เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารสานักงานอธิการบดี

คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 4/2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
E-mail : QAARU@hotmail.com โทรภายในต่อ 1553 ผู้ประสานงาน

ข
สารบัญ
รายชื่อและหน้าทีค่ ณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
สารบัญ
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
2.1
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนือ่ งจากการประชุม
3.1
รายงานข้อมูลการดาเนินงาน ครั้งที่ 3/2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งนาเสนอเพือ่ ทราบ
4.1
ประกาศสานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งนาเสนอเพือ่ พิจารณา
5.1
รายละเอียดผลการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางยกระดับ
คุณภาพผลการประเมิน
5.2
รูปแบบการจัดกิจกรรมประกาศเจตจานงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.3
(ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ งอื่นๆ
6.1
แจ้งปฏิทินการดาเนินงาน ครั้งต่อไป
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1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 ศูนย์คุณธรรม เข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านวิชาการ และงานวิจัย
สาระสาคัญโดยย่อ
ศูนย์คุณธรรม ขอเข้าพบรองอธิการบดีและที ม งานที่รับ ผิดชอบองค์ก รคุณธรรมประเด็น เกี่ยวกั บ
การดาเนินงานด้านวิชาการ และงานวิจัย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
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2
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานกรรมการ
ดาเนินงาน ITA พิจารณาองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งจึงดาเนินการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนด
จัดประชุม ครั้ง ที่ 3/2562 เมื่ อ วันที่ 20 เดือนมิ ถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อยุธยา-โปรตุเ กส
อาคารสานักงานอธิการบดี นั้น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้บันทึกและจัดทารายงานการประชุม คือ
จดบันทึกข้อความสาระสาคัญของการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ในระหว่างการประชุม
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอรับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม

3
รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคารสานักงานอธิการบดี
--------------------ผู้มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญ
ุ ไท เจริญผล
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมันนียา หามาลัย
กรรมการ
4. นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์
กรรมการ
5. นางสาวศิรลิ ักษณ์ สุคันธชาติ
กรรมการ
6. นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี
กรรมการ
7. นางอมรรัตน์ อมรนาถ
กรรมการ
8. นางสาวปวีณา สุดลาภา
กรรมการ
9. นางสาวสมฤดี สุขเภรี
กรรมการ
10. นางสาววราภรณ์ นุชภู่
กรรมการ
11. อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
กรรมการ
12. อาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง
กรรมการ
13. นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ
กรรมการ
14. นางสาวศรีวิชชญาน์ บริสุทธิ์ธรรม
กรรมการ
15. นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข
กรรมการ
16. นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางลักขณา เตชวงษ์
2. นายเจษฎา สุขสมพืช

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน
เปิดประชุม
ประธานพิ จ ารณาจ านวนกรรมการที่ ม าประชุม และเห็ นว่ า องค์ป ระชุ ม เกิ น กึ่ ง หนึ่ง แล้ ว จึ ง เปิ ด
การประชุม และดาเนินการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัต น์ รองอธิก ารบดีฝ่า ยบริ ห ารทรั พยากร และประธาน
กรรมการ ดาเนินการประชุม ตามเอกสารประกอบการประชุม โดยกล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
สาระสาคัญโดยย่อ
คณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27-28 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2562 ณ ณ โรงแรมรอยัล พลาคลิฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง
นางสาวนั นทนา ศรี ชัย มู ล กรรมการและเลขานุ ก าร น าเสนอรายงานการประชุม ครั้ ง ที่
2/2562 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 สืบเนื่องการประชุม ครัง้ ที่ 1/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ระเบียบวาระ
เรื่อง
5.1
การจัดทาข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ตามแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนด

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง จานวนผู้ตอบแบบวัดความรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ รายงานจานวนผู้ตอบแบบวัดความรับรู้ด้าน
คุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิน การของหน่ว ยงานภาครัฐ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระบบ ITAS ครบตามจานวนที่กาหนด
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบีย บวาระที่ 4.2 เรื่อง สรุปประเมิ นตนเองตามเกณฑ์การประเมินอ าเภอ/องค์กรคุณธรรม โดย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ รายงานผลสรุปประเมินตนเองตามเกณฑ์การ
ประเมินอาเภอ/องค์กรคุณธรรม โดย สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเป็นองค์ กร
คุณธรรมต้นแบบ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง การจัดทาข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)
สาระสาคัญโดยย่อ
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุก าร ได้จัดทาและนาเสนอข้อมู ลการเปิดเผยข้อมู ล
สาธารณะ (OIT) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อเตรียมนาเข้าระบบ
ITAS โดยขอให้คณะกรรมการเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ และแก้ไขข้อมูลลิงก์บางส่วนที่ยังไม่ครอบคลุม
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง รายงานผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๒ และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
สาระสาคัญโดยย่อ
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ ได้นาเสนอรายงานผลแผนปฏิบัติการส่ งเสริม
คุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ และรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติก ารฯ เพื่อเตรียมนาส่ง สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยขอให้คณะกรรมการ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ

6
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง กิจกรรมแผนใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล กรรมการและเลขานุการ ได้นาเสนอกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติ “เทคนิคการ
บริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางการป้องกันการทุจริต” กาหนดจัด 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โดยขอให้คณะกรรมการ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการดาเนินงาน ครั้งต่อไป
สาระสาคัญโดยย่อ
กาหนดการประชุมตามปฏิทินคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ครั้งต่อไป คือ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.
.............................................
(นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
.............................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

7
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ระเบียบวาระ
เรื่อง
5.1
การจัดทาข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ตาม
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
5.2
รายงานผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
256๒ และรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ส่งให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 21 มิถุนายน
2562
5.3
กิจกรรมแผนใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กาหนดจัด 2 รุ่น คือรุ่น
ที่ 1 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 และ รุ่นที่ 2 วันที่
22-23 สิงหาคม 2562 โดยขอให้คณะกรรมการ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ผลการดาเนินงาน
กาลังดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ระยะเวลาที่กาหนด
กาลังดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ระยะเวลาที่กาหนด

กาลังดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ระยะเวลาที่กาหนดทั้ง 2 รุ่น

8
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบีย บวาระที่ 4.1 เรื่อง ประกาศสานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่ ม หาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยารับ การประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ซึ่ง
กาหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 80 นั้น บัดนี้ก ารประเมิ นดัง กล่าวเรียบร้อยแล้ว
มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินร้อยละ 87.91 อยู่ในระดั บ A ผ่าน ลาดับที่ 28 ของสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ 80 แห่งที่เข้าร่วมรับการประเมิน
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
เพื่อนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปพัฒนาดาเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอนาเสนอเพื่อทราบ และเป็นแนวทางพัฒนาการดาเนินงาน ITA ต่อไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

9
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง รายละเอียดผลการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทาง
ยกระดับคุณภาพผลการประเมิน
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่ ม หาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยารับ การประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่ง ชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)
เรียบร้อยแล้วนั้น มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมิน เพื่อนามาเป็นแนวทางการพัฒนาและยกระดับ การดาเนินงานนั้น

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
เพื่อนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปพัฒนาดาเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อกฎหมาย
คู่มื อ การดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสานักงาน ป.ป.ช.
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
มติที่ประชุม
.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ระเบีย บวาระที่ 5.2 เรื่อง รูปแบบการจัด กิจกรรมประกาศเจตจานงตามนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ นคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ โดย
สานักงาน ป.ป.ช. ตัวชี้วั ดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร โดยผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานมีการเผยแพร่และแสดงถึงเจตนารมย์สุจริตต่อสาธารณชน เพื่อสร้างและปลุกจิตสานึกในการป้องกัน
การทุจริต รักษาศักดิ์ศรีของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนขององค์กรต่อไป นั้น
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
หากหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด หน่วยงานจะต้องมี กิจกรรมประกาศเจตจานงเพื่อ
แสดงถึงเจตนารมย์สุจริตต่อสาธารณชน
ข้อกฎหมาย
คู่มื อ การดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสานักงาน ป.ป.ช.
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย ผู้บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง (ร่า ง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
เพื่อใช้เป็นระบบและกลไกการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสานักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงาน
ภาครัฐรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ข้อกฎหมาย
คู่มื อ การดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสานักงาน ป.ป.ช.
ข้อเสนอ/ญัตติ
บัดนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้จ าท าคาสั่ง ฯ เรียบร้อยแล้ ว จึง ขอเสนอคณะกรรมการดาเนินงาน ITA ให้
ข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม
.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการดาเนินงาน ครั้งต่อไป
กาหนดการประชุมตามปฏิทินคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งต่อไป คือ วันพุธที่
18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส เวลา 13.00 น.
ปี
พ.ศ. 2562
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

-

-

-

3

15

19

14

-

6
18

5

หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินงาน ทราบล่วงหน้า
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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-

