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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 ศูนย์คุณธรรม เข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านวิชาการ และงานวิจัย 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ศูนย์คุณธรรม ขอเข้าพบรองอธิการบดีและทีมงานที่รับผิดชอบองค์กรคุณธรรมประเด็น เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานด้านวิชาการ และงานวิจัย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.  
  

มต/ิความเห็นของท่ีประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 1.2 ...............................................................................................................   
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............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................ ..................................................................................
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 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................... .......................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 1.3 ...............................................................................................................   
สาระส าคัญโดยย่อ 
 ........................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................ 
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................
.................................................................................................... .......................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 
สาระส าคัญโดยย่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ

ด าเนินงาน ITA พิจารณาองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งจึงด าเนินการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  
  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนด
จัดประชุม ครั้งที่  3/2562 เมื่อวันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส  
อาคารส านักงานอธิการบดี นั้น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม คือ  
จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ในระหว่างการประชุม 

 
ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562  

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ครั้งท่ี 3/2562 
วันท่ี 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารส านักงานอธิการบดี 

--------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุไท  เจรญิผล รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมันนียา  หามาลัย   กรรมการ 
4. นายวรพันธ์  ระเริงฤทธ์ิ   กรรมการ 
5. นางสาวศิรลิักษณ์  สุคันธชาติ  กรรมการ 
6. นางสาวยุวนารี  ฉิมพาล ี   กรรมการ 
7. นางอมรรัตน์  อมรนาถ   กรรมการ 
8. นางสาวปวีณา  สุดลาภา   กรรมการ 
9. นางสาวสมฤดี  สุขเภร ี   กรรมการ 
10. นางสาววราภรณ์  นุชภู่   กรรมการ 
11. อาจารยส์ุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์  กรรมการ 
12. อาจารย์ชะกาแก้ว  สุดสีชัง  กรรมการ 
13. นายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ   กรรมการ 
14. นางสาวศรีวิชชญาน์  บริสุทธ์ิธรรม  กรรมการ 
15. นายสิทธ์ิพงษ์  พงษ์สุข   กรรมการ 
16. นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล  กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นางลักขณา  เตชวงษ์   ติดภารกิจ 
2. นายเจษฎา  สุขสมพืช   ติดภารกิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวกีรตกิาญจน์  กลิ่นธรรมเสน 
 

เปิดประชุม  
 ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าองค์ประชุม เกินกึ่งหนึ่งแล้ว จึงเปิด 
การประชุม และด าเนินการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และประธาน
กรรมการ ด าเนินการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม โดยกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
สาระส าคัญโดยย่อ  

คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27-28 เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ณ ณ โรงแรมรอยัล พลาคลิฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง 

นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
2/2562 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม  

รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3.1 สืบเน่ืองการประชุม ครัง้ท่ี 1/2562 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ระเบียบวาระ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 

5.1 การจัดท าข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจกัษ์ตามแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม  
รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง จ านวนผู้ตอบแบบวัดความรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ รายงานจ านวนผู้ตอบแบบวัดความรับรู้ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระบบ ITAS ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่อง สรุปประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินอ าเภอ/องค์กรคุณธรรม โดย 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ รายงานผลสรุปประเมินตนเองตามเกณฑ์การ

ประเมินอ าเภอ/องค์กรคุณธรรม โดย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง การจัดท าข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ ได้จัดท าและน าเสนอข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อเตรียมน าเข้าระบบ 
ITAS โดยขอให้คณะกรรมการเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

เห็นชอบ และแก้ไขข้อมูลลิงก์บางส่วนที่ยังไม่ครอบคลุม 
 
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง รายงานผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอรายงานผลแผนปฏิบัติการส่งเสริม

คุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ เพื่อเตรียมน าส่งส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยขอให้คณะกรรมการ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง กิจกรรมแผนใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

สาระส าคัญโดยย่อ 
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ “เทคนิคการ

บริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางการป้องกันการทุจริต” ก าหนดจัด 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โดยขอให้คณะกรรมการ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการด าเนินงาน ครั้งต่อไป 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ก าหนดการประชุมตามปฏิทินคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ครั้งต่อไป คือ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 
 

     ............................................. 
(นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล) 
ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

 
                                                                                             

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

                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3.1 สืบเน่ืองจากการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ระเบียบวาระ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 

5.1 การจัดท าข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจกัษ์ตาม
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ก าลังด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 รายงานผลแผนปฏิบัติการสง่เสรมิคุณธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
256๒ และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ส่งให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 
2562 

ก าลังด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5.3 กิจกรรมแผนใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดจัด 2 รุ่น คือรุ่น
ที่ 1 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 
22-23 สิงหาคม 2562 โดยขอให้คณะกรรมการ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 

ก าลังด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว
ระยะเวลาที่ก าหนดทั้ง 2 รุ่น 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม  
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง ประกาศส านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ซึ่ง
ก าหนดตัวช้ีวัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 นั้น บัดนี้การประเมินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินร้อยละ 87.91 อยู่ในระดับ A  ผ่าน ล าดับที่ 28 ของสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ 80 แห่งที่เข้าร่วมรับการประเมิน  

 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 เพื่อน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปพัฒนาด าเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอน าเสนอเพื่อทราบ และเป็นแนวทางพฒันาการด าเนินงาน ITA ต่อไป 
 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่อง รายละเอียดผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทาง
ยกระดับคุณภาพผลการประเมิน 
 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
เรียบร้อยแล้วน้ัน มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมิน เพื่อน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานน้ัน 
 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 เพื่อน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปพัฒนาด าเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัยต่อไป 
  

ข้อกฎหมาย 
คู่มือการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยส านักงาน ป.ป.ช. 
 
ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 
มติท่ีประชุม 

...................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ .............................................................. 

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

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
ส านักงาน ป.ป.ช. ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร โดยผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานมีการเผยแพร่และแสดงถึงเจตนารมย์สุจริตต่อสาธารณชน เพื่อสร้างและปลุกจิตส านึกในการป้องกัน
การทุจริต รักษาศักดิ์ศรีของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนขององค์กรต่อไป นั้น 
 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 หากหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด หน่วยงานจะต้องมีกิจกรรมประกาศเจตจ านงเพื่อ
แสดงถึงเจตนารมย์สุจริตต่อสาธารณชน 
  

ข้อกฎหมาย 
คู่มือการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยส านักงาน ป.ป.ช. 
 
ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 

ประกอบด้วย ผู้บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 
มติท่ีประชุม 

............................................................................................................................. ............................
................................................................................................... ...........................................................................  

............................................................................................................................. .................................................
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 เรื่อง (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

เพื่อใช้เป็นระบบและกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยส านักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงาน
ภาครัฐรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
  

ข้อกฎหมาย 
คู่มือการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยส านักงาน ป.ป.ช. 
 
ข้อเสนอ/ญัตติ 
บัดนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้จ าท าค าสั่งฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการด าเนินงาน ITA ให้

ข้อเสนอแนะ 
 
มติท่ีประชุม 

............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ........................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการด าเนินงาน ครั้งต่อไป 
 ก าหนดการประชุมตามปฏิทินคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งต่อไป คือ วันพุธที่ 
18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส เวลา 13.00 น. 

 
หมายเหตุ  ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินงาน ทราบล่วงหน้า 
  

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

ปี พ.ศ. 2562 
      เดือน 

วัน 
ม.ค. ก.พ. 

 
มี.ค. 

 
เม.ย. 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จันทร์             
อังคาร            18 
พุธ - - - 3 15 19  14 -  6 - 
พฤหัสบดี          18   
ศุกร์       5      


