
    
 
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ที่ 255/2564 

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  
 
 

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  
ไดแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่อใหหนวยงานที ่ เข ารับการประเมินดังกลาว เขาใจในกรอบและแนวทาง 
การประเมิน และใหเป นไปตามมาตรฐานและท ิศทางเด ียวก ัน ด ังน ั ้น เพื ่อให การจ ัดเตร ียมขอมูล 
ประกอบการร ับการประเม ินค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของหน วยงานภาครั ฐ  
(Integrity &Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีตอทางราชการ   
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อ ุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และที ่แก ไขเพ ิ ่มเต ิม จ ึงแตงต ั ้งให ผ ู ดำรงตำแหนงและบุคคลด ังต อไปนี้   
เปนคณะอนุกรรมการเพื ่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 1. ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล  
  ตัวชี้วัดยอยที่ 9.1  ขอมูลพื้นฐาน 

1.1 รองอธิการบดีฝายบริหาร     ประธานอนุกรรมการ 
1.2 ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย   อนุกรรมการ 
1.3 ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและพันธกิจสัมพันธ  อนุกรรมการ 
1.4 ผูอำนวยการกองกลาง      อนุกรรมการ 
1.5 ผูอำนวยการกองแผนงาน      อนุกรรมการ 
1.6 หัวหนาสำนักงานกฎหมายและนิติการ    อนุกรรมการ 
1.7 นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ      อนุกรรมการ 
1.8 นางสาวกมลวรรณ จันทป      อนุกรรมการ 
1.9 นายสมศักดิ์  สันติวงศกร      อนุกรรมการ 
1.10 นางทิพยวรรณ  เวฬุวนาธร     อนุกรรมการ 
1.11 นายเทอดภูมิ  ทองอินทร               อนุกรรมการ 
1.12 นายศภุชัยโชติ  กองผาขาว       อนุกรรมการ 
1.13 นางสาวสิรินทรา  พุฒจันทร       อนุกรรมการ 
1.14 นายเพลิน  วิชัยวงศ                        อนุกรรมการและเลขานุการ 
1.15 นางสาวสุปราณี  สวยศร ี                   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 โดยมีอำนาจหนาที่ ดังนี้    
1. เผยแพรขอมูลโครงสรางหนวยงาน โดยอยางนอยจะตองมีรายละเอียดการแบง 

สวนงานภายในของหนวยงาน  
2. เผยแพรขอมูลผูบริหาร โดยอยางนอยจะตองประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง รูป

ถาย และชองทางการติดตอของผูบริหารแตละคน 
3. เผยแพรขอมูลอำนาจหนาที่ โดยแสดงขอมูลหนาที่และอำนาจของหนวยงานตามที่

กฎหมายกำหนด 
4. เผยแพรขอมูลแผนการขับเคลื่อนหนวยงาน เปนแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่

มีระยะมากกวา 1 ป โดยอยางนอยจะตองประกอบดวยขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน 
ยุทธศาสตรหรือแนวทาง เปาหมาย ตัวชี้วัด และเปนแผนที่มีระยะเวลาบังคบัใชครอบคลุมปที่ประเมิน 

5. เผยแพรกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับหนวยงาน เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ขอบัญญัต ิประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เปนตน 

6. ขาวประชาสัมพันธ จะตองมีขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานตามภารกิจ 
ของหนวยงานอยางตอเนื่องโดยจะตองเปนขอมูลภายในปที่ประเมิน 

7. Q&A จะตองเปนสวนที ่ผ ู รับบริการ ผู มาติดตอ หรือผู มี สวนไดสวนเสียสามารถ
สอบถามขอมูลหรือขอกังวลสงสัย ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน เชน กลองขอความ หรือ เว็บบอรด เปนตน 

8. Social Network จะตองเปนชองทางการเชื ่อมโยงไปสู เครือขายสังคมออนไลน 
ของหนวยงาน เชน Facebook Twitter Line เปนตน เพื่อเปนการเสริมชองทางปฏิสัมพันธ ระหวางภาครัฐ 
และสาธารณชน 

9. ทำหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

2. ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน   
๒.1 รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร      ประธานอนุกรรมการ 
๒.2 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  อนุกรรมการ 
๒.3 ผูอำนวยการกองแผนงาน      อนุกรรมการ 
๒.4 ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่     อนุกรรมการ 
๒.5 ผูอำนวยการกองบริการการศึกษา     อนุกรรมการ 
๒.6 ผูอำนวยการกองกลาง      อนุกรรมการ 
๒.7 นางธัญญพัทธ ในเกษตรธนพัฒน     อนุกรรมการ 
๒.8 นางนิตยา ศรีใส         อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒.9 นายศภุชัยโชติ  กองผาขาว                      อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒.10 นางสาวนันทวรรณ มาติยะภักดิ์           อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒.11 นางสาวพรนภา มาตา            อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒.12 นางสาววิริญญา ชูราษี               อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

โดยมีอำนาจหนาที่ ดังนี้    
1. เผยแพรแผนดำเนินงานประจำป จะตองมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 

ที่หนวยงานจะดำเนินการตามภารกิจ ของหนวยงาน และจะตองเปนขอมูลของปที่ประเมิน  



 

 

 

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จะตองมีสรุปผลการดำเนินงาน
ของหนวยงาน ในรอบ 6 เดือน และ จะตองเปนขอมูลของปที่ประเมิน 

3. รายงานผลการดำเนินงานประจำป จะตองมีสรุปผลการดำเนินงานของหนวยงาน  
ในรอบ 12 เดือน และจะตอง เปนขอมูลของปที่ผานมา 

4. เผยแพรมาตรฐานการปฏิบัติงานจะตองมีเนื ้อหาเกี ่ยวกับวิธีการ ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ของหนวยงาน เพ่ือใหเปนมาตรฐาน เดียวกัน (สำหรับหนวยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เปน
จำนวนมากอาจเผยแพรเฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงาน ท่ีมีความสำคัญตอภารกิจของหนวยงานก็ได) 

5. เผยแพรมาตรฐานการใหบริการ จะตองมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด การใหบริการ 
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน ที ่ผู มารับบริการ จะตองรับทราบ (สำหรับหนวยงานที ่มีมาตรฐานการ
ใหบริการ เปนจำนวนมาก อาจเผยแพรเฉพาะมาตรฐานการใหบริการ ที ่มีความสำคัญตอภารกิจของ
หนวยงานก็ได) 

6. ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ จะตองเปนสรุปจำนวนผู มารับ บริการตามภารกิจ 
ของหนวยงาน และจะตองเปนขอมูล ภายในปที่ประเมิน 

7. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ จะตองเปน สรุปผลที่ไดจากการ
สำรวจความพึงพอใจการใหบริการตาม ภารกิจของหนวยงาน และจะตองเปนขอมูลของปที่ผานมา 

8. E–Service จะตองเปนสวนที่ผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือ ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถ
ขอรับบริการตามภารกิจของหนวยงานในรูปแบบออนไลนผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

9. ทำหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

3. ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ   
3.1 ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน              ประธานอนุกรรมการ 
3.2 ผูอำนวยการกองคลัง                      อนุกรรมการ 
3.3 ผูอำนวยการกองแผนงาน      อนุกรรมการ 
3.4 นางนิตยา   ศรีใส      อนุกรรมการ 
3.5 นางสุรางคณา  แสนทวีสุข         อนุกรรมการ 
3.6 นางสาวนันทวรรณ มาติยะภักดิ์     อนุกรรมการ 
3.7 นางสาวพรนภา มาตา               อนุกรรมการ 
3.8 นางพูนสุข  คำกอน      อนุกรรมการ 
3.9 นางภักคสุพัชร  โสภามี      อนุกรรมการ 
3.10 นางสาวสุมาลี   ภูติยา      อนุกรรมการ 
3.11 นายพจนารถ  พันธัง      อนุกรรมการ 
3.12 นายบรรชา  ไพอุปร ี      อนุกรรมการ 
3.13 นางสาวลักขณา  กอแกว      อนุกรรมการ 
3.14 นายวรพล  เรืองวัน       อนุกรรมการและเลขานุการ 
3.15 นางสาวเนตรนภา สายบุญ               อนุกรรมการและเลขานุการ 

  
 
 



 

 

 

 โดยมีอำนาจหนาที่ ดังนี ้
1. เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจำป จะตองมีรายละเอียด เกี ่ยวกับเงิน

งบประมาณที่หนวยงานจะมีการใชจาย และ จะตองเปนขอมูลของปที่ประเมิน  
2. รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จะตองมีสรุปผลการ 

ใชจายงบประมาณของหนวยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะตองเปนขอมูลของปที่ประเมิน 
3. รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป จะตองมีสรุป การใชจายงบประมาณ 

ของหนวยงาน ในรอบ 12 เดือน และ จะตองเปนขอมูลของปที่ผานมา 
4. เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะตองเปน แผนการจัดซื้อจัด

จางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่ หนวยงานจะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจางและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะตองเปนขอมูล ภายในปที่ประเมิน 

5. เผยแพรประกาศตาง ๆ เกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจางหรือการจัดหา พัสดุ จะตองมี
ประกาศตามท่ีหนวยงานจะตองดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 
2560  
เชน ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจาง เปนตน และจะตองเปนขอมูลภายในปที่ประเมิน 

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะตอง เปนสรุปผลการจัดซื้อ 
หรือจัดจางตามแบบ สขร.1 และจะตองเปนขอมูลภายในปที่ประเมิน 

7. รายงานผลการจัดซือ้จัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป จะตองมีสรุปการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุของ หนวยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะตองเปนขอมูลของ ปที่ผานมา 

8. ทำหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 4. ตัวชี้วัดยอยที ่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.1 รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย    ประธานอนุกรรมการ 
4.2 ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่     อนุกรรมการ 
4.3 นางสาวชนัญชิตา  สวัสดิพันธ         อนุกรรมการ 
4.4 นายอภิชาต ธรรมแสง อนุกรรมการและเลขานุการ 
4.5 นางสาวสิริรัตน วงษทอง           อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
4.6 นางสาวภาวิตา กอนดวง         อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  

 โดยมีอำนาจหนาที่ ดังนี้    
1. เผยแพรนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะตองเปนนโยบายหรือ ทิศทางของ

หนวยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปรงใส สอดคลองกับการขับเคลื่อนภารกิจของ 
หนวยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

2. เผยแพรการดำเนินการตามนโยบายการบร ิหารทรัพยากรบ ุคคล จะตองเปน 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคลของหนวยงานในดานตาง ๆ เชน การวางแผนกำลังคน 
การเตรียมอัตรากำลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณอายุ ราชการ การสรรหาคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจของ หนวยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสราง ทางกาวหนาในสายอาชีพ 
การสับเปลี ่ยนหมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั ้งบุคลากร การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและ รักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน 



 

 

 

3. เผยแพรหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะตองเปน หลักเกณฑ
เกี ่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที ่หนวยงานจัดทำขึ ้นในดานตาง ๆ อยางนอยจะตอง 
ประกอบดวย หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร หลักเกณฑ 
การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑการใหคุณใหโทษและการสราง 
ขวัญกำลังใจ 

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป จะตองมีสรุปการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ หนวยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะตองเปนขอมูลของ ปท่ีผานมา 

5. ทำหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

5.  ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส  
5.1  หัวหนาสำนักงานกฎหมายและนิติการ   ประธานอนุกรรมการ 
5.2  ผูอำนวยการกองบริการการศึกษา     อนุกรรมการ 
5.3  หัวหนาสำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย  บริการวิชาการ   อนุกรรมการ 

 และทำนุบำรุงศลิปวัฒนกรรม 
5.4  หัวหนาสำนักงานพัฒนานักศึกษา     อนุกรรมการ 
5.5  หัวหนาสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศกึษา    อนุกรรมการ 
5.6  นายศุภชัยโชติ  กองผาขาว                         อนุกรรมการ 
5.7  นางสาวเต็มศิริ ชิดดี       อนุกรรมการ 
5.8  นายสุพจน  ชาลีพล        อนุกรรมการและเลขานุการ 
5.9  นายกิตติพงษ  ชาล ี           อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  

 โดยมีอำนาจหนาที่ ดังนี้    
1. เผยแพรแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต จะตองมี เนื้อหาเกี ่ยวกับ

รายละเอียดการจัดการตอเรื่องรองเรียน ท่ีเก่ียวของกับการทุจริตของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
2. ชองทางแจงเรื ่องรองเรียนการทุจริต จะตองเปนสวนที ่ ผู รับบริการ ผู มาติดตอ  

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถแจง เรื่องรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ของหนวยงาน ผานทางเว็บไซต 
ของหนวยงาน 

3. ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป จะตองมีสรุป จำนวนและประเภท 
เรื่องรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ ของหนวยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะตองเปนขอมูลของ ปที่ผานมา 

4.  ชองทางการรับฟงความคิดเห็น จะตองเปนสวนที่ผู รับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี 
สวนไดสวนเสีย สามารถใหความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะที่เกี ่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยงาน  
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน เชน กลองขอความ หรือเว็บบอรด เปนตน 

5.  การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม จะตองเปนการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน เชน รวม
วางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมติดตามประเมินผล เปนตน และจะตองเปน
ขอมูล ภายในปที่ประเมิน 

6.  ทำหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 



 

 

 

6. ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  
ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต   
6.1 รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  ประธานอนุกรรมการ 
6.2 ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่     อนุกรรมการ 
6.3 ผูอำนวยการกองแผนงาน      อนุกรรมการ 
6.4 หัวหนาสำนักงานตรวจสอบภายใน     อนุกรรมการ 
6.5 นางนิตยา ศรีใส       อนุกรรมการ 
6.6 นางสาวเรวดี สายแวว      อนุกรรมการ 
6.7 นางสาวนิตติสร หลาทอง     อนุกรรมการ 
6.8 นางสาวศุภิสรา  ขาทิพที      อนุกรรมการ 
6.9 นางสาวมินตรา ปานกล่ำ      อนุกรรมการ 
6.10 นายธีรเศรษฐ  รัตนะเศรษฐากุล         อนุกรรมการและเลขานุการ 
6.11 นางเกษร จรัญพรหมศิร ิ       อนุกรรมการและเลขานุการ 
6.12 นางสาวสิรินทรา  พุฒจันทร         อนุกรรมการและเลขานุการ 
6.13 นายศภุชัยโชติ  กองผาขาว           อนุกรรมการและเลขานุการ 
6.14 นางสาวเต็มศิริ ชิดดี            อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

โดยมีอำนาจหนาที่ ดังนี้    
1. เผยแพรเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร จะตองเปนการแสดงเจตนารมณ หรือคําม่ัน 

ของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน วาจะปฏิบัติหนาที่ และบริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและเปนไป 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การมีสวนรวมของผู บริหาร จะตองเปนการดำเนินการหรือกิจกรรมที ่แสดงถึง 
การมีสวนรวมของผู บริหารสูงสุดคนปจจุบัน ในการใหความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน 
ดานคุณธรรมและโปรงใส และจะตองเปนขอมูล ภายในปที่ประเมิน 

3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป จะตองเปนผลการ ประเมินความเสี่ยงและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของ การดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรือการขัดกัน ระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ หนวยงาน และจะตองเปนขอมูลของปที่ประเมิน 

4. ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะตองเปนการดำเนินการหรือกิจกรรม 
ที่แสดงถึงการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต 
หรือการขัดกันระหวางผลประโยชน สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน และจะตอง เปนขอมูล
ภายในปที่ประเมิน 

5. การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร จะตองเปนการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึง 
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการ ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย
สุจริต และจะตองเปนขอมูลภายใน ปที่ประเมิน 

6. เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป จะตองมีรายละเอียดแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรม ดานการปองกัน การทุจริตที่หนวยงานจะดำเนินการ และจะตองเปนขอมูล ของปที่
ประเมิน 



 

 

 

7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต รอบ 6 เดือน จะตอง 
มีสรุปผลการดำเนินการปองกัน การทุจริตของหนวยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะตองเปน ขอมูลของปที่
ประเมิน 

8. รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป จะตองมีสรุปการดำเนินการ
ปองกันการทุจริตของหนวยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะตองเปนขอมูลของปที่ผานมา 

9. ทำหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

7. ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต 
7.1 รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  ประธานอนุกรรมการ 
7.2 ผูอำนวยการกองแผนงาน      อนุกรรมการ 
7.3  นางสาวทัศนีย  สาคะริชานนท     อนุกรรมการ 
7.4  นางสาวสิรินทรา  พุฒจันทร       อนุกรรมการ 
7.5  นายรัฐพล แมนธนู       อนุกรรมการ 
7.6  นางสาวสายใจ จันทรเวียง       อนุกรรมการและเลขานุการ 
7.7  นางสาวเต็มศิริ ชิดดี            อนุกรรมการและเลขานุการ 
7.8  นายศุภชัยโชติ  กองผาขาว      อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 โดยมีอำนาจหนาที่ ดังนี้    
1. วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน ใหสอดคลองตามผลการวิเคราะห เสนอตออธิการบดี โดยตองประกอบดวยรายละเอียดตางๆ 
เชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูเกี่ยวของ การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ หรือการรายงานผล เปนตน 

2. นำมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม 

3. เผยแพรผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงาน   

4. ทำหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  
 

 
   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนกวาการดำเนินการตรวจประเมินจะสิ้นสุด 
 
    สั่ง  ณ  วันที่ 16 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


