
































































 
รายงานการประชุมคณะทาํงานประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
ครั้งที่ 1/2562    

วันพฤหสับดทีี ่2๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา 10.0๐ - 12.00 น.  
ณ ห้องประชมุสรัสจันทร ชัน้ ๒ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร   

------------------------------------------ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.15  น. 

 ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ปรี ชา  ธรรมวินทร  อธิการบดีฝ่ ายวางแผนและประกันคุณภาพ                  
ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 ประธานแจ้งคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1062/2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรม               
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
   - ไม่ม ี– 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
   - ไม่ม ี– 
 
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กาญจนา  วงษ์สวัสด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ป.ป.ช. ให้รับผิดชอบงบประมาณและการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จํานวน ๘๑ แห่ง โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างโรงเรียนนายร้อยตํารวจเป็นที่
ปรึกษาโครงการฯ น้ัน 
 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.00  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ระดับสูงมาก  
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เมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนสูงสุด เท่ากับร้อยละ 
91.11 รองลงมาคือ ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.81 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานได้คะแนนเท่กับร้อยละ 89.44 ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.09 
และดัชนีที่ได้คะแนนตํ่ากว่าดัชนีอ่ืนๆ คือ ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.34 ดังแสดงผลคะแนน
ในภาพที่ 1  

 
จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบ  (ตามเอกสารประกอบระเบยีบวาระที่ 4.1) 

มติที่ประชุม  รับทราบ  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

4.2  รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กาญจนา  วงษ์สวัสด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร               
ได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
รอบ 12 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕60 - 30 กันยายน 2561) เพ่ือให้กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลและจัดทํา
รายงานเสนออธิการบดี  บัดน้ี กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ได้วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบ  (ตามเอกสารประกอบระเบยีบวาระที่ 4.2) 
มติที่ประชุม  รับทราบ  



-๓- 
 

  
4.3  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กาญจนา  วงษ์สวัสด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกัน

คุณภาพ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ได้เชิญประชุมช้ีแจงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความเข้าใจใน
กรอบและแนวทางการประเมินให้เป็นมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561                
ณ ห้องนนทบุรี 1 สํานักงาน ป.ป.ช. น้ัน 

จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบ  (ตามเอกสารประกอบระเบยีบวาระที่ 4.3)  
มตทิีป่ระชุม  รับทราบ   
  

4.4  ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กาญจนา  วงษ์สวัสด์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ            
เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.4)  
มตทิีป่ระชุม  รับทราบ  และใช้เป็นกรอบระยะเวลาในการประเมินฯ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ต่อไป 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
5.1 ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กาญจนา  วงษ์สวัสด์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอที่

ประชุมพิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง โดยแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

 จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที ่5.1)   
มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบตามเสนอ   
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5.2  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                      นางนงเยาว์  จารณะ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอที่ประชุม
เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และกลยุทธ์    
แนวทางการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาโดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน               
เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความ
รุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) และระดับความเสี่ยง พร้อมทั้งวางกลยุทธ์และแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น โดยได้เสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประเด็น
ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและองค์ประกอบอ่ืนๆ จํานวน 10 ความเสี่ยง ดังน้ี 

๑. การรับของขวัญ ของกํานัลทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืน 
๒. การใช้ตําแหน่งไปดําเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง 
๓. การนําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว 
๔. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (OT) ของหน่วยงาน 
๕. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจํา 
๖. การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากการจัดช้ือจัดจ้าง 
๗. การรับของขวัญ ของกํานัลทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืน 
๘. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
๙. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็น               

คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยไม่เป็นธรรม 
๑๐. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือ

ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน 
๑๑. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย 
๑๒. การนําบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.2)   
มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน 3 ความเสี่ยง ดังน้ี 
 1. การเอ้ือประโยชน์ในการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน 
 2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน (OT) ของหน่วยงาน 
 3. การรับของขวัญ ของกํานัลทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืน 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

เลกิประชุม ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 



ภาพประกอบ 
การประชุมคณะทํางานประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
วันพฤหสับดทีี ่22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.  

ณ ห้องประชมุสรัสจันทร ชัน้ 2 อาคาร 10  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


