เอกสำรหมำยเลข้3
- ร่าง คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ที่ …………..
เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบดำเนินกำรตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ
(Open Data Integrity and Transparency : OIT) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่เข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and
Transparency : OIT) จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9) กำรเปิดเผยข้อมูล และ 10) กำรป้องกันกำร
ทุจริต เพื่อให้กำรดำเนินงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ยและบรรลุ ต ำมเป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดไว้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู ง สุ ด
จึ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ก ำกั บ ดู แ ลและผู้ รั บ ผิ ด ชอบด ำเนิ น กำรตำมแบบตรวจกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำธำรณ ะ
(Open Data Integrity and Transparency : OIT) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อ
ข้อมูล
ผู้กำกับดูแล
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐำน
O1 โครงสร้้ำงหน่วยงำน
1. อธิกำรบดี
1. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
- โครงสร้างหน้วยงานอยาง
2. รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นอยจะตองมีร ายละเอ้ียด
2. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์
การแบงส้วนงานภายในของ
3. หัวหน้ำงำนบริห ำรบุคคลและ
หนวยงาน
นิติกำร
4. ทุกคณะ/ส ำนั ก/สถำบัน และ
บัณฑิตวิทยำลัย
O2 ข้้อมูลผู้้บร้ิหำร
1. อธิกำรบดี
1. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
- ข้อมูลผู้บร้หาร อยางนอย
2. รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จะตองประกอบด้วย
2. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์
ช้่อ้-้นามสก้ล้และตาแหนง
3. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคลและ
ของผู้บร้หารสู้งส้ดและ
นิติกำร
รองผู้บร้หารสู้งส้ด
4. ทุกคณะ/สำนัก/สถำบัน และ
บัณฑิตวิทยำลัย

-2ข้อ
O3

O4

O5

ข้อมูล
ผู้กำกับดูแล
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
อำนำจหน้ำที่
1. อธิกำรบดี
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
2 .ร อ งอ ธิ ก ำ ร บ ดี ฝ่ ำ ย อธิกำรบดี
-้อำนาจหน้าที่ จะต้องม้ี
เน้อหาเกี่ ย วก้บอำนาจหน้าที่ บริหำร
2. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคลและ
หร้อภารกจ้ของหนวยงาน
นิติกำร
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
3. นำยเนธิชัย ธำนะรำช
4. นำยคมกริบ เลื่องลือ
5. ทุกคณะ/ส ำนัก/สถำบัน และ
บัณฑิตวิทยำลัย
แผนกำรขบั้ เคลื่อนหน่วยงำน 1. อธิกำรบดี
1. ทุกคณะ/สำนัก/สถำบัน และ
- แผนการข้บเคล้่อนหนวยงาน้ 2. รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย
บัณฑิตวิทยำลัย
อยางนอยจะต้องประกอบด้วย้
2. ผู้อำนวยกำรกองนโยบำย
ยทธศาสตร์ ว้ส้ยทศน์ และ
และแผน
พนธกจของหนวยงานครบถ้วน
3. นำงสำวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนำ
4. นำงสำวศิวำรัตน์ ตรีทศ
5. นำยสำยัณห์ พ่อครวงค์
6. นำงสำวชนกญำดำ โคตรสำลี
ข้้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน
1. อธิกำรบดี
๑. ทุกคณะ/สำนัก/สถำบัน และ
- ข้อมู้ล การต้ดต้อหน้วยงาน 2. รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย
บัณฑิตวิทยำลัย
๒. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
อย้างน้อยจะต้องประกอบ้
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้วย
- ทีอ่ ยู้
๓. หั ว หน้ ำ งำนประชำสั ม พั น ธ์
- หมายเลขโทรศ้พท์้
และโสตทัศนูปกรณ์
- หมายเลขโทรสาร
๔. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์
- ทีอ่ ยู้ไปรษณ้ีย์
อ้เล้กทรอน้กส้์้้้้้้้้้้
(E–Mail)
- และแผนที่ต้งของ
หน้วยงานครบถ้วน

-3ข้อ
O6

ข้อมูล
กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้้อง
-้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะตองมี
กฎหมายต้างๆ ที่เกีย่ วข้องก้บ
หนวยงาน เช้น พระราชบ้ญญต
พระราชกฤษฎ้ีกา กฎกระทรวง
ข้อบ้ญญต ประกาศ ระเบ้ียบ
หร้อมตคณะร้ฐมนตร้ีเป้นต้น

ผู้กำกับดูแล
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
1. อธิกำรบดี
1. คณบดีทุกคณะ
2. รองอธิกำรบดี ทุก 2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
ฝ่ำย
บัณฑิตวิทยำลัย
3. หัวหน้ำงำนพัสดุ
4. หัวหน้ำงำนคลัง
5. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคลและนิติ
กำร
6. หั ว หน้ ำ งำนอำคำรสถำนที่ แ ละ
ยำนพำหนะ
7. นำยเนธิชัย ธำนะรำช
8. นำยคมกริบ เลื่องลือ
9. นำยฤทธิไกร สุทธิ
10. นำงสำวดำริกำ แก้วดี

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข้่ำวประชำสัมพันธ้
1. อธิกำรบดี
- ข้าวประชาส้มพ้นธ้์จ ะต้อง 2. รองอธิกำรบดี ทุก
ม้ีข้าวสารต้างๆ้ที่เกี่ยวข้องก้บ ฝ่ำย
การดำเน้นงานตามภารก้จ
ของหน้วยงานอย้่ำ งต้่อ เนื่อ ง
โดยจะตองเป้นข้อมูลภายในป้ีที่
ประเมน

กำรปฏ้ิสัมพ้ันธข้อมูล
O8 Q&A
1. อธิกำรบดี
- Q&A จะต้องเป้นส้วนที่
2. รองอธิกำรบดี ทุก
ผู้้ร้บบร้การ ผู้้มาต้ดต้อหร้อ ฝ่ำย
ผู้้มีสวนได้ส้วนเส้ีย สามารถ
สอบถามข้อมู้ล หร้อข้อก้งวล
สงส้ย้ผ้านทางเว้บไซต้์ข อง
หน้วยงาน เช้น กล้อง
ข้อความหร้อเว้บบอร้์ด เป้นต้น

1. คณบดีทุกคณะ
2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/บัณฑิต
วิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์
5. หัวหน้ำงำนพัสดุ
6. หัวหน้ำงำนคลัง
7. หั ว หน้ ำ งำนบริ ห ำรบุ ค คลและนิ ติ
กำร
8. หั ว หน้ ำ งำนประชำสั ม พั น ธ์ แ ละ
โสตทัศนูปกรณ์
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
2. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน
4. ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ
5. หั ว หน้ ำ งำนประชำสั ม พั น ธ์ แ ละ
โสตทัศนูปกรณ์
6. หั ว หน้ ำ งำนบริ ห ำรบุ ค คลและนิ ติ
กำร
7. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์

-4ข้อ
O9

ข้อมูล
ผู้กำกับดูแล
Social Network
1. อธิกำรบดี
- Social Network จะต้องเป้น 2. รองอธิ ก ำรบดี ทุ ก
ช้องทางการเช้่อ มโยงไปสู้
ฝ่ำย
เคร้อข้ายส้งคมออนไลน้์ข อง
หน้วยงาน เช้น Facebook
Twitter Line เป้นต้น เพ่อเป็นการ
เสรมช้องทางปฏ้สมพ้นธ้์้ระหว้าง
ภาคร้ฐและสาธารณชน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การบริหารงาน
แผนดาเนินงาน
O10 แผนดำเนินงำนประจำปี
- แผนดำเน้นงานประจำป้ี
จะต้องม้ีร ายละเอ้ีย ดแผนงาน
โครงการ้หร้อกจกรรมทีห่ นวยงาน
จะดาเนนการตามภารก้จของ
หนวยงาน และจะตองเป้นข้อมูล
ของป้ีทปี่ ระเมน

O11 รำยงำนกำรกำกับติดตำม
กำรดำเนินงำน รอบ 6 เดือน
- รายงานการกำกบตดตามการ
ดาเนนงาน รอบ 6 เดอน จะตอง้้
มีสร้ปผลการดาเนนงานของ
หน้วยงานในรอบ 6 เด้อน และ
จะตองเป้นข้อมูลของป้ีทปี่ ระเมน

1. อธิกำรบดี
2. รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวำงแผนและ
ประกันคุณภำพ

1. อธิกำรบดี
2. รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวำงแผนและ
ประกันคุณภำพ

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
1. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
4. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคลและ
นิติกำร
5. หั ว หน้ ำ งำนประชำสั ม พั น ธ์
และโสตทัศนูปกรณ์
6. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์
๑. คณบดีทุกคณะ
๒. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
๓. ผู้อำนวยกำรกองนโยบำย
และแผน
๔. นำยปรีชำ ศรีวิไล
๕. นำงอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น
๖. นำงสำวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนำ
๗. นำงเกกิลำ แสงบัวท้ำว
๘. นำงสำวศิวำรัตน์ ตรีทศ
๙. นำยสำยัณห์ พ่อครวงค์
๑๐. นำงสำวชนกญำดำ โคตร
สำลี
๑. คณบดีทุกคณะ
๒. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
๓. ผู้อำนวยกำรกองนโยบำย
และแผน
๔. นำยปรีชำ ศรีวิไล
๕. นำงอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น
๖. นำงสำวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนำ
๗. นำงเกกิลำ แสงบัวท้ำว
๘. นำงสำวศิวำรัตน์ ตรีทศ
๙. นำยสำยัณห์ พ่อครวงค์
๑๐. นำงสำวชนกญำดำ โคตร
สำลี

-5ข้อ
ข้อมูล
O12 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประจำป้ี
- ้รายงานผลการดำเน้น งาน
ประจำป้ีจ ะต้องม้ีส ร้ปผลการ
ดาเนนงานของหน้วยงาน ในรอบ
12 เด้อน และจะต้องเป้นข้อมูล
ของป้ีทผี่ ้านมา

กำรปฏ้ิบ้ัติงำน
O13 มำตรฐำนกำรปฏ้ิบ้ัติงำน
- ม า ต ร ฐ า น ก าร ป ฏ้บ ้ต้ง า น
จะต้องม้ีเ น้อ หาเกี่ย วก้บว้ธ้ีก าร
ปฏ้บ้ต งานของเจ้าหน าที่ ข อง
หน วยงานเพ่ อ ให เป็ น มาตรฐาน
เด้ีย วก้น้(สำหร้บหน้วยงานที่มี้
มาตรฐานการป ฏ้บ้ต้งานเป้น
จ านวนมากอาจเผยแพร้เฉพาะ
มาตรฐานการป ฏ้บ ต้งา นที่ ม ี้
ค ว า ม ส ำ ค ้ญ ต อ ภ า ร ก จ ข อ ง
หนวยงานกได)
กำรให้้บริกำร
O14 มำตรฐำนกำรให้้บร้ิกำร
-้ มาตรฐานการให้บร้การจะตอง้้้
มีเน้อหาเกีย่ วก้บรายละเอ้ียด้้้
การให้บร้การตามภารก้จของ
หน้วยงานทีผ่ ู้มาร้บบร้การ
จะตองร้บทราบ (สาหรบ้หนวยงาน้
ทีม่ ้ีมาตรฐานการให้บร้การ้้้้้้้้้้้
เป้นจานวนมาก อาจเผยแพร
เฉพาะมาตรฐานการใหบรการ
ทีม่ ี้ความสำค้ญตอภารกจของ
หนวยงานกได)
*พรบ.อานวยความสะดวกฯ

ผู้กำกับดูแล
1. อธิกำรบดี
2. รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวำงแผนและ
ประกันคุณภำพ

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
๑. คณบดีทุกคณะ
๒. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
๓. ผู้อำนวยกำรกองนโยบำย
และแผน
๔. นำยปรีชำ ศรีวิไล
๕. นำงอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น
๖. นำงสำวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนำ
๗. นำงเกกิลำ แสงบัวท้ำว
๘. นำงสำวศิวำรัตน์ ตรีทศ
๙. นำยสำยัณห์ พ่อครวงค์
๑๐. นำงสำวชนกญำดำ โคตร
สำลี

1. อธิกำรบดี
1. คณบดีทุกคณะ
2. รองอธิ ก ำรบดี ทุ ก 2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
ฝ่ำย
บัณฑิตวิทยำลัย
3. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคลและ
นิติกำร
4. นำยเนธิชัย ธำนะรำช
5. นำยคมกริบ เลื่องลือ

1. อธิกำรบดี
2. รองอธิกำรบดีทุก
ฝ่ำย

1. ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
2. ผู้อำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
4. อำจำรย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์
5. หัวหน้ำงำนคลัง

-6ข้อ
ข้อมูล
O15 ข้้อมูลเช้ิงสถ้ิติกำรให้้บร้ิกำร
-้ข้อมู้ลเช้งสถ้ต้การใหบรการ
จะต้องเป็นสรปจานวนผู้้มารบ
บร้การตามภารก้จของ
หน้วยงาน และจะต้องเป้น
ข้อมู้ลภายในป้ีทปี่ ระเมน

ผู้กำกับดูแล
1. อธิกำรบดี
2. รองอธิกำรบดีทุก
ฝ่ำย

O16 รำยงำนผลกำรสำรวจควำม
พง้พอใจกำรใหบ้้ ร้ิกำร
- รายงานผลการสำรวจความ
พึงพอใจการให้บร้การจะตอง
เป็นสรปผลที่ไดจากการสารวจ
ความพ้ึงพอใจการใหบรการตาม
ภารกจของหนวยงาน และจะตอง
เป้นข้อมูลของป้ีทผี่ ้านมา

1. อธิกำรบดี
2. รองอธิกำรบดีทุก
ฝ่ำย

O17 E – Service
1. อธิกำรบดี
- E-Service จะต้องเป้นส้วนที่
2. รองอธิกำรบดีทุก
ผู้้ร้บบร้การ ผู้้มาต้ดต้อหร้อผู้้ม้ี
ฝ่ำย
ส้วนได้ส้วนเส้ียสามารถขอร้บ
บร้การตามภารก้จของหนวยงาน
ในรูปแบบออนไลน์้ผ้านทาง
เว้บไซต์ของหนวยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O18 แผนกำรใช้้จ้่ำยงบประมำณ
1. อธิกำรบดี
ประจำปี
2. รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวำงแผนและ
- แผนการใช้จ้ายงบประมาณ
ประจำป้ีจ ะต้องม้ีรายละเอ้ีย ด
ประกันคุณภำพ
เกีย่ วก้บเง้นงบประมาณที่
หน้วยงานจะม้ีการใช้จ้ายและ
จะตองเป้นข้อมูลของป้ีทปี่ ระเมน

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
1. ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
2. ผู้อำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
4. อำจำรย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์
5. หัวหน้ำงำนคลัง
1. ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
2. ผู้อำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
4. ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ
5. อำจำรย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์
6. หัวหน้ำงำนคลัง
1. ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
2. ผู้อำนวยกำรบัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
4. ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ
5. อำจำรย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์
6. หัวหน้ำงำนคลัง
1. ทุกคณะ/สำนัก/สถำบัน และ
บัณฑิตวิทยำลัย
2. ผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและ
แผน
3. หัวหน้ำงำนพัสดุ
4. หัวหน้ำงำนคลัง
5. นำงอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น
6. นำยภำนุวัฒิ ศักดิ์ดำ
7. นำงสำวศิวำรัตน์ ตรีทศ

-7ข้อ
ข้อมูล
O19 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรใช้้
จ้่ำยงบประมำณ รอบ 6 เดือน
- รายงานการกำกบตดตามการใช้
จ้ายงบประมาณ รอบ 6 เดอน้
จะตองมีสร้ปผลการใช้จ้าย
งบประมาณของหนวยงาน ในรอบ้
6 เดอน และจะตองเป้นข้อมูลของ
ป้ีทปี่ ระเมน

ผู้กำกับดูแล
1. อธิกำรบดี
2. รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวำงแผนและ
ประกันคุณภำพ

O20 รำยงำนผลกำรใช้้จ้่ำย
งบประมำณ้ประจำปี
- รายงานผลการใช้จ้าย
งบประมาณประจำป้ีจ ะต้องม้ี
สร้ปการใช้จ้ายงบประมาณของ
หนวยงาน ในรอบ 12 เด้อน และ้
จะตองเป้นข้อมูลของป้ีทผี่ ้านมา

1. อธิกำรบดี
2. รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวำงแผนและ
ประกันคุณภำพ

กำรจัดซือ้ จัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพ้ัสดุ
O21 แผนกำรจ้ัดซื้อจ้ัดจ้ำงหร้ือแผน้้้ 1. อธิกำรบดี
กำรจ้ัดหำพัสดุ
2. รองอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ย
- แผนการจดซ้อจ้ดจางหร้อ บริหำร
แผนการจดหาพ้สด จะต้องเป้น
แผนการจ้ดซอ้ จ้ดจ้างหร้อ
แผนการจ้ดหาพ้สด ตามที่
หน้วยงานจะต้องดำเน้นการตาม
พระราชบ้ญญ้ต้การจดซ้อจ้ดจาง
และการบรห้ารพสด พ.ศ. 2560
และจะตองภายในป้ีทปี่ ระเมน

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
1. คณบดีทุกคณะ
2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและ
แผน
4. หัวหน้ำงำนพัสดุ
5. หัวหน้ำงำนคลัง
6. นำงอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น
7. นำยภำนุวัฒิ ศักดิ์ดำ
8. นำงสำวศิวำรัตน์ ตรีทศ
1. คณบดีทุกคณะ
2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและ
แผน
4. หัวหน้ำงำนพัสดุ
5. หัวหน้ำงำนคลัง
6. นำงอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น
7. นำยภำนุวัฒิ ศักดิ์ดำ
8. นำงสำวศิวำรัตน์ ตรีทศ
1. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยคลังและ
ทรัพย์สิน
2. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
3. ผู้อำนวยกำรกองกลำง
4. หัวหน้ำงำนพัสดุ
5. นำงสำวอัจฉรำ ชำแสน
6. นำงสำวนริศรำ ดงภูยำว
7. นำยฤทธิไกร สุทธิ
8. นำงสำวประภัสสร บุทำ
9. นำงสำวดำริกำ แก้วดี

-8ข้อ
ข้อมูล
ผู้กำกับดูแล
O22 ประกำศต้่ำงๆ เกี่ยวก้ับกำร
1. อธิกำรบดี
จัดซื้อจ้ัดจ้ำงหร้ือกำรจ้ัดหำพัสดุ 2. รองอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ย
-้ประกาศต้างๆ เกีย่ วก้บการ บริหำร
จ้ดซ้อ จ้ดจ้างหร้อการจ้ดหาพ้สด
จะต้องม้ีป ระกาศตามที่
หน้วยงานจะต้องดำเน้นการตาม
พระราชบ้ญญ้ต้การจ้ดซ้อจ้ดจาง
และการบร้หารพ้สด้พ.ศ. 2560
เช้น ประกาศเช้ญชวน ประกาศ
ผลการจ้ดซอ้
O23 สรปุ้ ผลกำรจ้ัดซื้อจ้ัดจ้้ำงหร้ือ้
กำรจ้ัดหำพัสดุรำยเดือน
- สร้ปผลการจ้ดซ้อจ้ดจางหร้อ
การจ้ดหาพสด้รายเดอนจะต้อง
เป้นสร้ปผลการจ้ดซ้อหรอจ้ดจาง
ตามแบบ สขร.1 และจะตองเป้น
ข้อมูลภายในป้ีทปี่ ระเมน

O24 รำยงำนผลกำรจ้ัดซื้อจ้ัดจ้้ำง
หร้ือกำรจ้ัดหำพัสดุประจำป้ี
-้รายงานผลการจ้ดซ้อ จ้ดจ้าง
หร้อการจ้ดหาพ้สด้ประจำป้ี
จะต้องม้ีส ร้ปการจ้ดซ้อ จ้ดจ้าง
หร้อการจ้ดหาพ้สด้ของ
หน้วยงานในรอบ 12้เด้อน
และจะต้องเป้นข้อมู้ล ของป้ี
ทีผ่ ้านมา

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
1. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยคลังและ
ทรัพย์สิน
2. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
3. ผู้อำนวยกำรกองกลำง
4. หัวหน้ำงำนพัสดุ
5. นำงสำวอัจฉรำ ชำแสน
6. นำงสำวนริศรำ ดงภูยำว
7. นำยฤทธิไกร สุทธิ
8. นำงสำวประภัสสร บุทำ
9. นำงสำวดำริกำ แก้วดี
1. อธิกำรบดี
1. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยคลังและ
2. รองอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ย
ทรัพย์สิน
บริหำร
2. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
3. ผู้อำนวยกำรกองกลำง
4. หัวหน้ำงำนพัสดุ
5. นำงสำวอัจฉรำ ชำแสน
6. นำงสำวนริศรำ ดงภูยำว
7. นำยฤทธิไกร สุทธิ
8. นำงสำวประภัสสร บุทำ
9. นำงสำวดำริกำ แก้วดี
1. อธิกำรบดี
1. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยคลังและ
2. รองอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ย
ทรัพย์สิน
บริหำร
2. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
3. ผู้อำนวยกำรกองกลำง
4. หัวหน้ำงำนพัสดุ
5. นำงสำวอัจฉรำ ชำแสน
6. นำงสำวนริศรำ ดงภูยำว
7. นำยฤทธิไกร สุทธิ
8. นำงสำวประภัสสร บุทำ
9. นำงสำวดำริกำ แก้วดี

-9ข้อ
ข้อมูล
ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 การบริหำรและพ้ัฒนำทรัพยำกรบุ้คคล
กำรบริหำรและพ้ัฒนำทรัพยำกรบุ้คคล ***ตัวชี้วัดใหม่***
O25 นโยบำยกำรบรหิ้ ำรทร้ัพยำกร
1. อธิกำรบดี
บุ้คคล
2. รองอธิก ำรบดี ฝ่ ำย
-้นโยบายการบร้หารทร้พยากร
ทุกฝ่ำย
บ้คคล จะตองเป้นนโยบายหรอ
ท้ศทางของหน้วยงาน เกีย่ วก้บ
การบรหารทรพยากรบคคล
ทีม่ ี้ความโปร้งใส สอดคล้องก้บ
การข้บเคล้่อ นภารก้จของ
หนวยงานและทศทางการปฏ้รู้ป
ประเทศ
O26 กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำร 1. อธิกำรบดี
2. รองอธิก ำรบดี ฝ่ ำย
บร้ิหำรทร้ัพยำกรบุ้คคล
ทุกฝ่ำย
- การดำเน้นการตามนโยบาย
การบร้หารทร้พยากรบ้คคล
จะตองเป้นการดาเนนการตาม
นโยบายการบรหารทรพยากร
การเตร้ียมอ้ตรากำล้งทดแทน
เพอ่ รองร้บการเกษ้ียณอาย
ราชการ้การสรรหาคนด้ีคนเกง
เพ่อปฏ้บตงานตามภารกจของ
หนวยงาน การพฒนาบ้คลากร
(การพฒนาบ้คลากร การสร้าง้
ทางก้าวหน้าในสายอาช้ีพ ้้้้้้้
การส้บเปล้ี้ยนหม้นเว้ีย นงาน)
การพ้ฒนาค้ณภาพช้ีว้ต ้้้้้้
การบรรจ้และแต้งตง้ บ้คลากร
การประเม้นผลการปฏ้บ้ต้งาน
การส้งเสร้มจร้ยธรรมและร้กษา
ว้นยของบ้คลากรในหนวยงาน ้
เป้นต้น

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
1. คณบดีทุกคณะ
2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรกองกลำง
4. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคล
และนิติกำร
5. นำยเนธิชัย ธำนะรำช
6. นำยคมกริบ เลื่องลือ
1. คณบดีทุกคณะ
2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรกองกลำง
4. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคล
และนิติกำร
5. นำยเนธิชัย ธำนะรำช
6. นำยคมกริบ เลื่องลือ

-10ข้อ
ข้อมูล
O27 หล้ักเกณฑกำรบรหิ้ ำรและพัฒนำ้
ทร้ัพยำกรบุ้คคล
- หล้กเกณฑ์การบรห้ารและพฒนา
ทร้พยากรบค้คลจะตองเป็น
หลกเกณฑ์หลกเกณฑ้์เ กีย่ วก้บ้้
การบร้หารและพ้ฒนาทรพยากร
บ้คคลที่ห น้วยงานจ้ดทำขึ้ น
ในด้านต้างๆ อย้างน้อย
จะต้องประกอบด้วย หล้กเกณฑ้์
การสรรหาและค้ดเลอกบ้คลากร
หล้กเกณฑ้์ก ารบรรจ้และ
แต้งตง้ บ้คลากรหล้กเกณฑ์
O28 รำยงำนผลกำรบร้ิหำรและพัฒนำ้
ทร้ัพยำกรบุ้คคลประจำปี
- รายงานผลการบร้หารและ
พ้ฒนาทร้พยากรบ้คคลประจำป้ี
จะต้องม้ีส ร้ปการบร้หารและ
พ้ฒนาทร้พยากรบ้คคลของ
หน้วยงาน ในรอบ 12 เด้อน
และจะต้องเป้นข้อมู้ล ของป้ีที่
ผ้านมา

ผู้กำกับดูแล
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
1. อธิกำรบดี
1. คณบดีทุกคณะ
2. รองอธิก ำรบดี ฝ่ ำย 2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
ทุกฝ่ำย
บัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรกองกลำง
4. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคลและ
นิติกำร
5. นำยเนธิชัย ธำนะรำช
6. นำยคมกริบ เลื่องลือ

1. อธิกำรบดี
1. คณบดีทุกคณะ
2. รองอธิก ำรบดี ฝ่ ำย 2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
ทุกฝ่ำย
บัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรกองกลำง
4. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคลและ
นิติกำร
5. นำยเนธิชัย ธำนะรำช
6. นำยคมกริบ เลื่องลือ
7. น.ส.อรอนงค์ ชูเดชวัฒนำ
8. น.ส.ศิวำรัตน์ ตรีทศ

กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุ้จริต
O29 แนวปฏ้ิบ้ัติกำรจ้ัดกำรเร้ื่อง
รอ งอ ธิ ก ำรบ ดี ฝ่ ำย
ร้้องเร้ียนกำรทุจร้ิต
บริหำร
- แนวปฏ้บ้ต้การจ้ดการเร้่อง
ร้อ งเร้ีย น การท้จร้ตจะ ต้อ งมี
เน้ อ ห าเกี่ ย ว ก้บ ร าย ล ะ เอ้ีย ด้
การ จ้ดการต้อเร้้องร้อ งเร้ีย น้้้้้
ที่ เ กี่ ย วข้องก บ การท จร้ตของ
เจ้าหนาที่ของหนวยงาน

1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
2. ผู้อำนวยกำรกองกลำง
3. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคล
และนิติกำร
4. นำยเนธิชัย ธำนะรำช
5. นำยคมกริบ เลื่องลือ

-11ข้อ
ข้อมูล
ผู้กำกับดูแล
O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต รอ งอ ธิ ก ำรบ ดี ฝ่ ำย
- ช้องทางแจ้งเร้้องร้องเร้ีย น
บริหำร
การท้จร้ต จะต้องเป้น ส้วนที่
ผู้ร้บบร้การ้ผู้มาตดต้อหรอผู้้ม้ี้
สวนได้สวนเสีย สามารถแจง้
เร้่อ งร้องเร้ีย นการท้จร้ตของ
เจ้าหน้าที่ข องหน้วยงาน้ผ้าน
ทางเว้บไซต์ของหนวยงาน
O31 ข้้อมูลเช้ิงสถ้ิติเร้ื่องร้้องเร้ียน้้้้้้้้้้ รอ งอ ธิ ก ำรบ ดี ฝ่ ำย
กำรทุจร้ิตประจำปี
บริหำร
-้ข้อมูลเช้งสถ้ตเร้่องร้องเร้ียน้้้้้้้้้้
การทจร้ตประจำปีจะต้องม้ีสรป
จานวนและประเภทเรื่อง
ร้องเร้ียนการท้จรตของเจาหน้าที่
ของหน้วยงาน ในรอบ 12 เด้อน
และจะต้องเป็นข้อมู้ลของป้ีที่้้้้้้้้
ผ้านมา
กำรเป้ิดโอกำสให้้เกิดกำรมีส่วนร่วม
O32 ช้องทางการรบ้ฟังความค้ดเห้น
1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
- ช้องทางการร้บฟังความค้ดเห้น
วิชำกำร
จะตองเป้นส้วนที่ ผู้รบบรการผู้้มา 2) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
ต้ดต้อห ร อผู้้ม้ีส วนได้ส วนเสี ย
วำงแผนและ
ส าม าร ถให้ความ ค้ดเห้นหร้อ
ประกันคุณภำพ
ข้อเสนอแนะที่ เ กี่ ย วข้องก บการ
ด าเน นงานของห น้วยงานให้มี
ประส้ทธ้ภาพมากย่ ง ข้ึ้น ผ านทาง
เว้บไซต้์ของหน้วยงาน้เช้น กล้อง
ข้อความ หร้อเว้บบอร้์ด เป้นต้น

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
2. ผู้อำนวยกำรกองกลำง
3. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคล
และนิติกำร
4. นำยเนธิชัย ธำนะรำช
5. นำยคมกริบ เลื่องลือ
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
2. ผู้อำนวยกำรกองกลำง
3. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคล
และนิติกำร
4. นำยเนธิชัย ธำนะรำช
5. นำยคมกริบ เลื่องลือ

1. ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
2. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
3. นำงสำวหฤทัย พิกุลศรี
4. นำงสำวกมลชนก
อินทรพรหมมำ
5. นำงสำวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนำ
6. นำงสำวศิวำรัตน์ ตรีทศ
7. นำยสำยัณห์ พ่อครวงค์
8. นำงสำวชนกญำดำ โคตรสำลี

-12ข้อ
ข้อมูล
ผู้กำกับดูแล
O33 การเป้ดโอกาสใหเ้กดการมีส้วนรวม 1) รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร
- การเป้ดโอกาสใหเ้กดการมีส้วน
ร้วมจะตองเป็นการดาเนนการ
2) รองอธิกำรบดี
หรอก้จกรรมที่แสดงถ้ึงการเปิด
ฝ่ำยวำงแผนและ
โอกาสใหผู้้ม้ีสวนได้สวนเสียไดมี
ประกันคุณภำพ
ส้วนรวมในการดาเนนงานตาม
ภารกจของหน้วยงาน เช้น้
รวมวางแผน ร้วมดำเน้นการ
รวมแลกเปล้ี่ยนความค้ดเห้น้
และรวมต้ดตามประเม้นผล้
เป้นต้นและจะตองเป้นข้อมูล
ภายในป้ีทปี่ ระเมน

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
1. ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
2. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
3. นำงสำวหฤทัย พิกุลศรี
4. นำงสำวกมลชนก
อินทรพรหมมำ
5. นำงสำวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนำ
6. นำงสำวศิวำรัตน์ ตรีทศ
7. นำยสำยัณห์ พ่อครวงค์
8. นำงสำวชนกญำดำ โคตรสำลี

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรป้้องก้ันกำรทุ้จริต
ข้อ
ข้อมูล
ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1้กำรดำเน้ินกำรเพ้ื่อป้้องก้ันกำรทุ้จริต
เจตจำนงสุจริตของผู้้บริหำร
O34 เจตจำนงสจุ้ ร้ิตของผบู้้รหิ้ ำร้ รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย
-้เจตจานงส้จรต้ของผู้บร้หาร้
จะตองเป้นการแสดงเจตนารมณ์
หร้อคำมน่ ของผู้้บรหารสูงสด
คนปัจจบนว้าจะปฏ้บต้หน้าที่
และบร้หารหนวยงานอยาง
ซอ่ ส้ตย้์สจรต โปรงใสและ
เป็นไปตามหล้กธรรมาภ้บาล
O35 กำรมีส่้วนร่วมของผู้้บร้ิหำร
รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย
- การม้ีสวนรวมของผู้้บรหาร
จะต้องเป็นการดำเน้นการ
หร้อกิ จ กรรมทีแ่ สดงถ้ึง
การม้ีส้วนร้วมของ
ผู้้บร้หารสู้ง ส้ดคนป้จจ้บ้น
ในการให้ความสำค้ญก้บการ
ปร้บปร้งพ้ฒนาหน้วยงาน
ด้านค้ณธรรมและโปร้งใสและ
จะต้องเป็นข้อมู้ล้ภายในป้ีที่
ประเมน

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
1. คณบดีทุกคณะ
2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
3. ประธำนสภำคณำจำรย์
และข้ำรำชกำร

1. คณบดีทุกคณะ
2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
3. ประธำนสภำคณำจำรย์
และข้ำรำชกำร

-13กำรประเมินควำมเส้ี่ยงเพ้ื่อกำรป้้องก้ันกำรทุ้จริต
O36 กำรประเมินควำมเส้ี่ยงกำร
รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย
ทุจร้ิตประจำปี
- การประเมนความเส้ี่ยงการ
ทจร้ตประจาปี จะตองเป้นผล
การ้ประเม้นความเสี่ย งและ
การบร้หารจ้ดการความเสี่ย ง
ของการดาเน้นงานทีอ่ าจ
ก้อให้เก้ดการท้จร้ต หร้อการ
ข้ดก้น้ระหว้างผลประโยชน้์
ส้วนตนก้บผลประโยชน้์
ส้วนรวมของ้หนวยงานและ
จะตองเป้นข้อมูลของป้ีทปี่ ระเมน
O37 กำรดำเนินกำรเพือ่ จ้ัดกำร
รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย
ควำมเส้ี่ยงกำรทุจร้ิต
- การดำเน้นการเพื่อจดการ
ความเส้ี่ยงการท้จรตจะต้อง
เป้นการดาเนนการหร้อกจกรรม
ที่แสดงถ้ึงการดาเนนการตาม
แนวทางการบร้หารจดการ
ความเส้ี่ยงของการดำเน้นงาน
ทีอ่ าจก้อให้เก้ดการท้จร้ต
หร้อการข้ดก้นระหว้าง
ผลประโยชน์สวนตนก้บ
ผลประโยชน้์สวนรวมของ
หน้วยงาน และจะต้องเป้น
ข้อมูลภายในป้ีทปี่ ระเมน

1. ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร ส ำ นั ก ง ำ น
อธิกำรบดี
2. ผู้อำนวยกำรกองกลำง
3. หั ว หน้ำงำนบริห ำรบุ ค คลและ
นิติกำร
4. หัวหน้ำงำนพัสดุ
5. หัวหน้ำงำนคลัง
6. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน
7. นำงสำวธิดำรัตน์ อุปชัย
8. นำยพงศกร หำแก้ว
1. ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร ส ำ นั ก ง ำ น
อธิกำรบดี
2. ผู้อำนวยกำรกองกลำง
3. หั ว หน้ำงำนบริห ำรบุ ค คลและ
นิติกำร
4. หัวหน้ำงำนพัสดุ
5. หัวหน้ำงำนคลัง
6. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน
7. นำงสำวธิดำรัตน์ อุปชัย
8. นำยพงศกร หำแก้ว

-14ข้อ
ข้อมูล
กำรเสริมสร้ำงว้ัฒนธรรมองค้กร
O38 กำรเสริมสร้้ำงว้ัฒนธรรม
องค้กร
- การเสรมสรางว้ฒนธรรม
องค้์กรจะต้องเป็นการ
ดำเน้นการหร้อก้จกรรมที่
แสดงถ้ึง การเสร้มสร้าง
ว้ฒนธรรมองค้์ก รให้
เจ้าหน้าทีข่ องหน้วยงาน
ม้ีท้ศนคต ค้าน้ยม ในการ
ปฏ้บต้งานอย้างซ่อส้ตย้์สจรต
และจะต้องเป็นข้อมู้ล ภายใน้้
ป้ีทปี่ ระเมน
แผนปฏ้ิบ้ัติกำรป้้องก้ันกำรทุ้จริต
O39 แผนปฏ้ิบ้ัติกำรป้้องกันกำร
ทุจร้ิต้ประจำปี
- แผนปฏ้บ้ต้การป้องก น
การท้จร้ตประจำป้ีจ ะต้อง้้้
มีรายละเอียดแผนงาน โครงการ
หร้อกจกรรม ดานการป้องกน
การท้จร้ตทีห่ น้วยงานจะ
ดำเน้นการและจะต้องเป็น
ข้อมู้ลของป้ีทปี่ ระเมน
O40 รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
- รำยงำนกำรกำกับติดตำม
กำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผล
กำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
ของหน่วยงำนในรอบ 6 เดือน
และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่
ประเมิน

ผู้กำกับดูแล

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร

๑.อธิกำรบดี
1. คณบดีทุกคณะ
๒.รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย 2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
3. ประธำนสภำคณำจำรย์
และข้ำรำชกำร

๓.อธิกำรบดี
1. คณบดีทุกคณะ
๔.รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย 2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและ
แผน
4. นำงสำวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนำ
5. นำงสำวศิวำรัตน์ ตรีทศ
6. นำยสำยัณห์ พ่อครวงค์
7. นำงสำวชนกญำดำ โคตรสำลี
๕.อธิกำรบดี
1. คณบดีทุกคณะ
๖.รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย 2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและ
แผน
4. นำงสำวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนำ
5. นำงสำวศิวำรัตน์ ตรีทศ
6. นำยสำยัณห์ พ่อครวงค์
7. นำงสำวชนกญำดำ โคตรสำลี
8. นำยเนติชัย ธำนะรำช

-15ข้อ
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ข้อมูล
รำยงำนผลกำรดำเน้ินกำร
ป้องก้ัน้กำรทุจร้ิตประจำปี
-้รายงานผลการดาเนนการ
ป้องกนการทจรตประจาปี
จะตองมีสรปการดาเนนการ
ป้องกนการทจรตของหนวยงาน
ในรอบ้12 เดอน และจะตอง้
เป็นขอมูลของปีที่ผานมา

ผู้กำกับดูแล
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
๗.อธิกำรบดี
1. คณบดีทุกคณะ
๘.รองอธิกำรบดีทุกฝ่ำย 2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและ
แผน
4. นำงสำวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนำ
5. นำงสำวศิวำรัตน์ ตรีทศ
6. นำยสำยัณห์ พ่อครวงค์
7. นำงสำวชนกญำดำ โคตรสำลี
8. นำยเนติชัย ธำนะรำช
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 มำตรกำรภำยในเพ้ื่อป้้องก้ันกำรทุ้จริต
มำตรกำรภำยในเพ้ื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้้องกันกำรทุ้จริต
O42 มำตรกำรเผยแพร้่ข้้อมูลต่อ
๙.อธิกำรบดี
1. คณบดีทุกคณะ
สำธำรณะ
๑๐. รองอธิ ก ำรบดี 2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
- มาตรการเผยแพร้ข้อมูลตอ
ทุกฝ่ำย
บัณฑิตวิทยำลัย
สาธารณะจะต้องเป็นแนว
3. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์
ปฏ้บตของหน้วยงาน เช้น
4. หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์และ
การกาหนดข้้น ตอน ว้ธ้ีก าร
โสตทัศนูปกรณ์
และส้วนงาน/เจ้าหน้าที่ ้้้้้้
ทีเ่ ก้ี่ยวข้องก้บการเผยแพร้
ข้อมู้ล ต้อสาธารณะ
O43

มำตรกำรใหผ้้ ู้้มสี ่ว้ นได้ส่วนเส้ีย้ 1) อธิกำรบดี
มีส่ว้ นร่วม
2) รองอธิ ก ำรบดี ทุ ก
- มาตรการให้ผู้้ม้ีส้วนได้
ฝ่ำย
ส้วนเส้ีย ม้ีส้วนร้วมจะต้อง
เป้นแนวปฏ้บ้ต้ของหน้วยงาน
เช้น การกำหนดข้นตอน
ว้ธ้ีการและส้วนงาน/
เจ้าหน้าที่ทเี่ กี้ยวข้องก้บการ
ให้ผู้้ม้ีส้วนไดส้วนเส้ียมีส้วนรวม
ในการดาเนนงาน

1. ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน
2. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
3. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคลและ
นิติกำร
4. นำยเนธิชัย ธำนะรำช
5. นำยคมกริบ เลื่องลือ
6. นำงสำวหฤทัย พิกุลศรี
7. นำงสำวกมลชนก
อินทรพรหมมำ
8. นำงสำวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนำ
9. นำงสำวศิวำรัตน์ ตรีทศ
10. นำยสำยัณห์ พ่อครวงค์
11. นำงสำวชนกญำดำ โคตรสำลี

-16ข้อ
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O45

O46

ข้อมูล
มำตรกำรสง่้ เสร้ิมควำมโปรง่้ ใส้
ในกำรจ้ัดซื้อจ้ัดจ้้ำง
- มาตรการสงเสรมความ
โปรงใสในการจดซ้อจดจ้าง
จะต้องเป้นแนวปฏ้บ้ต้ของ
หน้วยงาน เช้น การกำหนด
ข้้น ตอนว้ธ้ีการ และส้วนงาน/
เจาหน้าที่ทเี่ กีย่ วข้องก้บการ
สงเสร้มความโปร้งใสในการ
จ้ดซ้อจ้ดจางหร้อการจ้ดหาพสด
มำตรกำรจ้ัดกำรเร้ื่องร้้องเร้ียน้
กำรทุจร้ิต
- มาตรการจดการเร่องรองเรียน
การทจรตจะตองเป็นแนวปฏบต
ของหนวยงาน เชน การกาหนด
ขน้ ตอน วธีการและสวนงาน/
เจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของกบการ
จดการ้เร่องรองเรียน
การทจรตของเจาหนาที่ใน
หนวยงาน
มำตรกำรป้้องกันกำรรบั้ ส้ินบน้
-้มาตรการป้อ งก้นการรบ
สนบน จะต้องเป้นแนวปฏ้บต้
ของหน้วยงาน เช้น การ
กำหนดข้้นตอน ว้ธ้ีการ และ
สวนงาน/ เจ้าหนาที่้ทีเ่ กี่ยวข้อง
กบการป้องกนการร้บส้นบน

ผู้กำกับดูแล
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
๑. อธิกำรบดี
1. คณบดีทุกคณะ
๒. รองอธิ ก ำรบดี ทุ ก 2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
ฝ่ำย
บัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรกองกลำง
4. หัวหน้ำงำนพัสดุ
5. นำงสำวอัจฉรำ ชำแสน
6. นำงสำวนริศรำ ดงภูยำว
7. นำยฤทธิไกร สุทธิ
8. นำงสำวประภัสสร บุทำ
9. นำงสำวดำริกำ แก้วดี
๑. อธิกำรบดี
1. คณบดีทุกคณะ
๒. รองอธิ ก ำรบดี ทุ ก 2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
ฝ่ำย
บัณฑิตวิทยำลัย
3. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคล
และนิติกำร
นำยเนธิชัย ธำนะรำช
นำยคมกริบ เลื่องลือ

๑. อธิกำรบดี
1. คณบดีทุกคณะ
๒. รองอธิ ก ำรบดี ทุ ก 2. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
ฝ่ำย
บัณฑิตวิทยำลัย
3. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
4. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคล
และนิติกำร
5. นำยเนธิชัย ธำนะรำช
6. นำยคมกริบ เลื่องลือ

-17ข้อ
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O48

ข้อมูล
มำตรกำรป้้องกันกำรข้ัดกัน
ระหว้่ำงผลประโยชนส้่วนตน
กับผลประโยชนส้่วนรวม
้-้มาตรการป้องก้นการข้ดก้น
ระหว้างผลประโยชน้์สวนตนก้บ
ผลประโยชน้์สวนรวม จะต้อง
เป็น แนวปฏ้บต้ของหน้วยงาน
เช้น การกำหนดขน้ ตอน
ว้ธ้ีการและส้วนงาน/เจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องก้บการป้องก้นการ
ข้ดก้นระหว้างผลประโยชน์
ส้วนตนกบผลประโยชน์ส้วนรวม
มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้้
ดุลพินิจ
- มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดลพนจจะตองเป้นแนว
ปฏ้บ้ตของหน้วยงาน เช้น
การกำหนดข้้นตอนว้ธ้ีการ
และสวนงาน/เจาหน้าที่ที่
เกีย่ วข้องก้บการตรวจสอบ
การปฏ้บ้ต้งานของเจ้าหนาที่
ให้เป้นไปตามมาตรฐานเพ่อ
ลดการใช้ดลพนจ

ผู้กำกับดูแล
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
๑. อธิกำรบดี
1. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพย์สิน
๒. รองอธิ ก ำรบดี ทุ ก
และงำนคลัง
ฝ่ำย
2. คณบดีทุกคณะ
3. ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน/
บัณฑิตวิทยำลัย
4. หัวหน้ำงำนพัสดุ
5. หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคลและ
นิติกำร
6. หัวหน้ำงำนคลัง
7. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน
รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บริหำร

๑. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
อธิกำรบดี
๒. หั ว ห น้ ำงำน บ ริ ห ำรบุ ค ค ล
และนิติกำร
๓. นำยเนธิชัย ธำนะรำช
๔. นำยคมกริบ เลื่องลือ

หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
กำกำกับดูแลและรับผิดชอบดำเนินกำรตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity
and Transparency : OIT) จ ำ น ว น 2 ตั ว ชี้ วั ด ได้ แ ก่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 9 ) ก ำ ร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล แ ล ะ
10) กำรป้ องกัน กำรทุ จ ริ ต พร้ อมทั้งตอบคำถำมตำมแบบตรวจกำรเปิ ดเผยข้อ มูล สำธำรณะ (แบบ OIT)
ในระบบ ITAS
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
สั่ง ณ วันที่
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรีชำ ธรรมวินทร)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

