
                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน ผูชวยศาสตราจารยนรนีารถ ศรีวรนารถ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน ผูชวยศาสตราจารยพจนารถ บัวเขียว 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน ผูชวยศาสตราจารยวิเชยีร เข็มเงิน 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน อาจารย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณี คอนจอหอ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน อาจารย ดร.กฤษดา ตั้งชวาล 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน อาจารย ดร.ทัดทอง พราหมณี 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน อาจารย ดร.เมธาวิน สาระยาน 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน ผูอํานวยการสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวฐิติรัตน ชะเอม 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นายอภิวัฒน พานทอง 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสุชาดา กนกชัชวาล 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นายเชฐ ศรีแยม 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวปยนันท เสนะโห 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางนภัสภรณ นามสละ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวอรทัย ชูเจริญ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางอัญธิกา ถาวรเวช 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางกชพรรณ ลัภโนปกรณ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางทานตะวัน มณีวิหค 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางพิทยาภรณ พิริยะสุขถาวร 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางวไลลักษณ เพชรมุนี 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวประภัสสร อินทราพงษ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางนงลักษณ พหุพันธ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวทิพยวรรณ ทองสัมฤทธิ์ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นายกิตติภพ รักษาราษฎร 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวเจษฎารัตน กล่ําศรี 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวศศิกาญจน พูลผิว 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวศศิวิมล กาหลง 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวชนานุช เงินทอง 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวณัฐจิรา หวังด ี

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



                                 บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวน้ําฝน แสงอรุณ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นายดนัย มีอารีย 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวฐิติพร การะเกตุ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวชนิกานต ชวรุง 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวสีนวล ไทยานนท 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นายนเรนทร อมรจุติ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นายธีรวัฒน เสนะโห 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางภควัน จันทนเสว ี

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวพจนา โพธิสุวรรณ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางดุจดาว แกวพิจิตร 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



R                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางโชติกา มาลาพงษ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นายอํานาจ อนันพิทักษ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นายชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์ 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวพนิดา พวงพยอม 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวศิริ แฉงฉายา 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวสุธิวรรณ รุงสวาง 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวพิชญา เทียนภู 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาววีนา สืบอํ่า 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นายภูวนัย เอกวัตร 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นายธนดล ดีหะสิงห 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี



RR                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  กองนโยบายและแผน   โทร  8603  1600 

ท่ี      กนผ ว  00031 / ๒๕64      วันท่ี   15 กุมภาพันธ  ๒๕64 

เรื่อง เชิญคณะกรรมการผูกํากับดูแล และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 2564 

 
เรียน นางสาวชนิกานต เดชรักษา 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 76/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูกํากับดูแล      
และผูจัดเก็บขอมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564 
ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหมหาวิทยาลัยในฐานะหนวยงานเขารับประเมิน จัดสงรายงานในเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2564 เปนตนไปนั้น 
 เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไป
ตามกรอบเวลาและหลักเกณฑท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมหารือและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในวันพฤหัสดีบดีท่ี ท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 เวลา 
13.30น. ณ หองประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุมออนไลน 
ผาน URL : https://meet.google.com รหัสในการเขาประชุม ITAPBRU2021 ท้ังนี้ ฝายเลขานุการจะสงจุด

เชื่อมโยง (Link) การประชุมใหกับทานทางไลนกลุม “We are PBRU” ในวัน เวลา ดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาว 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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