
 

                          

 

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ที ่910/2562 
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓                
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน 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) เพื่อให้การดำเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ดังนี้  
 ๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
 ๑.๑  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประธานที่ปรึกษา 
 ๑.๒  อธิการบดี กรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๓  รองอธิการบดีทุกสายงาน กรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๔  ผู้ช่วยอธิการบดีทุกสายงาน กรรมการที่ปรึกษา 
หน้าทีร่ับผิดชอบ 

๑) ให ้คำปร ึกษาเก ี ่ยวก ับการดำเน ินการจ ัดการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใส                         
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๒)  กำหนดนโยบาย แนะนำแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ 
๒.  คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประกอบด้วย 
๑. อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ   รองประธานกรรมการ 
๓. รองอธิการบดีทุกสายงาน     กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกสายงาน     กรรมการ 
๕. คณบดีทุกคณะ      กรรมการ 
๖. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
๗. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ 
๘. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

 
/9. ผู้อำนวยการ… 
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๙. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ 
๑๐. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
๑๑. ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการ 
๑๒. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ กรรมการ 
๑๓. หัวหน้างานพัสดุ กรรมการ 
๑๔. หัวหน้างานคลัง กรรมการ 
๑๕. หัวหน้างานทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้  กรรมการ 
๑๖. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ 
๑๗. ครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรรมการ 
๑๘. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
๑๙. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑. นายเนธิชัย ธานะราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑. รวบรวมและดำเนินการจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส            
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

๒. จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการ หัวหน้า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ไปจนถึงลูกจ้าง
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานและมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี) และประชาสัมพันธ์รายละเอยีด
การเข้าระบบ ITAS แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าระบบและประเมินแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ในระบบด้วยตนเอง 

๓. จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ประชาชน บุคคล 
ภายนอก หน่วยงาน/นิติบุคคล/บริษัท/ห้างร้าน/หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เป็นผู้มารับบริการ/เป็นลูกค้า/เป็นผู้มี
ส ่วนได้ส่วนเสีย (คู ่ส ัญญา ผู ้ซ ื ้อซอง ผู ้ย ื ่นซอง ผู ้ได ้ร ับการคัดเล ือก รวมถึงผ ู ้ไม่ได ้ร ับการคัดเลือก )                           
และประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITAS แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก                 
เข้าระบบและประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ในระบบด้วยตนเอง 

๔. กำกับดูแลและรับผิดชอบดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ                 
(Open Data Integrity and Transparency : OIT) จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9) การเปิดเผยข้อมูล 
และ 10) การป้องกันการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่าง                    
มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงแต่งตั้งผู ้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี้  
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ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

 

 

 

 

ข้อ ข้อมูล ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

O1 โครงสร้าง 
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ของหน่วยงาน 
o ประกอบด้วยตำแหน่งท่ีสำคญั และการแบ่งส่วนงาน

ภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายบริหาร 

1. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบด ี

2. ผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ 
4. หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 

และโสตทัศนูปกรณ ์
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

o แสดงรายนามของผู้บรหิารของหนว่ยงาน 
o ประกอบด้วย ช่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง 

รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุด              
หรือหัวหน้าหน่วยงาน และผูด้ำรงตำแหน่ง             
ทางการบริหารของหน่วยงาน 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายบริหาร 

1. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบด ี

2. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ 
4. หัวหน้างานประชาสมัพันธ์

และโสตทัศนูปกรณ ์
O3 อำนาจหนา้ที ่

o แสดงข้อมูลหนา้ที่และอำนาจของหน่วยงานตาม           
ทีก่ฎหมายกำหนด 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายบริหาร 

1. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบด ี

2. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ ์
4. หัวหน้างานประชาสมัพันธ์

และโสตทัศนูปกรณ ์
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทางเป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป็นต้น 

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี  
พ.ศ. 2563 

1. อธิการบดี 
2.รองอธิการบด ี

ฝ่ายแผนและ
ประกนัคณุภาพ 

1. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบด ี

2. นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา 
3. นายสายณัห์  พ่อครวงค ์

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี ้
o ทีอ่ยู่หน่วยงาน  
o หมายเลขโทรศัพท์  
o หมายเลขโทรสาร 
o ทีอ่ยู่ไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
o แผนที่ตั้งของหน่วยงาน 

- อธิการบดี 
 

๑. ผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ 
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ข้อ ข้อมูล ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ 
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดี 
    ฝา่ยบริหาร 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบด ี
2. หัวหน้างานพัสดุ 
3. หัวหน้างานคลัง 
4. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติ

การ 
5. นายเนธิชัย ธานะราช 
6. นายพลากร ศรีบุญเรือง 
7. นายฤทธิไกร สุทธิ 
8. นางสาวดาริกา แก้วดี 

ข่าวประชาสัมพนัธ ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน  

o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกดิขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดีทุกฝ่าย 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 
3. หัวหน้างานพัสดุ 
4. หัวหน้างานคลัง 
5. หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติ

การ 
6. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และ

โสตทัศนูปกรณ์ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมลู 

O8 Q&A 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ

สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงาน
สามารถให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดย      
มี ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น 
Web broad, กล่องข้อความถาม - ตอบ 
เป็นต้น 

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดีทุกฝ่าย 

1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบยีน 

3. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

4. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบด ี
5. หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 

และโสตทัศนูปกรณ ์
6. หัวหน้างานบริหารบุคคล 

และนิติการ 
7. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ 

O9 Social Network 
o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

เ ช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น  
o สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก

เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดีทุกฝ่าย 

1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. คณบดีทุกคณะ 
3. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 
4. หัวหน้างานบริหารบุคคล 

และนิติการ 
5. หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 

และโสตทัศนูปกรณ ์
6. ดร.ชัยนันท์ สมพงษ์ 
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ข้อ ข้อมูล ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
การดำเนินงาน 
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานท่ี
มีระยะ 1 ปี 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน่ โครงการ
หรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลา 
ในการดำเนินการ เป็นต้น 

o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี  
พ.ศ.2563 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายวางแผนและ 
    ประกันคุณภาพ 

๑. คณบดีทุกคณะ 
๒. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 
๓. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
๔. นายปรีชา  ศรีวิไล 
๕. นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น 
๖. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา 
๗. นางเกกิลา  แสงบัวท้าว 
๘. นายสายณัห์  พ่อครวงค ์
๙. นางสาวชนกญาดา โคตรสาล ี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนดำเนินงานประจำป ี

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแตล่ะ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก 
ของปี พ.ศ. 2563 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายวางแผนและ 
    ประกันคุณภาพ 

๑. คณบดีทุกคณะ 
๒. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 
๓. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
๔. นายปรีชา  ศรีวิไล 
๕. นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น 
๖. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา 
๗. นางเกกิลา  แสงบัวท้าว 
๘. นายสายณัห์  พ่อครวงค ์
๙. นางสาวชนกญาดา โคตรสาล ี

O12 รายงานผลการดำเนนิงานประจำปี 
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน 

เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมาย  
เป็นต้น 

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562 
 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายวางแผนและ 
    ประกันคุณภาพ 

๑. คณบดีทุกคณะ 
๒. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 
๓. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
๔. นายปรีชา  ศรีวิไล 
๕. นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น 
๖. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา 
๗. นางเกกิลา  แสงบัวท้าว 
๘. นายสายณัห์  พ่อครวงค ์
๙. นางสาวชนกญาดา โคตรสาล ี
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การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ข้อมูล ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัตงิานท่ี
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตัิงาน เช่น 
เป็นคู่มือปฏิบตัิภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวธิีการ
ขั้นตอนการปฏิบตัิอย่างไร เป็นต้น 

 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดี 
    ทุกฝ่าย 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 
3. หัวหน้างานบริหารบุคคลและ

นิติการ 
4. นายเนธิชัย ธานะราช 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัตทิี่

ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้
เป็นข้อมูลในการขอรบับริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตัิ เช่น เป็น
คู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนด
วิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อ
อย่างไร เป็นต้น 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ทุกฝ่าย 

1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน 

2. ผู้อำนวยการบณัฑติวิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการสำนักงาน

อธิการบด ี
4. อาจารย์วุฒิพงษ์  พันธุมนันท์ 
5. หัวหน้างานคลัง 
 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ

ของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลการให้บริการทีเ่กิดขึ้นในปี  

พ.ศ.2563 
 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ทุกฝ่าย 

1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน 

2. ผู้อำนวยการบณัฑติวิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการสำนักงาน

อธิการบด ี
4. อาจารย์วุฒิพงษ์  พันธุมนันท์ 
5. หัวหน้างานคลัง 

O16 รายงานผลการสำรวจความพงึ พอใจการให้บริการ 
o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562 

 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ทุกฝ่าย 

1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน 

2. ผู้อำนวยการบณัฑติวิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการสำนักงาน

อธิการบด ี
4. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
5. อาจารย์วุฒิพงษ์  พันธุมนันท์ 
6. หัวหน้างานคลัง 
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ข้อ ข้อมูล ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
O17 E – Service 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการตามอำนาจหน้าท่ีภารกิจของ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วย
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบรกิาร 

o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหนว่ยงาน 

 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
     ทุกฝ่าย 

1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน 

2. ผู้อำนวยการบณัฑติวิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการสำนักงาน

อธิการบด ี
4. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา 
5. อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธมุนันท์ 
6. หัวหน้างานคลัง 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ป ี

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน่ 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร 
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 
เป็นต้น 

o เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปี  
พ.ศ.2563 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายวางแผนและ 
    ประกันคุณภาพ 

1. ทุกคณะ/สำนัก/สถาบัน 
และบณัฑิตวิทยาลัย 

2. ผู้อำนวยการกองนโยบาย
และแผน 

3. หัวหน้างานพัสดุ 
4. หัวหน้างานคลัง 
5. นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น 
6. นายภานุวัฒิ  ศักดิ์ดา 

 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  

รอบ 6 เดือน 
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 

พ.ศ. 2563 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
   ฝ่ายวางแผนและ 
   ประกันคุณภาพ 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบาย

และแผน 
4. หัวหน้างานพัสดุ 
5. หัวหน้างานคลัง 
6. นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น 
7. นายภานุวัฒิ  ศักดิ์ดา 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย

งบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายวางแผนและ 
    ประกันคุณภาพ 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบาย

และแผน 
4. หัวหน้างานพัสดุ 
5. หัวหน้างานคลัง 
6. นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น 
7. นายภานุวัฒิ  ศักดิ์ดา 
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ข้อ ข้อมูล ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ 
O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจดัหา
พัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนนิการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างในปี พ.ศ.2563 
 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายบริหาร 
 

1. ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายคลัง
และทรัพยส์ิน 

2. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบด ี

3. ผู้อำนวยการกองกลาง 
4. หัวหน้างานพัสดุ 
5. นางสาวอัจฉรา ชาแสน 
6. นางสาวนริศรา ดงภูยาว 
7. นายฤทธิไกร สุทธิ 
8. นางสาวประภัสสร บุทา 
9. นางสาวดาริกา แก้วดี 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้อง
ดำเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจดั
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชญิชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจดัจ้าง เป็นต้น 

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างในปี พ.ศ.2563 
 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายบริหาร 
 

1. ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายคลัง
และทรัพยส์ิน 

2. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบด ี

3. ผู้อำนวยการกองกลาง 
4. หัวหน้างานพัสดุ 
5. นางสาวอัจฉรา ชาแสน 
6. นางสาวนริศรา ดงภูยาว 
7. นายฤทธิไกร สุทธิ 
8. นางสาวประภัสสร บุทา 
9. นางสาวดาริกา แก้วดี 

O23 สรปุ ผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
o แสดงสรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจดัซื้อจดัจ้าง เช่น งานท่ี

ซื้อหรือจ้างวงเงินท่ีซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการ
ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ        
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทตีกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นตน้ 

o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณไีม่มีการจัดซื้อ       
จัดจ้างในรอบเดือนใดใหร้ะบไุม่มกีารจัดซื้อจดัจ้าง) 

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างในปี พ.ศ. 2563 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายบริหาร 
 

1. ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายคลัง
และทรัพยส์ิน 

2. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบด ี

3. ผู้อำนวยการกองกลาง 
4. หัวหน้างานพัสดุ 
5. นางสาวอัจฉรา ชาแสน 
6. นางสาวนริศรา ดงภูยาว 
7. นายฤทธิไกร สุทธิ 
8. นางสาวประภัสสร บุทา 
9. นางสาวดาริกา แก้วดี 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี 
o แสดงผลการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ใน

การจัดซื้อจดัจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เป็นต้น 

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายบริหาร 
 

1. ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายคลัง
และทรัพยส์ิน 

2. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบด ี

3. ผู้อำนวยการกองกลาง 
4. หัวหน้างานพัสดุ 
5. นางสาวอัจฉรา ชาแสน 
6. นางสาวนริศรา ดงภูยาว 
7. นายฤทธิไกร สุทธิ 
9. นางสาวประภัสสร บุทา 
10. นางสาวดาริกา แก้วดี 
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ข้อ ข้อมูล ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
ตัวชี้วดัย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O25 นโยบายการบรหิ ารทรัพยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล ท่ีมี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิด
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส
และมีคณุธรรม 

o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสดุหรอืผู้บริหาร
ที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายทีก่ำหนด       
ในนามของหน่วยงาน 

o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. 2563 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายทุกฝ่าย 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/

สถาบัน/บณัฑิตวิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง 
4. หัวหน้างานบริหารบุคคล 
     และนิติการ 
5. นายเนธิชัย ธานะราช 
6. นางสุพัตรา  สุคนธชาติ 
7. นางสาวรัตติกร  พรมคำ 
8. นายไพวัลย์  สมปอง 
9. นายสิทธิชัย ธานะราช 
10. นายพลากร ศรีบุญเรือง 

O26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การดำเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน 
การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร 
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจแุละแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การ
ส่งเสริมจรยิธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร
ในหน่วยงาน เป็นต้น 

o เป็นการดำเนินการที่มคีวามสอดรบักับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 
O25 เป็นไปตามกจิกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอ้ O25 

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายทุกฝ่าย 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/

สถาบัน/บณัฑิตวิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง 
4. หัวหน้างานบริหารบุคคล 
     และนิติการ 
5. นายเนธิชัย ธานะราช 
6. นางสุพัตรา  สุคนธชาติ 
7. นางสาวรัตติกร  พรมคำ 
8. นายไพวัลย์  สมปอง 
9. นายสิทธิชัย ธานะราช 
10. นายพลากร ศรีบุญเรือง 

O27 หลักเกณฑ์การบรหิ ารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
แสดงหลักเกณฑ์การบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
ดังนี ้
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงานบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การให้คณุให้โทษและการสร้างขวัญ

กำลังใจ 
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี   

พ.ศ.2563 
 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายทุกฝ่าย 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/

สถาบัน/บณัฑิตวิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง 
4. หัวหน้างานบริหารบุคคล

และนิติการ 
5. นายเนธิชัย ธานะราช 
6. นางสุพัตรา  สุคนธชาติ 
7. นางสาวรัตติกร  พรมคำ 
8. นายไพวัลย์  สมปอง 
9. นายสิทธิชัย ธานะราช 
10. นายพลากร ศรีบุญเรือง 



-10- 

 

 

 

 

ข้อ ข้อมูล ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปี 
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

o เป็นรายงานผลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2562 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบด ี
    ฝ่ายทุกฝ่าย 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/

สถาบัน/บณัฑิตวิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการกองกลาง 
4. หัวหน้างานบริหารบุคคล

และนิติการ 
5. นายเนธิชัย ธานะราช 
6. นางสุพัตรา  สุคนธชาต ิ
7. นางสาวรัตติกร  พรมคำ 
8. นายไพวัลย์  สมปอง 
9. นายสิทธิชัย ธานะราช 
10. นายพลากร ศรีบุญเรือง 

การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตัิงาน เช่น 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรอืวิธีการในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรยีน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

1. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบด ี

2. ผู้อำนวยการกองกลาง 
3. หัวหน้างานบริหารบุคคล 

และนิติการ 
4. นายเนธิชัย ธานะราช 
5. นายสิทธิชัย ธานะราช 
6. นายพลากร ศรีบุญเรือง 
 

O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

1. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบด ี

2. ผู้อำนวยการกองกลาง 
3. หัวหน้างานบริหารบุคคล 

และนิติการ 
4. นายเนธิชัย ธานะราช 
5. นายสิทธิชัย ธานะราช 
6. นายพลากร ศรีบุญเรือง 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบประจำปี 
o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความกา้วหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน  

เช่น จำนวนเรื่องเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ                
เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณไีม่มเีรื่อง
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 

o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 

รองอธิการบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

1. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบด ี

2. ผู้อำนวยการกองกลาง 
3. หัวหน้างานบริหารบุคคล 
     และนิติการ 
4. นายเนธิชัย ธานะราช 
5. นายสิทธิชัย ธานะราช 
6. นายพลากร ศรีบุญเรือง 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
เจตจำนงสจุริตของผู้บริหาร 

O34 เจตจำนงสจุ ริตของผบู้ รหิ าร 
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะ

ปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม          
หลักธรรมาภิบาล 

o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน          
ของหน่วยงาน 

รองอธิการบดีทุกฝ่าย 1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/

สถาบัน/บณัฑิตวิทยาลัย 
3. ประธานสภาคณาจารย์              

และข้าราชการ 
4. นายเนธิชัย ธานะราช 

O35 การมีส่วนรว่มของผู้บริหาร 
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง

การมีส่วนร่วมของผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงให้

เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปร่งใส 

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

รองอธิการบดีทุกฝ่าย 1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/

สถาบัน/บณัฑิตวิทยาลัย 
3. ประธานสภาคณาจารย์              

และข้าราชการ 
4. นายเนธิชัย ธานะราช 

 

 

 

ข้อ ข้อมูล ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรบั ฟังความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงานผา่นทาง
ช่องทางออนไลน์ 

o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้าง
ต้นไมไ้ด้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

2) รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและประกัน
คุณภาพ 

1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน 

2. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบด ี

3. นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี 
4. นางสาวกมลชนก  

อินทรพรหมมา 
5. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา 
6. นายสายณัห์  พ่อครวงค ์
7. นางสาวชนกญาดา โคตรสาล ี

O33 การเปิดโอกาสใหเ้ กดิการมีส่วนร่วม 
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง

การเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสยีได้มสี่วน
ร่วมในการดำเนินงานตามภารกจิของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ 
ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นตน้ 

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 
 

1) รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

2) รองอธิการบดี            
ฝ่ายวางแผนและ
ประกันคณุภาพ 

1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน 

2. ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบด ี

3. นางสาวหฤทัย  พิกุลศรี 
4. นางสาวกมลชนก  

อินทรพรหมมา 
5. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา 
6. นายสายณัห์  พ่อครวงค ์
7. นางสาวชนกญาดา โคตรสาล ี
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ข้อ ข้อมูล ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ

ดำเนินงานหรือการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติหรือก่อให้เกดิการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น 
เหตุการณ์ความเสีย่งและระดบัของความเสี่ยง 
มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร
จัดการความเสีย่ง เป็นต้น 

o เป็นผลการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

รองอธิการบดีทุกฝ่าย 1. ผ ู ้ อ ำ น ว ย ก า ร ส ำ น ั ก ง า น
อธิการบดี 

2. ผู้อำนวยการกองกลาง 
3. หัวหน้างานบริหารบุคคลและ

นิติการ 
4. หัวหน้างานพัสดุ 
5. หัวหน้างานคลัง 
6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวธิดารัตน์  อุปชัย 
8. นางสาวขวัญหทัย ใจสมุทร 
9. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ  

ภายใน 
O37 การดำเนนิการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563 

รองอธิการบดีทุกฝ่าย 1. ผ ู ้ อ ำ น ว ย ก า ร ส ำ น ั ก ง า น
อธิการบดี 

2. ผู้อำนวยการกองกลาง 
3. หัวหน้างานบริหารบุคคลและ

นิติการ 
4. หัวหน้างานพัสดุ 
5. หัวหน้างานคลัง 
6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวธิดารัตน์  อุปชัย 
8. นางสาวขวัญหทัย ใจสมุทร 

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหเ้จ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์สจุริต อย่างชัดเจน 

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

๑. อธิการบดี 
๒. รองอธ ิการบดีทุก

ฝ่าย 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 
3. ประธานสภาคณาจารย์              

และข้าราชการ 

แผนป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มี วัตถุประสงค์
เพื่ อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้ าน
คุณธรรมและความโปร่ ง ใสของ
หน่วยงาน  

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เ ช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น  

o เป็นแผนที่มี ระยะเวลาบั งคับใ ช้
ครอบคลุมปี  พ .ศ .  2563  

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดีทุก
ฝ่าย 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบายและ

แผน 
4. นางสาวอรอนงค์  

ชูเดชวัฒนา 
5. นายสายณัห์  พ่อครวงค ์
6. นางสาวชนกญาดา โคตรสาล ี
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ข้อ ข้อมูล ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
O40 รายงานการกำกบัติดตามการดำเนนิการป้องกนั

การทุจริต รอบ 6 เดือน 
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 

ความก้าวหน้าการดำเนินการแตล่ะโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้
ดำเนินงานเป็นต้น 

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2563 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดี 
ทุกฝ่าย 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
4. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา 
5. นายสายณัห์  พ่อครวงค ์
6. นางสาวชนกญาดา โคตรสาล ี
7. นายเนธิชัย ธานะราช 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริต
ประจำปี 
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ 

เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 

o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

๑. อธิการบดี 
๒. รองอธิการบดี 
ทุกฝ่าย 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/บัณฑติ

วิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
4. นางสาวอรอนงค์  

ชูเดชวัฒนา 
5. นายสายณัห์  พ่อครวงค ์
6. นางสาวชนกญาดา  

โคตรสาล ี
7. นายเนธิชัย ธานะราช 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในหน่วยงาน 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562 

o มีข้อมูลรายละเอียดการวเิคราะห์ เช่น ประเดน็
ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจดุอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงาน เป็นต้น 

o มีมาตรการเพื่อขบัเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคลอ้งตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง การกำหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนว
ทางการกำกบัตดิตามใหน้ำไปสู่การปฏิบัติ        
และการรายงานผล เปน็ต้น 

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดี
ทุกฝ่าย 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
4. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา 
5. นายสายณัห์  พ่อครวงค ์
6. นางสาวชนกญาดา โคตรสาล ี
7.  นายเนธิชัย ธานะราช 
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ข้อ ข้อมูล ผู้กำกับดูแล ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

ละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o แสดงผลการดำเนินการตาม

มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

o มีข้อมูลรายละเอียดการนำ
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563  

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดี
ทุกฝ่าย 

1. คณบดีทุกคณะ 
2. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/

บัณฑิตวิทยาลัย 
3. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
4. นางสาวอรอนงค์  

ชูเดชวัฒนา 
5. นายสายณัห์  พ่อครวงค ์
6. นางสาวชนกญาดา  

โคตรสาล ี
7. นายเนธิชัย ธานะราช 

 
หน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
           กำกำกับดูแลและรับผิดชอบดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency : OIT) จำนวน 2 ตัวช ี ้ว ัด ได้แก่ ต ัวช ี ้ว ัดที ่ 9) การเปิดเผยข้อมูล และ                            
10) การป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)                   
ในระบบ ITAS 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  22 ตุลาคม 2562 
    
   สั่ง  ณ  วันที่  22 ตุลาคม 2562 
 

                                                        

        
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร)                          
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 


