ประจ าหน่วยงาน จ านวน 4 ราย  
โดยจัดท าเป็นไฟล์ Excel  

 ส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA  
 itamua.go.th@gmail.com 
 และแจ้งทางไลน์กลุ่ม 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 

 

6 ก.พ. 60 ประชุม คณะกรรมการรับการประเมิน 
คุณธรรมฯ เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง 
(รอบที่ 1 ครั้งที่ 1) 

 จัดประชุมแจ้งปฏิทิน/แจ้งเรื่องด่วนและข้อ  
 ค าถาม EB1(1)(2)(3) พร้อมแจ้งผู้รับผิดชอบ 
 และรับนโยบายจากผู้บริหาร 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 
 

 

8 ก.พ. 60 ประชุมคณะกรรมการรับการประเมิน        
คุณธรรมฯ เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง 
(รอบที่ 1 ครั้งที่ 2) 
 

 ก าหนดปฏิทินการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน  
 การทุจริต ของมหาวิทยาลัย 
 - ก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
 - ร่าง แผนงาน - ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 - สรุปข้อมูลเข้าที่ประชุม กบ.มหาวิทยาลัย 
   วันที่ 9 ก.พ.60 
- จัดท า ร่าง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความ 
   โปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย    
   ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 - จัดท า ร่าง ประกาศเจตนารมณ์ 
 - จัดท า ร่าง ข้อตกลงร่วมต่อต้านการทุจริต 
   ของอธิการบดีกับคณบดี/ผอ.ศูนย์ส านัก 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 
 

 

mailto:itamua.go.th@gmail.com
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วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
9 ก.พ. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   

 เพ่ือพิจารณาปฏิทินการด าเนินงาน/
นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม/ร่าง ประกาศเจตนารมณ์/ร่าง 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฯ/ร่าง
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของมหาวิทยาลัย 
 

การพิจารณา 
1. ร่าง ปฏิทินการด าเนินงานรับการประเมิน 

 คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
 ของหน่วยงานภาครัฐ 

2. ร่าง นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ/ 
    กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม 
    และความโปร่งใสเพ่ิมขึ้นในแต่ละด้าน 
3. ร่าง ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการ 
   ป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ 
4. ร่าง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการ 
   ป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น  
   ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆของ 
   มหาวิทยาลัย 
5. ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
   การทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 
 

 

23 ก.พ. 60 ด าเนินงานโครงการ วัน Valaya-ITA Day 
- เปิดงานโดยอธิการบดี และบรรยายพิเศษ 
- การบรรยาย “องค์กรใสสะอาด” 
- ประกาศเจตนารมณ์นโยบายต้านทุจริต 
- ลงนามข้อตกลงร่วมกับ คณะผู้บริหาร   
  คณบดี/ผอ.ศูนย์ส านัก (กิจกรรมMOU) 
 
 

 จัดที ่ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์(หน้าสนามบาส) 
 เป้าหมาย บุคลากรสายวิชาการ /บุคลากรสาย  
 สนับสนุน/นักศึกษา/ผู้มีส่วนได้เสีย/ปกครอง  
 ท้องถิ่นและภาคเอกชน 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
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วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
28 ก.พ. 60  หน่วยงานส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มี 

 ส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 500 ราย (หาก 
 มีน้อย กว่า 500 ราย ให้ส่งข้อมูล 
 ทั้งหมด) โดยจัดท าเป็นไฟล์ Excel  
 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ 
 www.itamua.com)  

 ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มา    
  ติดต่อหน่วยงานระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2559 –  
  31 ม.ค. 2560 
  - ชื่อ-สกุล, ต าแหน่ง, หน่วยงาน/บริษัท  
  - ที่อยู่ส าหรับส่งไปรษณีย์ 
  - โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์ส านักงาน 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 
 

 

28 ก.พ. 60  หน่วยงานส่งข้อมูลบุคลากร จ านวน  
 500 ราย (หากมีน้อยกว่า 500 ราย  
 ให้ส่งข้อมูล ทั้งหมด) โดยจัดท าเป็นไฟล์  
 Excel (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทาง 
 เว็บไซต์www.itamua.com)  

 ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 นับจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 60  
  - ชื่อ-สกุล, ต าแหน่ง, สังกัด  
  - ที่อยู่ส าหรับส่งไปรษณีย์  
  - โทรศัพท์มือถือ, โทรศัพท์ส านักงาน 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 
 

 

10 มี.ค. 60   ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงาน รายงาน   
  ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรคและส่ง 
  แบบ ส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence – 
  based) รอบท่ี 1 พร้อมหลักฐาน 
 ประกอบ  
 

  ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้ข้อเสนอแนะ  
  เพ่ือน าไปปรับปรุง (ส่งคืนวันที่ 12 มี.ค. 60) 

ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา 
งานการเจ้าหน้าที่ 

 

 

15 มี.ค. 60   หน่วยงานส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์    
  (Evidence – based) รอบท่ี 1 พร้อม   
  หลักฐานประกอบ จ านวน 1 ชุดต่อ 1  
  หน่วยรับประเมิน 

  สถานที่จัดส่ง ส านักงานโครงการ ITA  
  เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 
  แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ    
  10700 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 

 



 19 

 
 

ปฏิทินการด าเนนิงานคณะกรรมการด าเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 
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วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 มี.ค. 60  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการรับการ 

 ประเมินคุณธรรมฯ (รอบที่ 2 ครั้งที่ 1)  
 ปีงบประมาณ 2560 ทั้งคณะเพื่อ 
 เตรียมการจัดท าตามข้อค าถาม EB 1-10 

  - ปฏิทินการประเมิน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ  
  2560 ตามหนังสือ สกอ.ที่ศธ.0510/ว.199 
  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2560 
- การก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ EB 
- การท าความเข้าใจและแนวทางการตอบ 
  ค าถามและแนวทางการด าเนินงาน 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 

 

15 มี.ค.60  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการรับการ 
 ประเมินคุณธรรมฯ (รอบที่ 2 ครั้งที่ 2)  
 ปีงบประมาณ 2560 ทั้งคณะเพื่อติดตาม 
 การด าเนินงาน 

ติดตามการด าเนินงาน รอบที่ 2 ตั้งแต่ EB -1 ถึง 
EB -11 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 

 

1 มี.ค.–16 มิ.ย. 60  นักวิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบ   
 ส ารวจ Internal และ External  

 ใช้การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ทางไปรษณีย์   
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรศัพท์  
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 

 

16 เม.ย. 60  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการรับการ 
 ประเมินคุณธรรมฯ (รอบที่ 2 ครั้งที่ 2)  
 ปีงบประมาณ 2560 ทั้งคณะเพื่อติดตาม 
 ความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรคการ 
 ด าเนินงานตามข้อค าถามEB 1-10 

 ประชุมติดตามความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค 
 การด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบงานแต่ละEB 
งานการเจ้าหน้าที่ 

 

 

20 เม.ย. 60  ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงานส่งแบบ  
 ส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence –  
 based) รอบท่ี 2 พร้อมหลักฐาน 
 ประกอบ  

 ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงาน ส่งแบบ ส ารวจเชิง 
 ประจักษ์ (Evidence – based) รอบท่ี 2 พร้อม 
  หลักฐานประกอบ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้ 
  ข้อเสนอแนะ (ปรับปรุงและส่งคืนวันที่ 22) 

ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา 
งานการเจ้าหน้าที่ 
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วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
26 เม.ย. 60  ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงานส่งแบบ  

 ส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence –  
 based) รอบท่ี 2 พร้อมหลักฐาน 
 ประกอบ ฉบับสมบูรณ์ 

  1.ส่งแบบ ส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence –  
     based) รอบท่ี 2 
  2.หลักฐานประกอบ  
  3.ส าเนาข้อที่ 1 และ 2 อย่างละชุดเก็บที่ 
    ส่วนกลาง ส านักงานอธิการบดี 

ผู้รับผิดชอบแต่ละEB 
งานการเจ้าหน้าที่ 

 

 

30 เม.ย. 60  หน่วยงานส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์   
 (Evidence – based) รอบท่ี 2 พร้อม  
 หลักฐานประกอบ จ านวน 1 ชุด ต่อ 1  
 หน่วยรับประเมิน 

  สถานที่จัดส่ง ส านักงานโครงการ ITA  
  เลขที่ 457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 
  แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ   
  10700 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

 

31 พ.ค. 60  นักวิจัยแจ้งผลคะแนนเบื้องต้นตามแบบ  
 ส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence –   
 based) 
 

  จัดส่งผลคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสานงาน น ารายงาน 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

 

5 มิ.ย. 60  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการรับการ 
 ประเมินคุณธรรมฯ (รอบที่ 2 ครั้งที่ 3)  
 ปีงบประมาณ 2560 ทั้งคณะเพ่ือพิจารณา 
 และจัดท าค าร้องอุทธรณ์ผลคะแนนตาม 
 แบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence –  
 based) 
 
 
 

 1. พิจารณาผลคะแนนและข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์  
    ตามข้อแนะน าของ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ         
    ผู้รับท าการประเมิน 
 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปด าเนินการ จัดท าค าร้อง 
    อุทธรณ์ และจัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบในEBที่ต้องอุทธรณ ์
ผลคะแนน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
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วันที่ กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
12 มิ.ย. 60   ผู้รับผิดชอบแต่ละEB ส่งค าร้องอุทธรณ์ 

  ผลคะแนนตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์   
  (Evidence – based) รอบท่ี 2 พร้อม 
  หลักฐานประกอบการอุทธรณ์ 
   ฉบับสมบูรณ์ 

 1. ส่งค าร้องอุทธรณ์ผลคะแนนตามแบบส ารวจ 
     เชิงประจักษ์  (Evidence – based)รอบท่ี 2      
  2. หลักฐานประกอบการอุทธรณ์ 
  3. ส าเนาข้อที่ 1 และ 2 อย่างละชุดเก็บที่ 
     สว่นกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 

ผู้รับผิดชอบในEBที่ต้องอุทธรณ ์
ผลคะแนน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 

 

15 มิ.ย. 60   หน่วยงานส่งค าร้องอุทธรณ์ผลคะแนน  
  ตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์  
  (Evidence – based)  

  สถานที่จัดส่ง ส านักงานโครงการ ITA  เลขที ่
  457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี 
  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

งานการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

 

30 มิ.ย. 60   นักวิจัยแจ้งผลการอุทธรณ์ตาม 
  แบบ ส ารวจเชิงประจักษ์  
  (Evidence– based)  
 

  จัดส่งผลคะแนนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสานงาน น ารายงาน 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

 

 

31 ก.ค. 60   นักวิจัยประมวลคะแนน ITA จากแบบ    
  ส ารวจ 3 แบบและจัดท ารายงานเสนอ 
  ต่อส านักงานคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษา 

  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะเป็น 
  ผู้จัดส่งรายงานผลการประเมิน ITA ให้แก่    
  ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เข้าร่วมการ 
  ประเมิน 
 

คณะประเมิน 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

 

 

หมายเหตุ : ก าหนดเวลาในการจัดท ากิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่          /๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                    ของหน่วยงานภาครัฐ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

----------------------------- 
                     เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ              
จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการด าเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
        ๑.    รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์   ประธานกรรมการ 
        ๒.    อ. ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว   รองประธานกรรมการ 
        ๓.    รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  กรรมการ 
        ๔.    ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิร ิ  กรรมการ 
       ๕.    ผศ.สุวิทย์  ฉุยฉาย   กรรมการ 
       ๖.    ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย   กรรมการ 
        ๗.    รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  กรรมการ 
        ๘.    ผศ.อิงอร  วงษ์ศรีรักษา   กรรมการ 
        ๙.    ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก   กรรมการ 
        ๑๐.  อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม   กรรมการ 
        ๑๑.  ผศ.ดร.ฐิติพร  พิชญกุล   กรรมการ 
        ๑๒.  ผศ.ดร.อุษา  คงทอง   กรรมการ 
        ๑๓.  ผศ.ดร.อนงค์  อนันตริยเวช  กรรมการ 
        ๑๔. ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ ์  กรรมการ 
        ๑๕. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักด ี  กรรมการ 
        ๑๖. ผศ.ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  กรรมการ 
        ๑๗. ผศ.ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง กรรมการ 
         ๑๘. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร  กรรมการ 
         ๑๙. อ.ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร   กรรมการ 
         ๒๐. อ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก   กรรมการ 
         ๒๑. ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ ์  กรรมการ 
         ๒๒. ผศ.ละเอียด  ขจรภัย   กรรมการ 
         ๒๓. อ.ไชย  มีหนองหว้า   กรรมการ 
         ๒๔. น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  กรรมการและเลขานุการ 
           ๒๕. น.ส.กัลยทัศน์  พราหมณ์ส าราญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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-๒- 

        มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานในการประเมิน
เพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

      ๒. คณะกรรมการด าเนินการ 

           ๑. อ. ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว   ประธานกรรมการ 
      ๒. รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี   รองประธานกรรมการ 
     ๓. ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย   รองประธานกรรมการ 
     ๔. ผศ.สุวิทย์  ฉุยฉาย    รองประธานกรรมการ 
      ๕. ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์  กรรมการ 
      ๖. อ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก   กรรมการ 
      ๗. อ.จิตเจริญ  ศรขวัญ   กรรมการ 
     ๘. ผศ.ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม  กรรมการ 
      ๙. ผศ.ววิัฒน์  ชินนาทศิริกุล   กรรมการ 

              ๑๐. ผศ.คชินทร์  โกกนุทาภรณ์   กรรมการ 
              ๑๑. อ.วัสส์พร  จิโรจพันธุ์   กรรมการ 
     ๑๒. อ.ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์  กรรมการ 
              ๑๓. อ.ปิยะ  กล้าประเสริฐ   กรรมการ 
     ๑๔. อ.ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร   กรรมการ 
     ๑๕. อ.จารุณี  มุมบ้านเซ่า   กรรมการ 
              ๑๖. น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  กรรมการและเลขานุการ 
              ๑๗. น.ส.กัลยทัศน์  พราหมณ์ส าราญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๑๘. นางนงลักษณ์  สมณะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๑๙. นางกนกพร  สัณห์ฤทัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              ๒๐. ว่าที่ ร.ต.สรวรรธก์  ไชยาวรรณ ร.น. ผู้ช่วยเลขานุการ 
              ๒๑. น.ส.สุจิตรา  วงษ์สด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
              ๒๒  น.ส.ปราณี  ศรีนพ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๒๓. ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต์  เทพเดชา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๒๔. นายปรมัตถ์  สุวรรณเสรี   ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๒๕. น.ส.นิภาพรรณ  วิโรจน์รัตนกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๒๖. น.ส.ศิริวรรณ  สุขแซว   ผู้ช่วยเลขานุการ 

      ๒๗. น.ส.กมลรัตน์  ยอดหาญ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๒๘. น.ส.สวุิมล พิชัยกมล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๒๙. น.ส.มณี  บุญผาย    ผู้ช่วยเลขานุการ    
       ๓๐. น.ส.วิษณีย์  ขุนสิงห์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๓๑. น.ส.ศศิธร  ชื่นขาว   ผู้ช่วยเลขานุการ 

         ๓๒. น.ส.วิรินทร์  ยอดหาญ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
              ๓๓. น.ส.สุภัทรา  ไตรภูมิ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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-๓- 
 

      ๓๔. น.ส.วิมล  มีสมพร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๓๕. นายทวี  เจริญสุข    ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๓๖. น.ส.มานิดา  ปามุทา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๓๗. น.ส.พวงเพชร  พวงทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๓๘. น.ส.ฐิติกานต์  จิตรจา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๓๙. น.ส.ขวัญชนก  ล าใยผล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๔๐. น.ส.ฉัตรวิมล  ไตรโอสถ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๔๑. น.ส.วชิราพร  สมอทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๔๒. น.ส.อรอุมา  พรหมน้อย   ผู้ช่วยเลขานุการ 

        มีหน้าที่   

             ๑. ประสานงานผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล/ที่ปรึกษา 
   ๒. ด าเนินการตอบค าถามพร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการตอบค าถามตามแบบ   

ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence – based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)      
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐          
รอบที่ ๒ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส าหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  
         ๓. งานอ่ืนๆ ที่อธิการบดีมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 

       ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการรับผิดชอบด าเนินงานตามตารางการด าเนินงานรับการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสฯ ที่แนบท้ายค าสั่งนี้ 

 

     สั่ง  ณ  วันที่           กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 

 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์)                                                  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่          /๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการวัน Valaya - ITA Day    
----------------------------- 

                     เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดจัดโครงการ       
วัน Valaya - ITA Day ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือแสดงเจตจ านงของผู้บริหารว่าจะบริหารงาน   ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือปลุกจิตส านึกต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การด ารงชีวิตและการท างานบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการวัน Valaya - ITA Day   ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
        ๑.    รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์   ประธานกรรมการ 
        ๒.    อ. ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว   รองประธานกรรมการ 
        ๓.    รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  กรรมการ 
        ๔.    ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิร ิ  กรรมการ 
       ๕.    ผศ.สุวิทย์  ฉุยฉาย   กรรมการ 
       ๖.    ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย   กรรมการ 
        ๗.    รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์  กรรมการ 
        ๘.    ผศ.อิงอร  วงษ์ศรีรักษา   กรรมการ 
        ๙.    ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก   กรรมการ 
        ๑๐.  อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม   กรรมการ 
        ๑๑.  ผศ.ดร.ฐิติพร  พิชญกุล   กรรมการ 
        ๑๒.  ผศ.ดร.อุษา  คงทอง   กรรมการ 
        ๑๓.  ผศ.ดร.อนงค์  อนันตริยเวช  กรรมการ 
        ๑๔. ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์  กรรมการ 
        ๑๕. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักด ี  กรรมการ 
        ๑๖. ผศ.ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  กรรมการ 
        ๑๗. ผศ.ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง กรรมการ 
         ๑๘. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร  กรรมการ 
         ๑๙. อ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก   กรรมการ 
         ๒๐. ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ ์  กรรมการ 
         ๒๑. ผศ.ละเอียด  ขจรภัย   กรรมการ 
         ๒๒. อ.ไชย  มีหนองหว้า   กรรมการ 
         ๒๓. น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  กรรมการและเลขานุการ 
           ๒๔. น.ส.กัลยทัศน์  พราหมณ์ส าราญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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      ๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
           ๑. อ. ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว   ประธานกรรมการ 
     ๒. ผศ.สุวิทย์  ฉุยฉาย    รองประธานกรรมการ 

      ๓. ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย   รองประธานกรรมการ 
     ๔. ผศ.ดร.ฐิติพร  พิชญกุล   กรรมการ 
     ๕. ผศ.ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม  กรรมการ 

      ๖. อ.ปิยะ  กล้าประเสริฐ   กรรมการ 
    ๗. อ.จารุณี  มุมบ้านเซ่า   กรรมการ 
    ๘. อ.ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร   กรรมการ 

      ๙. น.ส.กัลยทัศน์  พราหมณ์ส าราญ  กรรมการ 
      ๑๐. นางนงลักษณ์  สมณะ   กรรมการ 
     ๑๑. น.ส.ศิริวรรณ  สุขแซว   กรรมการ 
      ๑๒. น.ส.กมลรัตน์  ยอดหาญ   กรรมการ 
      ๑๓. นายสมหมาย  แสงศิโรรัตน์  กรรมการ 
      ๑๔. น.ส.แก้วตา  แสนรักษ์   กรรมการ 
      ๑๕. นายสุธน  บุญพยา    กรรมการ 
     ๑๖. น.ส.วราภรณ์  ไชยสุริยานันท์  กรรมการ 
     ๑๗. นางกนิษฐา  ศรีคุ้มวงษ์   กรรมการ 

               ๑๘. น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  กรรมการและเลขานุการ 
               ๑๙. น.ส.สุจิตรา  วงษ์สด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          ๒๐  น.ส.ปราณี  ศรีนพ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
               ๒๑. น.ส.เอ้ืองฟ้า  ขันค า   ผู้ช่วยเลขานุการ 
          ๒๒. นายจักรี  อินท า    ผู้ช่วยเลขานุการ  
       ๒๓. น.ส.ปิยาภรณ์  จักรเพ็ชร์   ผู้ช่วยเลขานุการ   
        ๒๔. น.ส.กมลชนก  งดงาม   ผู้ช่วยเลขานุการ   
       ๒๕. น.ส.อัญชลี  อินทพันธ์   ผู้ช่วยเลขานุการ   
       ๒๖. น.ส.ธัญญ์พิชฌา  ธรรมสุริย์  ผู้ช่วยเลขานุการ   
          

        มีหน้าที่  ด าเนินงานโครงการวัน Valaya - ITA Day  และงานอ่ืนๆ ที่อธิการบดีมอบหมาย  
 

      สั่ง  ณ  วันที่           กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 

 

        (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์)                                                  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  


