- ร่าง คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ …………..
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่ า ด้ว ยการป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมีเครื่องมือที่ใช้สาหรับการประเมิน ๓ เครื่องมือ ได้แก่ ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ ๓. แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) เพื่อให้การดาเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้ง กรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. ที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ด้านการวางแผนและงบประมาณ
๑.๒ อธิการบดี
ที่ปรึกษา
๑.๓ รองอธิการบดีทุกสายงาน
ที่ปรึกษา
๑.๔ ผู้ช่วยอธิการบดีทุกสายงาน
ที่ปรึกษา
หน้าที่รับผิดชอบ
๑) ให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การจั ด การ ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๒) กาหนดนโยบาย แนะนาแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการ
๒. คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประกอบด้วย
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายงวางแผนและประกันคุณภาพ
รองประธานกรรมการ
๑. รองอธิการบดีทุกสายงาน
กรรมการ
๒. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกสายงาน
กรรมการ
๓. คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
๔. ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/กอง
กรรมการ
๕. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ
กรรมการ

-2๖. หัวหน้างานพัสดุ
กรรมการ
๗. หัวหน้างานคลัง
กรรมการ
๘. หัวหน้างานทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้
กรรมการ
๙. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
กรรมการ
๑๐. หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
กรรมการ
๑๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๑๒. ครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรรมการ
๑๓. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นายเนธิชัย ธานะราช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. รวบรวมและดาเนินการจัดทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
๒. จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูล บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ผู้บริหาร
ผู้อานวยการ หัวหน้า ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ไปจนถึงลูกจ้าง
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานและมีอายุการทางานไม่น้อยกว่า ๑ ปี) และประชาสัมพันธ์รายละเอียด
การเข้าระบบ ITAS แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าระบบและประเมินแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ในระบบด้วยตนเอง
๓. จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก (ประชาชน บุคคล
ภายนอก หน่วยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เป็นผู้มารับบริการ/เป็นลูกค้า/เป็นผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (คู่ สั ญ ญา ผู้ ซื้ อ ซอง ผู้ ยื่ น ซอง ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก รวมถึ ง ผู้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก) และ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
เข้าระบบและประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) ในระบบด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
สั่ง ณ วันที่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

