คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ 1140/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีเครื่องมือที่ใช้สําหรับการประเมิน ๓ เครื่องมือ ได้แก่ ๑. แบบสํารวจหลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ๒. แบบสํ า รวจ
ความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ
๓. แบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก External Integrity and Transparency
Assessment (EIT) เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและบรรลุ ต ามเป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประธานที่ปรึกษา
๑.๒ อธิการบดี
กรรมการที่ปรึกษา
๑.๓ รองอธิการบดีทุกสายงาน
กรรมการที่ปรึกษา
๑.๔ ผู้ช่วยอธิการบดีทุกสายงาน
กรรมการที่ปรึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
๑) ให้ คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การจั ด การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๒) กําหนดนโยบาย แนะนําแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินการ
๒. คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประกอบด้วย
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีทุกสายงาน
กรรมการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกสายงาน
กรรมการ
๕. คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
๖. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
๗. ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๘. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๙. ผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
/10. ผู้อํานวยการ…

-2๑๐. ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
๑๑. ผู้อํานวยการกองกลาง
กรรมการ
๑๒. รองผู้อํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
๑๓. หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
๑๔. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ
กรรมการ
๑๕. หัวหน้างานพัสดุ
กรรมการ
๑๖. หัวหน้างานคลัง
กรรมการ
๑๗. หัวหน้างานทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้
กรรมการ
๑๘. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
กรรมการ
๑๙. ครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรรมการ
๒๐. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๒๑. นางสาวดาริกา แก้วดี
กรรมการ
๒๒. นายณัฐพล น้อยนาง
กรรมการ
๒๓. นายรัตนกาญจน์ คําเพรชดี
กรรมการ
๒๔. เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนทุกคน
กรรมการ
๒๕. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
๒๖. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นายเนธิชัย ธานะราช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. รวบรวมและดําเนินการจัดทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. กํากับดูแลและรับผิดชอบดําเนินการตามข้อคําถามที่รับผิดชอบในแบบสํารวจใช้หลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) ส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ
ประเมิน รายละเอียดผู้กํากับและผู้รับผิดชอบดําเนินการตอบข้อคําถามและเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ตามเอกสารแนบท้ายนี้
๓. จั ด เตรี ย มรายละเอี ย ดข้ อ มู ล เจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
(ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งานราชการ ฯลฯ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงาน
และมีอายุการทํางานไม่น้อยกว่า ๑ ปี) เพื่อตอบแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal
Integrity and Transparency Assessment (IIT) ส่งให้หน่วยงานที่รับประเมิน
๔. จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ประชาชน บุคคล ภายนอก หน่วยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เป็นผู้มา
รับบริการ/เป็นลูกค้า/เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่สัญญา ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก รวมถึงผู้ไม่ได้รับ
การคั ด เลื อ ก) เพื่ อ ตอบแบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก External Integrity and
Transparency Assessment (EIT) ส่งให้หน่วยงานที่รับประเมิน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560
สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารแนบท้ายคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1140/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อคําถาม
ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล
EB1 (1) หน่วยงานมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผู้กํากับ

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
2. ผู้อํานวยการกองกลาง
3. หน้ า งานประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
โสตทัศนูปกรณ์

EB1 (2) หน่ ว ยงานมี ก ารเปิ ด เผย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
2. ผู้อํานวยการกองกลาง
3. หน้ า งานประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
โสตทัศนูปกรณ์

ตัวชีว้ ัด: การมีส่วนร่วม
EB2 (1) หน่วยงานมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน
ตัวชีว้ ัด: การจัดซือ้ จัดจ้าง
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี (ที่ผ่าน
มา)

1.ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม
วิชาการและงานทะเบียน
2. นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน
3. นางสมรัก ผ่านสุวรรณ
4. นายภานุมาศ บุตรสีผา
5. นางสาวหฤทัย พิกุลศรี
6. นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา
1. ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน
2. นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน
3. นางสมรัก ผ่านสุวรรณ
4. นายภานุมาศ บุตรสีผา
5. นางสาวหฤทัย พิกุลศรี
6. นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา
1.ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
2. ผู้อํานวยการกองกลาง
3. หัวหน้างานพัสดุ
4. นางสาวอัจฉรา ชาแสน
5. นางสาวนริศรา ดงภูยาว
6. นายฤทธิไกร สุทธิ
7. นางสาวประภัสสร บุทา
8. นางสาวดาริกา แก้วดี

-2ข้อคําถาม
ผูก้ ํากับ
EB3 (2) หน่ ว ยงานมี ก ารกํ า หนด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการดํ า เนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (3) หน่ ว ยงานมี ก ารเผยแพร่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่
บันทึกรายละเอียดวิธกี ารและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็น
ระบบ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ตัวชีว้ ัด: การดําเนินงานตามภารกิจ
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่ รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ประกันคุณภาพ
EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่
รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี (ที่ผ่านมา)
EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่
การกํากับติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี

รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและ
ประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
1. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
2. ผู้อํานวยการกองกลาง
3. หัวหน้างานพัสดุ
4. นางสาวอัจฉรา ชาแสน
5. นางสาวนริศรา ดงภูยาว
6. นายฤทธิไกร สุทธิ
7. นางสาวประภัสสร บุทา
8. นางสาวดาริกา แก้วดี
1. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
2. ผู้อํานวยการกองกลาง
3. หัวหน้างานพัสดุ
4. นางสาวอัจฉรา ชาแสน
5. นางสาวนริศรา ดงภูยาว
6. นายฤทธิไกร สุทธิ
7. นางสาวประภัสสร บุทา
8. นางสาวดาริกา แก้วดี
1. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
2. ผู้อํานวยการกองกลาง
3. หัวหน้างานพัสดุ
4. นางสาวอัจฉรา ชาแสน
5. นางสาวนริศรา ดงภูยาว
6. นายฤทธิไกร สุทธิ
7. นางสาวประภัสสร บุทา
8. นางสาวดาริกา แก้วดี
1. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
2. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา
1. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
2. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา

รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผนและ 1. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
ประกันคุณภาพ
2. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา
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ผูก้ ํากับ
ตัวชีว้ ัด: การปฏิบัตงิ านตามหน้าที่
EB5 หน่วยงานมีการกําหนด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา
ตัวชีว้ ัด: เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่
1. อธิการบดี
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารต่อ
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สาธารณชน

ตัวชีว้ ัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB7 หน่วยงานมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการจัดการเรือ่ งร้องเรียนของ
หน่วยงาน
ตัวชีว้ ัด: การรับสินบน
EB8 หน่วยงานมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการป้องกันการรับสินบน

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
1. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
2. หัวหน้างานบริหารบุคคลและ
นิติการ
3. นายเนธิชัย ธานะราช
4. นายคมกริบ เลื่องลือ
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและ
วิเทศสัมพันธ์
2. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
3. ผู้อํานวยการกองกลาง
4. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และ
โสตทัศนูปกรณ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
2. หัวหน้างานบริหารบุคคลและ
นิติการ
3. นายเนธิชัย ธานะราช
4. นายคมกริบ เลื่องลือ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
2. หัวหน้างานบริหารบุคคลและ
นิติการ
3. นายเนธิชัย ธานะราช
4. นายคมกริบ เลื่องลือ

ตัวชี้วดั : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้าง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

1. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
2. ผูอ้ ํานวยการกองกลาง
3. ป ร ะ ธ า น ส ภ า ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ
ข้าราชการ

ตัวชี้วดั : การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและ
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ประกันคุณภาพ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน

1.
2.
3.
4.
5.

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผู้อํานวยการกองกลาง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย
นายพงศกร หาแก้ว
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EB10 (2) หน่วยงานมีการกําหนด
มาตรการ กลไกหรือ
การวางระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ผูก้ ํากับ
รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและ
ประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
1. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
2. ผู้อํานวยการกองกลาง
3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
4. นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย
5. นายพงศกร หาแก้ว

ตัวชี้วดั : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทํา
1. รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผน 1. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
แผนป้องกันและปราบปรามการ
และประกันคุณภาพ
2. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา
ทุจริตหรือแผนที่เกีย่ วข้อง
EB11 (2) หน่วยงานมีการกํากับ
1. รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผน 1. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
ติดตามการดําเนินงานตามแผน
และประกันคุณภาพ
2. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ตัวชีว้ ัด : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบตั งิ านและการให้บริการ
EB12 (1) หน่วยงานมีการกําหนด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
1. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
และงานทะเบียน
ในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของ
2. ผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
เจ้าหน้าทีต่ ามคู่มือหรือมาตรฐาน
3. นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน
การปฏิบัตงิ าน
4. นางสมรัก ผ่านสุวรรณ
5. นายภานุมาศ บุตรสีผา
6. นางสาวหฤทัย พิกุลศรี
7. นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา
EB12 (2)หน่วยงานมีการเผยแพร่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
1. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการ
กระบวนการอํานวยความสะดวก
และงานทะเบียน
หรือการให้บริการประชาชน
2. ผู้อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ด้วยการแสดงขัน้ ตอน ระยะเวลาทีใ่ ช้
3. นายศักดิ์ชัย ฟองอ่อน
(เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
4. นางสมรัก ผ่านสุวรรณ
ประชาชน อนุมตั ิ หรืออนุญาต)
5. นายภานุมาศ บุตรสีผา
6. นางสาวหฤทัย พิกุลศรี
7. นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมา

