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ณ หองประชุม ๑๘๓๑๐ อาคาร ๕๐ ป วศ มศว มทษ. มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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๒ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๑๐  น. 

  เมื่อครบองคประชุม นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

กลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑  เรื่องแจงจากประธาน 

  ๑.๑.๑  เรื่อง  การตอบแบบสำรวจความสุข  HAPPINOMETER 

  

ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาจะเชื ่อมโยงกับการไดรับ 

การจัดสรรวงเงินในการเพิ่มเงินเดือนประจำป ในการนี้ ขอเชิญชวนใหบุคลากรในสังกัดตอบแบบสํารวจ

ความสุข HAPPINOMETER แบบออนไลน โดยกําหนดชวงเวลาในการสํารวจแบบออนไลน ระหวางวันท่ี ๗ 

กุมภาพันธ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ บนเว็บไซตหนาหลักของมหาวิทยาลัย 
  

มติ รับทราบ  

 

๑.๒  เรื่องแจงจากสมาชิกท่ีประชุม 

       ประธานมอบหมายให ค ุณลล ิดา  น ันทวงศ   แจ งให ท ี ่ประช ุมทราบเก ี ่ยวกับ 

การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ดังนี้ 

 

๑.๒.๑   เรื่อง   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ 

                หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

                ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดกำหนด        

ใหม ีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกลุมเปาหมายเปนหนวยงาน

ภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน ๘,๓๐๐ แหง เพื่อใหหนวยงานที่เขารวมโครงการฯ ไดรับทราบผลการประเมินฯ           

เพื ่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหหนวยงานภาครัฐทุกแหง  

มีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใตมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ในการประชุม 

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวม

การประเม ินคุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของหนวยงานภาครัฐ 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 

๒๕๖๔ ๙๐.๑๒ A 

 

   บัดนี ้ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment 

: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดคะแนน ITA เทากับ รอยละ  ๙๐.๑๒             

อยูในระดับ A ผลการประเมินรายหนวยงาน ประเภทสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ อยูลำดับที่ ๔๐ 

จาก ๘๓ สถาบัน 

 

    เกณฑการประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเปนการรายงานในลักษณะ 

คาคะแนนควบคูกับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเปน ๗ ระดับ ดังนี้ 

 

คะแนน ระดับ 

๙๕.๐๐ – ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ A 

๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ B 

   ๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙  C 

๕๕.๐๐ – ๖๔.๙๙ D 

๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ E 

๐ – ๔๙.๙๙ F 

 

 

 

 



๔ 

 

 

คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

๑. การเปดเผยขอมูล (๐๑ – ๐๓๓) ๑๐๐.๐๐ 

๒. การปองกันการทุจริต (๐๓๔ – ๐๔๓) ๑๐๐.๐๐ 

๓. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (E๖ – E๑๐) ๘๘.๒๒ 

๔. คุณภาพการดำเนินงาน (E๑ – E๕) ๘๗.๕๓ 

๕ การปฏิบัติหนาท่ี (I๑ – I๖) ๘๖.๗๐ 

๖ การปรับปรุงการทำงาน (E๑๑ – E๑๕) ๘๕.๐๒ 

๗. การใชอำนาจ (I๑๓ – I๑๘)   ๘๓.๓๘ 

๘. การแกไขปญหาการทุจริต (I๒๕ – I๓๐)   ๘๐.๓๔ 

๙. การใชทรัพยสินของราชการ  (I๑๙ – I๒๔)   ๗๗.๖๕ 

๑๐. การใชงบประมาณ (I๗ – I๑๒)   ๗๒.๗๐ 

 

ขอเสนอแนะ และประเด็นท่ีควรมีการเปดเผยหรือบริหารจัดการ ดังนี ้

๑. สงเสริมการประชาสัมพันธและใหขอมูลเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน 

๒. สงเสริมการใหความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติของหนวยงานในการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 

๓. เพิ ่มการอำนวยความสะดวกเกี ่ยวกับขั ้นตอนการขออนุญาตเพื ่อย ืมทร ัพยส ินของราชการ 

ไปใชปฏบิัติงานในหนวยงาน 

๔. สงเสริมและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  

โดยเพ่ิมการใหสอบถาม ทักทวง รองเรียน  

๕. เพ่ิมกลไกกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจรับพัสดุท่ีโปรงใส

ตรวจสอบได ไมเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

๖. สรางชองทางการรองเรียนการติดตามผลการรองเรียน และสรางความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 

ตลอดจนปกปองผูกระทำการรองเรียน โดยหากพบการทุจริตในหนวยงาน 

๗. สงเสริมใหมีการมอบหมายงานตามตำแหนงหนาท่ีจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

๘. แกไขปญหาการทุจริตในหนวยงานอยางจริงจัง 

๙. เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใช

ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

๑๐. พัฒนากระบวนการคัดเลือกผู เขารับ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา  

อยางเปนธรรม 

๑๑. เพ่ิมการกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 



๕ 

 

 

๑๒. สงเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง 

๑๓. เพ่ิมกลไกกำกับใหหนวยงานใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุมคา และไมบิดเบือนวัตถุประสงค

ท่ีตั้งไว 

๑๔. สงเสริมใหมีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุง 

การทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

๑๕. ตรวจสอบประเด็นการปฏิบัติงานใหบริการแกผู อื ่น เปนไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที ่กำหนด 

มากนอยเพียงใด 

๑๖. เพิ ่มมาตรการสงเสริมใหหนวยงานมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต  

และลงโทษทางวินัยอยางจริงจังเม่ือพบการทุจริต 

๑๗. เปดโอกาสใหผู รับบริการ ผู มาติดตอ หรือผู มีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน / การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 

๑๘. ตรวจสอบวาบุคลากรในหนวยงาน ปฏิบัติงาน / ใหบริการ แกผูมาติดตอท่ัวๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจัก               

เปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

๑๙. เพ่ิมการกำกับติดตาม ถามีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน                   

ตองมีการขออนุญาตอยางถูกตอง  

๒๐. ใหความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนนผลสำเร็จของงาน การใหความสำคัญกับงาน

มากกวาธุระสวนตัว และความพรอมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากร 

ในหนวยงานของทานมากข้ึน 

๒๑. เพ่ิมความตระหนักของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน โดยตองใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริต

อยางจริงจัง 

๒๒. เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน / การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 

๒๓. เพ่ิมกลไกการกำกับ และติดตามการเบิกจายเงิน เชน คาทำงานลวงเวลา   คาวัสดุอุปกรณ  

หรือคาเดินทาง ฯลฯ  

๒๔. เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน / การใหบริการใหดีข้ึน  

๒๕. กำกับติดตามการทำงานของเจาหนาท่ีของหนวยงาน ปฏิบัติงาน และใหบริการแกประชาชนเปนไป

ตามข้ันตอน   และระยะเวลาท่ีกำหนด 

๒๖. ปรับปรุงการดำเนินงาน / การใหบริการใหมีความโปรงใสมากข้ึน  

๒๗. เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยจากประชาชนเก่ียวกับการดำเนินงานให

ชัดเจนมากข้ึน  

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๑) 

 

มติ รับทราบ  



๖ 

 

 

๑.๒.๒   เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

 

เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกการใหบริการท่ีดี              

แกผ ู มาต ิดต อก ับฝ ายบร ิหารกลางและทร ัพยากรบุคคล ในการนี ้  ขอแจ งแนวทางการปฏิบ ัต ิงาน 

และการใหบริการ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานใหบริการแกผูรับบริการเปนไปตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนด 

๒. ปฏิบัติงานโดยมุงเนนผลสำเร็จของงาน  

๓. ปฏิบัติงาน / ใหบริการ แกผูมาติดตอท่ัวๆ ไป กับผูมาติดตออยางเทาเทียมกัน 

๔. ชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยจากผูรับบริการเกี่ยวกับการดำเนินงาน           

ใหชัดเจนมากข้ึน 

๕. นำขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการมาปรับปรุงพัฒนา        

การดำเนินงาน/การใหบริการของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลใหดีข้ึน 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๒) 

 

 

มติ รับทราบ  

 

 

๑.๒.๓   เรื ่อง  แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

           ในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยทักษิณ (ITA) ประจำปงบประมาณ  

         พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

       ตามที ่สำน ักงาน ป.ป.ช.ได รายงานผลการประเม ินคุณธรรมและความโปร งใส                   

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดผลการประเมิน ๙๐.๑๒ อยูในระดับดี (A) นั้น 

       มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหผลการประเมินรายตัวชี้วัด พบวา การรับรูของผูมีสวนได            

สวนเสียภายในและภายนอกที่มีตอการปฏิบัติงานของสวนงาน/หนวยงาน บางตัวชี้วัดไมเปนไปตามเปาหมาย 

(เปาหมาย ๙๐ คะแนน) โดยจัดลำดับประเด็นที่ตองปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน  ๕  อันดับแรก           

เพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกโดยเรงดวน ดังนี้ 

 



๗ 

 

 

๑.  การเผยแพร สื่อสารและสรางการรับรูแผนการใชจายงบประมาณประจำของหนวยงาน        

ใหกับบุคลากรรับทราบอยางท่ัวถึง (ขอ I๗ ๕๔.๐๙ คะแนน ) 

๒.  หนวยงานควรสื่อสารและสรางการรับรูแนวปฏิบัติของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย             

เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ และกำกับ ควบคุมใหบุคลากรในหนวยงานปฏิบัติ

หนาที่การใชทรัพยสิน หรือพัสดุของมหาวิทยาลัยตามประกาศคณะกรรมการการเงิน

และทรัพยสิน เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมใชพัสดุของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ ณ 

วันท่ี  ๑๔  กันยายน ๒๕๖๒  (ขอ I๒๓  ๖๕.๙๔ คะแนน) 

๓. หนวยงานควรเผยแพรสื ่อสารและสรางการรับรูถึงขั ้นตอนการอนุญาตยืมทรัพยสิน              

ของมหาวิทยาลัยและควรอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน (ขอI๒๐ ๖๖.๓๓ คะแนน) 

๔.  หนวยงานควรแจงเวียนใหบุคลากรทราบถึงสิทธิการมีสวนรวมในการสอบถาม ทักทวง 

รองเรียน การใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัย สวนงาน หนวยงาน (ขอ I๑๒ 

๖๙.๕๙ คะแนน ) 

๕.  หนวยงานควรเพิ ่มมาตรการสงเสริมใหมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริตและ             

การตรวจสอบการทุจริต  โดยสรางชองทางการรองเรียน และการติดตามผลการ

รองเรียน เพ่ือสรางความม่ันใจในการจัดการการทุจริต (ขอI๓๐ ๗๔.๙๘ คะแนน) 

 

ในการนี ้  มหาว ิทยาล ัยได พ ิจารณาผลการประเม ินตามตัวช ี ้ว ัดระดับมหาวิทยาลัย                 

ที่มีผลการประเมินต่ำกวา ๙๐ เพื่อใหสวนงาน / หนวยงานมีสวนรวม ในการขับเคลื่อนสงเสริมคุณธรรมและ    

ความโปรงใสในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหดีข้ึน  ดังนี้ 

๑. ระดับมหาวิทยาลัย ใหสวนงาน/หนวยงานดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุงและ

พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ พิจารณาปรับปรุง ผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย               

ตามตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินต่ำกวา ๙๐   

 ๒. ระดับสวนงานวิชาการ  ใหสวนงานวิชาการท่ีไดรับผลการประเมินดำเนินการ ดังนี้ 

                        ๒.๑ วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสวนงาน

วิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตัวชี้วัดท่ีมีผลการประเมินต่ำกวา ๙๐ ของสวนงานวิชาการ  พรอมจัดทำ

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีมีผลการประเมินต่ำกวา ๙๐ ของสวนงานวิชาการ 

   ๒.๒  จัดทำแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตัวชี ้ว ัดที ่มีผลการประเมินต่ำกวา ๙๐            

ของมหาวิทยาลัย  

 

 

 



๘ 

 

 

๓. การรายงานผลการดำเนินงาน 

 ๓.๑ สวนงาน / หนวยงาน รายงานผลการดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยตามแนว

ทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระดับ

มหาวิทยาลัย 

 ๓.๒ สวนงานวิชาการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระดับสวนงานวิชาการและระดับ

มหาวิทยาลัย 

    ทั้งนี้ ใหสวนงาน/หนวยงาน/สวนงานวิชาการ รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง     

การพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปยังฝายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล ภายในวันที ่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕  เพื ่อสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยและรายงานผลตอสำนักงาน ป.ป.ช. ตอไป 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๓) 

 

มติ รับทราบ  

 

๑.๒.๔  เรื่อง  รายงานแผนการใชจายงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   และผลการใชจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑) 

 

   คุณธันยธรณ  สุทธิพงศ แจงใหท่ีประชุมทราบรายงานแผนและผลการใชจายงบประมาณ 
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้  
 

๑. รายงานแผนการใชจายงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕  

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
รายการ งบประมาณ  

คาจางชั่วคราว      ๕๘๑,๙๐๐.๐๐   บาท 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      ๕๒๗,๐๐๐.๐๐   บาท 
เงินอุดหนุน ๑๐,๑๕๐,๐๐๐.๐๐   บาท    

รวมท้ังส้ิน ๑๑,๒๕๘,๙๐๐.๐๐  บาท 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

งบประมาณเงินรายได ดังนี้ 
 

รายการ งบประมาณ (แผน) 
คาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ      ๗๕๕,๓๙๕.๐๐   บาท 
คาสาธารณูปโภค      ๑๒๔,๖๐๐.๐๐   บาท 
คาครุภัณฑ      ๕๒๙,๔๖๕.๐๐   บาท    
เงินอุดหนุน   ๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท 
รายจายอ่ืน        ๙๓,๓๕๐.๐๐   บาท 

รวมท้ังส้ิน ๖,๙๐๒,๘๑๐.๐๐    บาท 
 

๒.  รายงานผลการใชจายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

         (ไตรมาส ๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔) 

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนี้ 
รายการ ไตรมาส ๑ 

แผน ผล 
คาจางชั่วคราว      ๑๔๕,๔๗๕.๐๐   บาท       ๔๘,๔๙๐.๐๐   บาท 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ      ๒๖๒,๕๐๐.๐๐   บาท       ๑๔,๐๔๐.๐๐   บาท 
เงินอุดหนุน ๑๐,๐๑๐,๐๐๐.๐๐   บาท    ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท    

รวมท้ังส้ิน ๑๐,๔๑๗,๙๗๕.๐๐  บาท ๑๐,๐๖๒,๕๓๐.๐๐  บาท 
 

งบประมาณเงินรายได ดังนี้ 
รายการ ไตรมาส ๑ 

แผน ผล 
คาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ      ๑๒๕,๐๐๐.๐๐  บาท       ๑๒๔,๖๐๘.๐๐ บาท 
คาสาธารณูปโภค       ๓๑,๑๐๐.๐๐   บาท         ๑๙,๔๙๐.๒๗  บาท 
คาครุภัณฑ                ๐.๐๐   บาท                     ๐.๐๐  บาท    
เงินอุดหนุน    ๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท      ๑,๕๗๖,๙๖๑.๗๘ บาท 
รายจายอ่ืน         ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท                 ๐.๐๐  บาท    

รวมท้ังส้ิน   ๑,๘๙๖,๑๐๐.๐๐  บาท   ๑,๗๒๑,๐๖๐.๐๕  บาท 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๔) 

 

มติ รับทราบ  

 

 



๑๐ 

 

 

๑.๒.๕  เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการไมรับของขวัญและ 

       ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (No Gift Policy) 
 

   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)             

ไดปรับประเด็นการประเมินในแบบการเปดเผยขอมูล ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยท่ี 

๑๐.๑ การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผูบริหาร   
 

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูล 

๐๓๔ นโยบายไมรับของขวัญ 

(No Gift Policy) 

- แสดงนโยบายวาผู บริหาร เจาหนาที ่และบุคลากรทุกคน 

จะตองไมมีการรับของขวัญ (No Gift Policy) 

- ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน 

- เปนการดำเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

*ท้ังนี้ ใหเปนไปตามแนวทางท่ีสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด 
                  

   ในการนี้ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลไดเสนอประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ           

เรื่อง นโยบายการไมรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (No Gift Policy)           

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๕) 

 

มติ รับทราบ  

 

 

๑.๒.๖  เร ื ่อง  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ 

                    มหาวิทยาลัยทักษิณ (Integrity & Transparency Assessment :  

                    ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 ตามบันทึกขอความ อว ๘๒๐๒.๐๑/ว ๐๓๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕  เรื ่อง  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดใหหนวยงาน/สวนงาน แจงรายชื่อบุคลากรภายในสังกัด ที่ปฏิบัติงานระยะเวลา 

ไมนอยกวา ๑ ป จำนวนรอยละ ๒๐ ของบุคลากรทั้งหมดในหนวยงาน เพื่อตอบแบบสอบถามการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ผานระบบ ITAS ของ ป.ป.ช.และระบบ              

ของมหาวิทยาลัย  ในระหวางวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น 

 



๑๑ 

 

 

   ในการนี้ ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดเสนอรายชื่อ ดังนี้ 

๑. นายนนทพัทธ นวลนิ่ม  ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

๒. นางสาววรรณา เหมทานนท ตำแหนง   เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๓. นางสาวธันยธรณ สุทธิพงศ ตำแหนง    นักวิชาการพัสดุ    

๔. นางสาวทัศนีย ศรีจันทร ตำแหนง    เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๕. นางสุภาพร สิกพันธ        ตำแหนง    เจาหนาท่ีบริหารงาน 

๖. นางมนัสนันท แกวคีรีวรรณ ตำแหนง    ผูปฏิบัติงานบริการ 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๑.๒.๖) 

 

มติ รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  เรื่อง  ผลการแจงเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔   

        เม่ือวันอังคารท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

 ตามที่ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  

เมื ่อวันอังคารที ่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๐ - ๑๑.๑๕ น. นั ้น ฝายเลขานุการฯ ไดแจงเว ียน 

เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ปรากฎวา ไมมีการเสนอแกไข 
 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒.๑) 

 

มติ รับรองรายงานการประชุม 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓    เรื่องสืบเนื่อง   

  - ไมมี - 
 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องพิจารณา 

๔.๑   เรื่อง  พิจารณาข้ันตอนท่ีจะดำเนินการจัดทำ Infographic เพ่ือเผยแพร  

        ณ จุดใหบริการและเผยแพรผานเว็บไซต 

 

เพ่ือเปนการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดทำกระบวนการ ตอสัญญา ๒ ป ในรูปแบบ 

Infographic เพ่ือเผยแพร ณ จุดใหบริการ และเว็บไซต และมอบคุณปุญชรัสม์ิ บุญรักษา จัดทำ Infographic 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 

 
 

มติ  

๑.  เห็นชอบกำหนดการจัดทำกระบวนการตอสัญญา ๒ ป และเพ่ิมเติม เรื่องสวัสดิการ จำนวน ๑ เรื่อง 

๒.  มอบคุณปุญชรัสม์ิ บุญรักษา จัดทำ Infographic  

 

๔.๒  เรื่อง   พิจารณาผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

                ในการดำเนินงานของฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (Integrity  

                & Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

  ฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ไดจัดทำแบบตรวจการเปดเผยขอมูล

สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล 

และตัวช ี ้ว ัดที ่ ๑๐ การปองกันการทุจร ิต โดยกำหนดหลักฐานที ่จ ัดเก็บเบื ้องตนและผู ร ับผิดชอบ  

ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

๑. ผูรับผิดชอบจัดทำแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล และ

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเน ินงานของฝ ายบริหารกลางและทร ัพยากรบุคคล ( Integrity  & 

Transparency Assessment : ITA)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. คูมือปฏิบัติงาน ๑ เรื่อง 

๓. คูมือการใหบริการ ๑ เรื่อง 

 

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๔.๑) 



๑๓ 

 

 

มติ  

๑. เห็นชอบผูรับผิดชอบจัดทำแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) ต ัวช ี ้ว ัดท ี ่  ๙ การเป ดเผยข อม ูล และต ัวช ี ้ว ัดท ี ่  ๑๐  

การปองกันการทุจริต  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของฝายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล (Integrity  & Transparency Assessment : ITA)  ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีเสนอ 

๒. เห็นชอบกำหนดคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยมอบคุณปุญชรัสม์ิ  

บุญรักษา ดำเนินการ 

๓. เห็นชอบกำหนดคูมือการใหบริการ เรื่อง การใหบริการสวัสดิการ โดยมอบคุณสำราญ  ชูจันทร 

ดำเนินการ 
  

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑  เรื่อง   การดำเนินการดานการจัดการความรูฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

คุณปุณญาดา  สุวรรณมณี  เชิญชวนบุคลากรทุกทานเขารวมการแลกเปลี ่ยนเรียนรู   

ประเด็น กระบวนงานภารกิจงานสารบรรณ  ดังนี้ 

- ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผานระบบประชุมออนไลน 

Cisco Webex Meeting เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบสารบรรณ 

- ครั้งที่ ๒  วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑๘๓๑๑ 

อาคาร ๕๐ ป วศ มศว มทษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื ่อประชุม 

เชิงปฏิบัติการประเด็น กระบวนงานภารกิจงานสารบรรณ 

 

มติ รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐  น. 

 

 

 

 

     (นายสุรศักดิ์  วงศสันติ) 

      เจาหนาท่ีบริหารงาน 

     ผูจดบันทึกการประชุม 

 

 

 

                         (นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม) 

                                                                    หวัหนาฝายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                                           ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 

 

 

 


