รายงานการประชุมบุคลากรสังกัดฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันจันทรที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ หองประชุมทองหลาง ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หองประชุมปาริฉัตร ชัน้ ๒ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และหองประชุมภารกิจประสานงานสวนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
---------------------------ผูมาประชุม
๑. นายนนทพัทธ นวลนิ่ม
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประธาน
๒. นางสาวพยอม ธนมี
เจาหนาที่บริหารงานชำนาญการ
๓. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
เจาหนาที่บริหารงานชำนาญการ
๔. นางสาวกันยารัตน หนูสุข
เจาหนาที่บริหารงาน
๕. นางสาววัลภา ทับแกว
เจาหนาที่บริหารงาน
๖. นางสาวธันยธรณ สุทธิพงศ
นักวิชาการพัสดุ
๗. นางลลิดา นันทวงศ
เจาหนาที่บริหารงาน
๘. นางปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
เจาหนาที่บริหารงาน
๙. นางปุณญาดา สุวรรณมณี
เจาหนาที่บริหารงานชำนาญการ
๑๐. นางสำราญ ชูจันทร
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๑. นางสาวทัศนีย ศรีจันทร
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๒. นางสาววรรณา เหมทานนท
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๓. นางสาวธิดา จิตตล้ำเลิศกุล
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๔. นางสาวพณวรรณ ยามาเจริญ
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๕. นางสาววิชชชุดา ชวยพิชยั
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๖. นางสาวจิรัญญภา ฤทธิ์ทอง
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๗. นางสุภาพร สิกพันธ
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๘. นายปรณรรท กองพลานนท
เจาหนาที่บริหารงาน
๑๙. นางมนัสนันท แกวคีรีวรรณ
ผูปฏิบัติงานบริการ
๒๐. นายลำพูล ธะนะนิล
พนักงานขับรถยนต
๒๑. นายสุรศักดิ์ วงศสันติ
เจาหนาที่บริหารงาน
เลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
เมื่อครบองคประชุม หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กล าวเป ดการประชุ ม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องแจงจากหัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
๑.๑.๑ เรื่อง การเตรียมการเคลื่อนยายสำนักงาน ณ วิทยาเขตสงขลา
ประธานขอใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำวิทยาเขตสงขลา เตรียมการเคลื่อนยาย
อุปกรณสำนักงานเพื่อไปปฏิบัติงาน ณ อาคาร ๕๐ ป วศ มศว มทษ. ซึ่งคาดวาจะสามารถเริ่มเคลื่อนยายได
ตั้งแตวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เปนตนไป เพื่อเปนการเตรียมการในเรื่องดังกลาว จึงมอบหมายใหคุณปุณญาดา
สุวรรณมณี จัดโครงการกิจกรรม ๕ ส ระหวางวันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยกิจกรรมในวันดังกลาวจะมุงเนน
การร ว มกั นจัด เตรี ยมอุ ปกรณส ำนั ก งานส ว นกลางเป นหลัก หลั ง จากนั ้น จึ ง ดำเนิ น การจั ด การอุ ปกรณ
และเอกสารสวนตัว และหากมีคาใชจาย สามารถแจงไดที่คุณปุณญาดา สุวรรณมณี
การเคลื่อนยายสำนักงานสภาคณาจารยและพนักงานหากไมสามารถดำเนินการ
เคลื่อนยายไดทันตามกำหนด ควรหารือกับคณะนิติศาสตร เพื่อไมใหกระทบกับแผนการเคลื่อนยายของคณะ
และการเคลื่อนยายของที่ระลึกของอธิการบดี ควรระมัดระวังเปนพิเศษ
มติ

รับทราบ
๑.๒ เรื่องแจงจากสมาชิกที่ประชุม
๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ (Integrity & Transparency Assessment :
ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดกำหนด
ให ม ี ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดำเนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกลุมเปาหมายเปนหนวยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน ๘,๓๐๔ แหง เพื่อใหหนวยงานที่เขารวมโครงการฯ ไดรับทราบผลการประเมินฯ
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหหนวยงานภาครัฐทุกแหง
มีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใตมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ในการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวม
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕ นั้น

๓
สรุปผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปงบประมาณ
คะแนน
ระดับ
๒๕๖๐
๗๓.๒๒
ระดับสูง
๒๕๖๑
๘๓.๕๗
ระดับสูงมาก
๒๕๖๒
๘๗.๒๘
A
๒๕๖๓
๘๘.๖๑
A
บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment
: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดคะแนน ITA เทากับ รอยละ ๘๘.๖๑
อยูในระดับ A
เกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเปนการรายงานในลักษณะคาคะแนน
ควบคูกับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเปน ๗ ระดับ ดังนี้
คะแนน
๙๕.๐๐ – ๑๐๐
๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙
๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙
๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙
๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙
๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙
๐ – ๔๙.๙๙

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F

๔
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด
อันดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ตัวชี้วัด
การเปดเผยขอมูล
การปองกันการทุจริต
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
คุณภาพการดำเนินงาน
การปรับปรุงการทำงาน
การปฏิบัติหนาที่
การใชอำนาจ
การใชปญหาการทุจริต
การใชทรัพยสนิ ของราชการ
การใชงบประมาณ

คะแนน
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๘๕.๘๔
๘๕.๐๑
๘๓.๙๐
๘๓.๐๓
๘๑.๔๗
๗๘.๓๖
๗๔.๑๖
๖๘.๕๘

ขอเสนอแนะจาก ป.ป.ช.
๑. แบบวัดผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดคะแนน IIT ต่ำกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ ๘๕) เปนการประเมินการ
รับรูของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ การใชจายงบประมาณและทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบ
ปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักการมีสวนรวมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้
๑) การปฏิบัติหนาที่ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการใหบริการ
อยางชัดเจน และสรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการได
โดยงาย สะดวกและเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและ
การพิจารณาใหคุณ ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ
๒) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน
ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ำเสมอ
๓) การใช อำนาจของผู  บริ หารด านการบริ หารงานบุ คคล จั ดทำรายละเอี ยดของตำแหน งงาน
(job description) และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดรับฟงความ
คิดเห็นของผูที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๔) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทำคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการกำกับ
ดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม – คืน และการลงโทษอยางเครงครัด

๕
๕) การแก ไขป ญหาการทุ จริ ต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชนสูงสุดของสวนรวม
มีจิตสาธารณะและพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการปองกันและมีระบบ
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก
๒. แบบวัดผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก คะแนน EIT ต่ำกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ ๘๕) เปนการประเมินการ
รับรูของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ
จึงความดำเนินการดังนี้
๑) คุ ณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให บริ การงานด านต างๆ
อยางทั่วถึง และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับงานอยางสม่ำเสมอ
๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปดเผยขอมูลเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงาย
ตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง
๓) การปรับปรุงระบบการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อรวมกัน
ทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสงเสริมใหผูรับบริการประชาชนทั่วไปมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดยสะดวก
ที่สำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบให
ทันสมัย และมีการติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ OIT จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด คะแนน OIT ผานเกณฑเปาหมาย
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) แบบวัด OIT ซึ่งสะทอนการเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e – service
ไดอยางครบถวนสมบูรณ และงายตอการเขาถึง
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑)
มติ

รับทราบ

๖
๑.๒.๒ เรื่อง แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (ITA)
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ไดรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำป ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดคะแนน ๘๘.๖๑ อยูในระดับดี (A) นั้น
มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหผลการประเมินรายตัวชี้วัด พบวา การรับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายในและภายนอกที่มีตอการปฏิบัติงานของสวนงาน/.หนวยงาน บางตัวชี้วัดยังไมเปนไปตามเปาหมาย
(เปาหมาย ๘๕ คะแนน) โดยจัดลำดับประเด็นที่ตองพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๕ อันดับแรก เพื่อสรางการรับรู
และความเขาใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกโดยเรงดวน ดังนี้
๑. การเผยแพร สื ่ อ สารและสร า งการรั บ รู  แ ผนการใช จ  า ยงบประมาณประจำของ
หนวยงานใหกับบุคลากรรับทราบอยางทั่วถึง
๒. ผูบริหารควรเผยแพร สื่อสารและสรางการรับรูแนวปฏิบัติของหนวยงานและของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ และกำกับ ควบคุมใหบุคลากรใน
หนวยงานปฏิบัติหนาที่การใชทรัพยสินหรือพัสดุของมหาวิทยาลัยตามประกาศ
คณะกรรมการการเงิ น และทรั พ ย ส ิ น เรื ่ อ ง แนวปฏิ บ ั ต ิ ใ นการยื ม ใช พ ั ส ดุ ข อง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒
๓. หน วยงานควรแจงเวียนใหบุคลากรทราบถึงสิทธิการมีสวนรวมในการสอบถาม
ทักทวง รองเรียนการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย สวนงาน หนวยงาน
๔. การเผยแพร สื่อสารและสรางการรั บรู ถึ งขั้ นตอนการขออนุญ าตยืม ทรั พย ข อง
มหาวิทยาลัย/หนวยงานใหบุคลากรรับทราบอยางทั่วถึง
๕. ผูบริหารกำกับและติดตามการจัดซื้อ จัดจาง/การจัดหาพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบ
ในการนี ้ มหาวิ ท ยาลั ย ได พ ิ จ ารณาผลการประเมิ น ตามตั ว ชี ้ ว ั ด ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ที่มีคะแนนไมถึง ๘๕ เพื่อใหสวนงาน/หนวยงานมีสวนรวมในการขับเคลื่อนสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ใหดีขึ้น ดังนี้

๗
๑. ระดับมหาวิทยาลัย ใหสวนงาน/หนวยงานดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา/
ปรั บ ปรุ ง การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสฯ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ผลการ
ดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดที่มีคะแนนไมถึง ๘๕
๒. ระดับสวนงานวิชาการ ใหสวนงานวิชาการที่ไดรับผลการประเมินรายคณะวิเคราะห
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสวนงานวิชาการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และจัดทำแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับตัวชี้วัดที่มี
คะแนนไมถึง ๘๕
๓. ให ท ุ ก ส ว นงาน/หน ว ยงาน รายงานผลการดำเนิ น งานในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
และสวนงานวิชาการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสฯ ของคณะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปยังฝาย
บริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและรายงานตอสำนักงาน ป.ป.ช. ตอไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒)
มติ

รับทราบ
๑.๒.๓ เรื่อง รายงานแผนการใชจายงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔

คุณธันยธรณ สุทธิพงศ แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแผนการใขจายงบประมาณ
ประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ เงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินรายได รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๘,๐๔๕,๑๐๐ บาท
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓)
มติ

รับทราบ

๘
๑.๒.๔ เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใชจา ยงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๓ เดือน
คุ ณ ธั นยธรณ สุ ท ธิพงศ แจงใหท ี่ประชุม ทราบเกี่ยวกับรายงานผลการใชจาย
งบประมาณประจำป พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณเงิ น รายได แ ละเงิ น อุ ด หนุ น รั ฐ บาล ประจำไตรมาสที ่ ๑
(เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔)
มติ
๑. รับทราบ
๒. มอบคุณธันยธรณ สุทธิพงศ จัดทำสถิติขอมูลสาเหตุการสงหนางบคืนและรายงาน
ใหที่ประชุมรับทราบ เพื่อเปนสถิติและหาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. ควรมีการประชุมสรุปขอมูลการของบประมาณประจำปของฝายกอนนำเสนอมหาวิทยาลัย
๑.๒.๕ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ (Integrity & Transparency Assessment
: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามบันทึกขอความ อว ๘๒๐๒.๐๑/ว ๐๕๕๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เรื่อง
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดำเนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ประจำป ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดใหหนวยงาน/สวนงาน แจงรายชื่อบุคลากรภายในสังกัด ที่ปฏิบัติงานระยะเวลา
ไมนอยกวา ๑ ป จำนวนรอยละ ๒๐ ของบุคลากรทั้งหมดในหนวยงาน เพื่อตอบแบบสอบถามการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ผานระบบ ITAS ของ ป.ป.ช.และระบบของ
มหาวิทยาลัย ในระหวางวันที่ ๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น
ในการนี้ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดเสนอรายชื่อ ดังนี้
๑.นายนนทพัทธ นวลนิ่ม

ตำแหนง หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

๒.นางสาวพยอม ธนมี

ตำแหนง เจาหนาที่บริหารงาน

๓.นายสุรศักดิ์ วงศสันติ

ตำแหนง เจาหนาที่บริหารงาน

๔.นางสำราญ ชูจันทร

ตำแหนง เจาหนาที่บริหารงาน

๕.นางสาวกันยารัตน หนูสุข

ตำแหนง เจาหนาที่บริหารงาน

๙
๖.นางปุณญาดา สุวรรณมณี

ตำแหนง เจาหนาที่บริหารงาน

๗.นางสาวจิรัญญาภา ฤทธิ์ทอง ตำแหนง เจาหนาที่บริหารงาน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕)
มติ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรื่อง ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื่อวันจันทรที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เมื ่ อ วั น จั น ทร ท ี ่ ๗ ธั น วาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๑๕ น. นั ้ น ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ ได แ จ ง เวี ย น
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ปรากฎวา ไมมีการเสนอแกไข
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑)
มติ

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ เรื่อง พิจารณาขัน้ ตอนที่จะดำเนินการจัดทำ Infographic เพือ่ เผยแพร
ณ จุดใหบริการ และเผยแพรผา นเว็บไซต
เพื่อเปนการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน Infographic
เพื่อเผยแพร ณ จุดใหบริการ และเว็บไซต

๑๐
มติ
๑. เห็ น ชอบเลื อ กขั ้ น ตอนการปฏิ บ ั ต ิ ง านของฝ า ย จำนวน ๓ เรื ่ อ ง และกำหนดผู  ร ั บ ผิ ด ชอบ
โดยจัดสงขอมูลกอนวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
- มอบคุณพณวรรณ ยามาเจริญ จัดทำกระบวนการรับสงเอกสารภายนอก
- มอบคุณเพ็ญฉาย กุลโชติ จัดทำกระบวนการขอตำแหนงทางวิชาการ
- มอบคุณสำราญ ชูจันทร จัดทำกระบวนการดานสวัสดิการสำหรับบุคลากร จำนวน ๑ เรื่อง
๒. มอบคุณวิชชุดา ชวยพิชัย จัดทำ Infographic

๔.๒ เรื่อง พิจารณาผูรบั ผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ฝ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล ได จ ั ด ทำแบบตรวจการเป ด เผยข อ มู ล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล
และตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ ๑๐ การป อ งกั น การทุ จ ริ ต โดยกำหนดหลั ก ฐานที ่ จ ั ด เก็ บ เบื ้ อ งต น และผู  ร ั บ ผิ ด ชอบ
ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๒)
มติ
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เห็นชอบกำหนดผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล ดังนี้

ขอมูล
ขอมูลพืน้ ฐานระดับมหาวิทยาลัย
O๑ โครงสรางหนวยงาน
O๒ ขอมูลผูบริหาร
O๓ อำนาจหนาที่
O๔ แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน
O๕ ขอมูลการติดตอ
O๖ กฎหมายที่เกี่ยวของ
ขาวประชาสัมพันธ
O๗ ขาวประชาสัมพันธ

ผูรับผิดชอบ
สุรศักดิ์
สุรศักดิ์
สุรศักดิ์
สุรศักดิ์
สุรศักดิ์
สุรศักดิ์

วงศสนั ติ
วงศสนั ติ
วงศสนั ติ
วงศสนั ติ
วงศสนั ติ
วงศสนั ติ

สุรศักดิ์ วงศสนั ติ

๑๑
ลำดับ
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๒๕

ขอมูล
การปฏิสัมพันธขอมูล
O๘ Q&A
O๙ Social Network
การดำเนินงาน
O๑๐ แผนดำเนินงานประจำป
O๑๑ รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำป
รอบ ๖ เดือน
O๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำป
การปฏิบัติงาน
O๑๓ คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การใหบริการ (เฉพาะหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ใหบริการ)
O๑๔ คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ
O๑๕ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ
O๑๖ รายงนผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ
O๑๗ E-Service
แผนการใชจายงบประมาณประจำป
O๑๘ แผนการใชจายงบประมาณประจำป
O๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจำป รอบ ๖ เดือน
O๒๐ รายงานการใชจายงบประมาณประจำป
การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
O๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O๒๒ ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ
O๒๓ สรุปผลกาจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำป
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผูรับผิดชอบ
สุรศักดิ์ วงศสนั ติ
สุรศักดิ์ วงศสนั ติ
หัวหนาฝายบริหารกลางฯ
หัวหนาฝายบริหารกลางฯ
หัวหนาฝายบริหารกลางฯ
บุคลากรฝายบริหารกลางฯ

บุคลากรฝายบริหารกลางฯ
ปุญชรัสมิ์ บุญรักษา
บุญชรัสมิ์ บุญรักษา
สุรศักดิ์ วงศสนั ติ
ธันยธรณ สุทธิพงศ
ธันยธรณ สุทธิพงศ
ธันยธรณ สุทธิพงศ
ธันยธรณ สุทธิพงศ
ธันยธรณ สุทธิพงศ
ธันยธรณ สุทธิพงศ
ธันยธรณ สุทธิพงศ

หัวหนาฝายบริหารกลางฯ

๑๒
ลำดับ
ขอมูล
ผูรับผิดชอบ
๒๖ O๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนาฝายบริหารกลางฯ
๒๗ O๒๗ หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหนาฝายบริหารกลางฯ
๒๘ O๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหนาฝายบริหารกลางฯ
ประจำป
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๙ O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง รองเรียนการทุจริตและ
หัวหนาฝายบริหารกลางฯ
ประพฤติมิชอบ
๓๐ O๓๐ ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
หัวหนาฝายบริหารกลางฯ
ชอบ
๓๑ O๓๑ ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติ
หัวหนาฝายบริหารกลางฯ
มิชอบประจำป
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
๓๒ O๓๒ ชองการรับฟงความคิดเห็น
หัวหนาฝายบริหารกลางฯ
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
๓๓ O๓๔ เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย
- ฝายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล
๓๔ O๓๕ การมีสวนรวมของผูบริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย
- ฝายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล
- ฝายตรวจสอบภายใน
๓๕ O๓๘ การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ระดับมหาวิทยาลัย
- ฝายตรวจสอบภายใน
และฝายบริหารกลาง
และทรัพยากรบุคคล
มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต
ภายในหนวยงาน
๓๖ O๔๒ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
- ฝายบริหารกลางและ
หนวยงาน
ทรัพยากรบุคคล
- ฝายตรวจสอบภายใน

๑๓
ลำดับ
ขอมูล
๓๗ O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย
- ฝายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล
- ฝายตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ เรื่อง ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจำปการศีกษา ๒๕๖๓
รอบ ๙ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ ๒๕๖๔)
คุณสุรศักดิ์ วงศสันติ ขอความรวมมือใหบุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัดในระบบประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และรั บ ผิ ด ชอบโครงการ/กิ จ กรรม ในแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร ประจำป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔
รายงานขอมูลรอบ ๙ เดือน ใหแลวเสร็จตามที่กำหนด เพื่อรายงานขอมูลตอมหาวิทยาลัยตอไป
มติ

มอบบุคลากรที่เกี่ยวของดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(นายสุรศักดิ์ วงศสันติ)
เจาหนาทีบ่ ริหารงาน
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายนนทพัทธ นวลนิ่ม)
หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ผูตรวจบันทึกการประชุม

