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วาระการประชุม 
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วาระแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
   ............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
  
 1.2 เร่ืองแจง้เพื่อทราบจากเลขานุการ 
  1.2.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
    ตามที่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ .ศ . 2560-2564) โดยมีเป้าหมายหลัก (1) สร้างสังคมที่ ไม่ทนต่อการทุจริต  
(2) ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต (3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (4) พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก (5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และ (6) ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ นั้น ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และเพื่อให้มหาวิทยาลัย
มหาสารคามมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามวิสัยทัศน์ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 
2560-2564) ว่าด้วย ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งทา่นเป็นคณะกรรมการป้องกนัการทุจรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการจัดทําแผนป้องกันการทุจริต  และรวบรวม จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในส่วนของการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ฝ่ายเลขานุการฯจึงใคร่ขอเสนอคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อที่ประชุมฯเพื่อทราบ 

(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ 1.2.1) 
 

  ประเด็นเสนอ 
   เสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  มติ 
    ....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

  1.2.2 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  
ประเด็นด้านการป้องกันการทุจริต 
    เพื่อให้คณะกรรมการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ได้รับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  
ประเด็นด้านการป้องกันการทุจริต  ฝ่ายเลขานุการฯจึงได้ดําเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์และประเด็นการประเมิน
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เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อนําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเป็นข้อมูลในการนําไปจัดทําแผนป้องกันการทุจริต
มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป 
  ทั้งนี้ โดย ITA  ได้กําหนดองค์ประกอบของข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นการประเมินตัวช้ีวัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต  ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น 
คือ (1) การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกัน 
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงการให้ความสําคัญต่อผลการประเมินเพื่อนําไปสู่การจัดทํามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมี
การกํากับติดตามการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 
(10 ข้อมูล) ดังนี้  
 
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
      เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 

 
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณห์รือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร

หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
o ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบนั  

o เป็นการดําเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เหน็ถึงการให้ความสําคัญกับ
การปรับปรงุ พฒันา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส  

o เป็นการดําเนนิการในปี พ.ศ. 2564 
 
      การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O36 การประเมินความเส่ียงการทจุริต

ประจําป ี
 

o แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการดําเนินงานหรอืการปฏิบัติหน้าที ่
ที่อาจก่อให้เกดิการทุจรติหรอืกอ่ให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  

o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเส่ียงและ
ระดับของความเส่ียง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการ
ความเส่ียง  เปน็ต้น  

o เป็นการดําเนนิการในปี พ.ศ. 2564 
O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความ

เส่ียงการทจุริต 
 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจดัการความเส่ียง 
ในกรณีทีอ่าจกอ่ให้เกิดการทุจริตหรือกอ่ใหเ้กดิการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกัผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  

o เป็นกจิกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรอืการ
ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงตามขอ้ O36  

o เป็นการดําเนนิการในปี พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ  ประเด็น o36 มหาวิทยาลัยได้ 0 คะแนน (ไม่แสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปีงบประมาณ 2563) 
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      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O38 การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร 

 
o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวฒันธรรม

องค์กรใหเ้จ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  

o เป็นการดําเนนิการในปี พ.ศ. 2564 
หมายเหตุ  ประเด็น o38  มหาวิทยาลัยได้ 0 คะแนน  (ไม่แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต ปี 2563 อย่างชัดเจน) 
 

      แผนป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ 

 
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถปุระสงค์เพื่อป้องกันการทุจรติหรือพัฒนาด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

O40 รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินการป้องกันการทุจริต
ประจําปี รอบ 6 เดือน 
 

o แสดงความกา้วหน้าในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดาํเนินการ 

แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใชด้ําเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นขอ้มูลในระยะเวลา 6 เดอืนแรกของปี พ.ศ. 2564 

O41 รายงานผลการดําเนินการ
ป้องกันการทุจรติประจําป ี
 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการโครงการ

หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นตน้  

o ใชร้ายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
 

    ตัวชี้วัดย่อย  10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันกํารทุจริตภายในหน่วยงาน  
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
O42 มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ในปี พ.ศ. 2563  

o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรอื
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเรง่ดว่น ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  
แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบตัิของหน่วยงาน เป็นต้น  

o มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดขีึน้ ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียด
ต่างๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกีย่วข้อง การกําหนดขั้นตอน
หรือวธิีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นาํไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล  เปน็ต้น 

O43 การดําเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
 

o แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพือ่ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  

o มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพือ่ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในขอ้ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเปน็รูปธรรม  

o เป็นการดําเนนิการในปี พ.ศ. 2564 
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  ประเด็นเสนอ 
    เสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  ประเด็นด้านการป้องกันการทุจริต 
 

  มติ 
    ....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
  1.2.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ดําเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
โดยได้แจ้งกรอบและแนวทางการประเมินที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศแก่หน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดําเนินการตามกรอบและแนวทางการประเมิน พร้อมรวบรวม
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเสร็จส้ินไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอเสนอผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อที่ประชุมฯเพื่อทราบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    ผลจากการประเมินฯ พบว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีผลการประเมินจากประเด็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส จํานวน 10 ตัวชี้วัด ในระดับคะแนน 89.23 คะแนน  ระดับ A   
 

ท่ี ตัวชี้วัด จํานวน 
การประเมิน 

(ข้อ) 

จํานวนท่ีผ่าน
การประเมิน 

(ข้อ) 

จํานวนท่ีไม่ผ่าน
การประเมิน 

(ข้อ) 

หมายเหตุ 
(ประเด็นท่ีไม่ผ่านการประเมิน)

1 ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี 6 6 -  
2 ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ 6 6 -  
3 ตัวชี้วัดท่ี 3 การใช้อํานาจ 6 6 -  
4 ตัวชี้วัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 6 6 -  
5 ตัวชี้วัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6 6 -  
6 ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน 5 5 -  
7 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 5 5 -  
8 ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 5 5   
9 ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล 33 30 3  
 ตัวชี้วัดท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 7 2 O8, O9 (กองประชา-สัมพันธ์ฯ/ 

กองทะเบียนฯ/กองคลังและพัสดุ)
 ตัวชี้วัดท่ี 9.2 การบริหารงาน 8 8 -  
 ตัวชี้วัดท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  7 6 1 O24 (กองคลังและพัสดุ) 
 ตัวชี้วัดท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
4 4 -  

 ตัวชี้วัดท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 5 5 -  
10 ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 10 8 2  
 ตัวชี้วัดท่ี 10.1 การดําเนินการเพื่อ

ป้องกันการทุจริต 
8 6 2 O36, O38 (กองแผนงาน/ 

กองการเจ้าหน้าท่ี) 
 ตัวชี้วัดท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือ

ป้องกันการทุจริต 
2 2 -  

 รวม 88 83 5  
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หมายเหตุ  ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 

(Rating Score) โดยจําแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี ้
คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99  F 
 

(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ 1.2.3-1  และ  1.2.3-2) 
 

   ประเด็นเสนอ 
    เสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

   มติ 
    ....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
  1.2.4 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลการกําหนดประเด็นประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ  
    ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 67/2564  ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการป้องกันการทุจริต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มหาวิทยาลัยจัดตั้ง
คณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการจัดทําแผนป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้น  ทั้งนี้  เพื่อให้การกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการจัดทําแผนป้องกันการ
ทุจริต  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ฝ่ายเลขานุการฯ 
จึงใคร่ขอเสนอสรุปเปรียบเทียบการดําเนินการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปจัดทํา 
แผนป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป 

(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ 1.2.4) 
 

  ประเด็นเสนอ 
    เสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบสรุปเปรียบเทียบการดําเนินการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต 
เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต่อไป 
 

  มติ 
    ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
 
   1.2.5 แผนดําเนินงานการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปี พ.ศ. 2564   
    เพื่อให้การดําเนินงานป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและดําเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดทําแผนการดําเนินการป้องกันการ
ทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และปฏิทินการดําเนินการป้องกันการทุจริต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อเป็นกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ 
ให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการดําเนินงานต่อไป 
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 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ 1.2.5) 
 

  ประเด็นเสนอ 
    เสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบแผนการดําเนินการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  และปฏิทินการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  มติ 
    ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
 
วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  
  - ไม่มี - 
 

วาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง หรือค้างพจิารณาจากคร้ังกอ่น 
   - ไม่มี - 

 
วาระที่  4  เร่ืองพจิารณา 
  4.1 พิจารณาทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
   ตามที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปแล้วน้ัน  ในการน้ี เพื่อให้การกําหนดนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้แสดงถึงเจตจํานงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการป้องกันการทุจริต  จึงใคร่ขอนําเสนอ 
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อจักได้ประกาศและ
เผยแพร่ให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับทราบเข้าใจและถือปฏิบัติร่วมกัน 

(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ 4.1) 
 

  ประเด็นเสนอ 
  เสนอที่ประชุมฯเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  

 มติ 
   ............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
  4.2 พิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
   ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ซึ่งมีประเด็นการประเมินเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยกําหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐดําเนินการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  นั้น  ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการ
ประเมินความเส่ียงฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ฝ่ายเลขานุการฯจึงได้เสนอประเด็นความเส่ียงด้านการป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2564  ต่อคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณา  

(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ 4.2) 
 

  ประเด็นเสนอ 
  เสนอที่ประชุมฯเพื่อพิจารณาประเมินความเส่ียงด้านการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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 มติ 
   ............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
  
 4.3 พิจารณาแบบประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
คณะ/หน่วยงาน 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 นั้น  ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลประเด็นความเส่ียงในการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่   ที่
อาจก่อให้ เกิดการทุจริตหรือก่อให้ เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ 
คณะ/หน่วยงาน ที่จะนํามาใช้ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯจึงเสนอแบบประเมินความเส่ียงด้านการป้องกันการทุจริต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะ/หน่วยงาน  ต่อคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณา 

(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ 4.2) 
 
 ประเด็นเสนอ 
  เสนอที่ประชุมฯเพ่ือพิจารณาแบบประเมินความเส่ียงด้านการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  คณะ/หน่วยงาน 
 มติ 
   ............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 4.4 พิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี พ.ศ. 2564  
   ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ซึ่งมีประเด็นการประเมินเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  โดยกําหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐดําเนินการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน แล้วนําประเด็นความเส่ียงฯ 
มาดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต  โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นั้น  ทั้งนี้  เพื่อให้การ
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ กําหนดให้หน่วยงานเข้ารับการประเมินฯ  ฝ่ายเลขานุการฯจึงได้จัดทํา ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี พ.ศ. 2564  เสนอต่อที่ประชุมฯเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระ 4.3-1 – 4.3-2) 
  ประเด็นเสนอ 
   เสนอที่ประชุมฯเพื่อพิจารณา  ร่าง  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปี 
พ.ศ. 2564  
  มติ 
   ............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
วาระที่  5  เร่ืองอื่นๆ  
   ............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
ปิดประชุม  เวลา ................... น. 
 


