
แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 18/2562 

วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย อาคารส านักงานอธิการบดี ชั้น 4 

มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
 

1. หน่วยงาน/ผู้เสนอเรื่อง  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โทร. 7049 – 7050, 9020 – 9024 
 
2. เรื่องท่ีเสนอ  เพื่อทรำบ และให้ข้อเสนอแนะ   
 

 2.1 ชื่อเรื่อง  ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
จันทรเกษม 
 

 2.2 สรุปสาระส าคัญของเรื่องท่ีเสนอ (อธิบายความเป็นมาของเรื่องและขั้นตอนการด าเนินการที่ผ่านมา) 
 ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมกรอบ 
กำรประเมิน 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 2) กำรใช้งบประมำณ 3) กำรใช้อ ำนำจ 4) กำรใช้ทรัพย์สิน
ของรำชกำร 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจรติ 6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 8) กำรปรับปรุง
ระบบกำรท ำงำน 9) กำรเปิดเผยข้อมูล และ 10) กำรป้องกันกำรทุจริต ด้วยวิธีกำรประเมิน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
  1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรที่มีต่อมหำวิทยำลัย ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่  กำรใช้
งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
  2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของนักศึกษำ ศิษย์เก่ำ บัณฑิต ผู้รับบริกำร ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน และ
ร้ำนค้ำประกอบกำร ที่มีต่อมหำวิทยำลัย ด้ำนคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำรปรับปรุง
ระบบกำรท ำงำน 
  3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นกำรประเมินเอกสำร/หลกัฐำนที่แสดงถึงระบบด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำร
ทุจริต พร้อมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อสำธำรณะ เพื่อให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ 
 
 โดยกำรประเมินทั้ง 3 รูปแบบ จะด ำเนินกำรผ่ำนระบบ (ITA System: ITAS) ซึ่งขณะนี้ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ได้ด ำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์ และประเมินผลตำมรูปแบบกำรประเมิน พร้อมทั้งได้มีกำรรำยงำนผลคะแนน 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมเรียบร้อยแล้ว โดยมีผล
คะแนนเท่ำกับ 91.36 ระดับ A จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ทั้งหมด 38 สถำบัน อันดับที่ 8 
ของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งหมด 83 สถำบัน และอันดับที่ 189 ของหน่วยงำนภำยในประเทศที่เข้ำร่วมประเมิน 
จ ำนวน 8,299 หน่วยงำน 
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ผลคะแนนการประเมินฯ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 10 อันดับคะแนนสูงสุด ระดับประเทศ 
 

อันดับ สถาบัน คะแนนเฉลี่ย 
1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 94.70 
2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 94.08 
3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 92.34 
4 มหำวิทยำลัยมหิดล 92.22 
5 มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 92.20 
6 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 91.55 
7 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 91.37 
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 91.36 
9 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 90.86 
10 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 90.61 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม เท่ำกบั 
91.36 คะแนน มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ A ตำมเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน 
ระดับ AA 95 - 100 
ระดับ A 85 - 94.99 
ระดับ B 75 - 84.99 
ระดับ C 65 - 74.99 
ระดับ D 55 - 64.99 
ระดับ E 50 - 54.99 
ระดับ F 0 - 49.99 

 
รายละเอียดผลประเมินรายตัวชี้วัด (จากมากไปหาน้อย) 
 

อันดับ ตัวชี้วดั คะแนน วิธีการประเมิน (IIT, EIT, OIT) 
1 กำรเปิดเผยข้อมลู 100.00 กำรเปิดเผยข้อมลูสำธำรณะ (OIT) 
2 กำรป้องกันกำรทจุริต 100.00 กำรเปิดเผยข้อมลูสำธำรณะ (OIT) 
3 กำรปฏิบัตหิน้ำที ่ 94.21 กำรรบัรู้ของบุคลำกรภำยใน (IIT)  
4 กำรใช้งบประมำณ 90.83 กำรรบัรู้ของบุคลำกรภำยใน (IIT) 
5 กำรใช้อ ำนำจ 90.45 กำรรบัรู้ของบุคลำกรภำยใน (IIT) 
6 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 89.90 กำรรบัรู้ของบุคลำกรภำยใน (IIT) 
7 กำรใช้ทรัพยส์ินของรำชกำร 89.19 กำรรบัรู้ของบุคลำกรภำยใน (IIT) 
8 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 83.28 กำรรบัรู้ของบุคลำกรภำยนอก (EIT) 
9 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 79.93 กำรรบัรู้ของบุคลำกรภำยนอก (EIT) 
10 กำรปรับปรงุกำรท ำงำน 77.63 กำรรบัรู้ของบุคลำกรภำยนอก (EIT) 
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อภิปรายผลตามวิธีการประเมิน ได้ดังน้ี 
มหำวิทยำลัยมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดีมำก (Very Good) ช้ีให้เห็นว่ำบุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมเช่ือมั่นใน

กำรด ำเนินงำนที่โปร่งใส และกำรมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน โดยผลประเมินยังบ่งช้ีให้เห็นว่ำ มหำวิทยำลัย
ค่อนข้ำงให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำประโยชน์ส่วนบุคคล นอกจำกนี้
ผู้ปฏิบัติงำนยังสะท้อนว่ำบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมกำรเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรรับสินบนในอนำคต ในส่วนของกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยในส่วนใหญ่สะท้อนว่ำมหำวิทยำลัยมีปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเพื่อประโยชน์ของพวก
พ้องน้อยมำก โดยกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส  มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำง
ตรงไปตรงมำ ไม่บิดเบือนไปจำกวัตถุประสงค์ในขณะที่ผู้บริหำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้อ ำนำจอย่ำงเป็นธรรม 
ซึ่งท ำให้บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่เช่ือมั่นว่ำจะเป็นปัจจัยส ำคัญท ำให้หน่วยงำนลดปัจจัยเสี่ยง 
ในกำรทุจริต รวมถึงสำมำรถสร้ำงกลไกกำรป้องกันแก้ไขปัญหำกำรทุจริตที่มีประสิทธิภำพ  

ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) ช้ีให้เห็นว่ำประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีควำมเช่ือมั่นใน
คุณภำพกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน ข้ันตอนและระยะเ วลำที่ก ำหนดไว้ 
โดยมีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์
สำธำรณะ และไม่พบว่ำมีกำรเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงิน
ได้ อย่ำงไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นกำรพัฒนำส ำหรับหน่วยงำนที่ได้คะแนนในระดับดี ควรด ำเนินกำรอย่ำงเข้มข้น
มำกขึ้น คือ ควรมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน รองลงมำคือกำรเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงำนที่เข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทำงหลำกหลำย นอกจำกนี้ ควรพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน โดยเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำไปมีส่วนร่วมเพื่อ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน กำรบริกำรให้เกิดควำมโปร่งใส ปรับปรุงวิธีกำรและข้ันตอนกำรท ำงำนให้ดีข้ึน 

และรูปแบบกำรประเมินสดุท้ำย หน่วยงำนมีคะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence)  โดยมีกำร
วำงระบบที่มีควำมเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน 
ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นทั้งหมด แสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่จะป้องกันกำรทุจริต 
ในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้ ท ำให้โดยภำพรวมแล้ว หน่วยงำนสำมำรถเป็น “ต้นแบบ” 
ในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมโปร่งใสแก่ส่วนรำชกำรอื่นๆ ได ้
 
ข้อเสนอแนะจากการเก็บข้อมูลตามวิธีการประเมิน 3 รูปแบบ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1.1) ควรส่งเสริมให้มวัีฒนธรรม เรื่องคุณธรรม ควำมซึ่อสัตย์ และควำมโปร่งใส จำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
หรือจำกหัวหน้ำสู่ลูกน้อง 

1.2) ควรมีกำรเพิ่มควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักเรื่องกำรทุจริตในองค์กร แม้กระทั่งเรื่อง
เล็กน้อย รวมถึงกำรเพิ่มคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในด้ำนกำรทุจริต 

1.3) ควรมี Career path ที่ชัดเจน และหมุนเวียนงำน ในต ำแหน่งงำนประเภทเดียวกัน 
1.4) ควรมีช่องทำงเรื่อง กำรรับเรื่องร้องเรียนที่หลำกหลำย และชัดเจน รวมถึงส ำนักงำนตรวจสอบ

ภำยใน ควรมีอ ำนำจหน้ำที่ภำยใต้กำรก ำกับของสภำมหำวิทยำลัย มำกกว่ำภำยใต้กำรก ำกับของอธิกำรบด ี
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

2.1) กำรประชำสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง นักศึกษำบำงส่วนไม่ทรำบข้อมูลกำรให้บริกำรและกำรจัด
กิจกรรมของมหำวิทยำลัย 

2.2) สภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยยังไม่สะอำด และไม่สวยงำม 
2.3) กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่บำงฝ่ำยล่ำช้ำ และบริกำรไม่สุภำพ 
2.4) อยำกให้มีกำรติดต่อหลำยช่องทำง เพื่อควำมสะดวกของผู้ที่อยู่ไกล 
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 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
  - 
 
ข้อเสนอแนะภาพรวม เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1. ควรมีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกกำรเก็บข้อมูลตำมวิธีกำรประเมิน 3 รูปแบบ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
มำพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย 

2. ควรมีกำรพิจำรณำ ทบทวน และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลให้ตัวช้ีวัดที่ไดค้ะแนนน้อยที่สุด 3 อันดับ
สุดท้ำย มีคะแนนที่เพิ่มข้ึน คือ คุณภำพกำรด ำเนินงำน1 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร2 และกำรปรับปรุงกำรท ำงำน3 
ซึ่งทั้ง 3 ตัวช้ีวัด เป็นกำรประเมินกำรรับรู้ของนักศึกษำ ศิษย์เก่ำ บัณฑิต ผู้รับบริกำร ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน และ
ร้ำนค้ำประกอบกำรที่มีต่อมหำวิทยำลัย 

3. ควรเพิ่มช่องทำงประชำสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงกำรบริหำรงำน และกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลยัที่
โปร่งใส และมีคุณธรรมต่อสำธำรณะให้มำกขึ้น 

4. ควรมอบรำงวัล หรือควำมดีควำมชอบ แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐของมหำวิทยำลัย เพื่อสร้ำงขวัญ ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
 
---------------------------------------------- 
1คุณภาพการด าเนินงาน มีรำยละเอียดข้อค ำถำมที่ประเมิน ดังน้ี 

- เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีกำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำร เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ตำมขั้นตอน และตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

- เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีกำรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรกับผู้มำติดต่ออ่ืนๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
- เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีกำรให้ข้อมูลเก่ียวกับกำรด ำเนินกำร/ให้บริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรือ

บิดเบือนข้อมูล 
- เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ ไม่มีกำรร้องขอให้จ่ำยหรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ เพื่อแลกกับกำร

ปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร 
- หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก  

2ประสิทธิภาพการส่ือสาร มีรำยละเอียดข้อค ำถำมที่ประเมิน ดังน้ี 
- หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีกำรเผยแพร่ข้อมูลเข้ำถึงง่ำย ไม่ซับซ้อน และมีหลำยช่องทำง 
- หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีกำรเผยแพร่ผลงำนหรือข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบอย่ำงชัดเจน 
- หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีช่องทำงรับฟังค ำติชม หรือควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 
- หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีกำรชี้แจงและตอบค ำถำม เม่ือมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงชัดเจน 
- หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีช่องทำงให้ผู้มำติดต่อร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

3การปรับปรุงการท างาน มีรำยละเอียดข้อค ำถำมที่ประเมิน ดังน้ี 
- เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น 
- หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรดีขึ้น 
- หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 
- หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง

พัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้ดีขึ้น 
- หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อมีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น 
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2.3 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุชื่อ และรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับประเด็นท่ีเสนอ) 
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็นมำตรกำร
เสริมเชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้อ งกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต และสถำบันอุดมศึกษำได้เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน 
โดยมีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึนตำมล ำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 
23 มกรำคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือ และเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมิน  
ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 
 
3. เอกสารประกอบการประชุม 
  ไม่มี 
  มี ตำมรำยกำรต่อไปนี ้(แนบส ำเนำเอกสำรตำมรำยกำรที่เสนอด้วย) 
   - ประกำศส ำนักงำน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
4. ผู้ชี้แจงคือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนกำนต ์ สุวรรณทรพัย์  โทร. 9024 
 
5. ผู้เข้าร่วมชีแ้จง 
    มี คือ....................................................................... โทร ........................................... .... 
    ไม่มี 
 

 
 

  
  

 

ขอควำมกรุณำจัดส่งบันทึกน ำส่งพร้อมแบบเสนอเรื่องและเอกสารประกอบการประชุมต่อ  
อธิกำรบดี/รองอธิกำรบดี 

ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ล่วงหน้า 7 วัน  
*หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม/หากไม่เสนอเร่ืองตามกรอบเวลาจะพจิารณาเสนอในคราวประชุมคร้ังถัดไป 

กรณีเร่ืองเร่งด่วน/จ าเปน็ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเปน็กรณีไป 
 
 
 


