
 
                                          

 
 
 
 

  ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
                                                   ที ่๓๗๖ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                         ................................................. 
 

  ตำมที่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ แก่หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน เพ่ือให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินมีควำมเข้ำใจในกรอบ
และแนวทำงกำรประเมินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและทิศทำงเดียวกันของเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒   

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวส ำเร็จไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงอำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกอบด้วย 

 

    ๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหำและสั่งกำร 
ตำมเห็นสมควร ประกอบด้วย 
    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร             ประธำนกรรมกำร 
    รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร              รองประธำนกรรมกำร 
    รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร                  กรรมกำร 
   รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ    กรรมกำร 
   รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ             กรรมกำร         
    รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและบริกำรวิชำกำร            กรรมกำร 
    คณบดีคณะครุศำสตร์      กรรมกำร 
    คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    กรรมกำร 
    คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร     กรรมกำร 
   คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    กรรมกำร  
   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    กรรมกำร 
   คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย        กรรมกำร 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      กรรมกำร 
   ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด      กรรมกำร 

                                      
 
      
 

/ผู้อ ำนวยกำร... 



๒ 

 

  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี          กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน         กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ          กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ        กรรมกำร 
  ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร          กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง         กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ          กรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน          กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรและวิชำกำรและจัดหำรำยได้          กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 

๒. คณะกรรมการตรวจสอบผลการด าเนินงาน มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ตรวจสอบ แก้ไข
วินิจฉัย ข้อเสนอแนะ ให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ  รักกำร    ประธำนกรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ระมัด  โชชัย    กรรมกำร 
รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ  โชชัย    กรรมกำร 

   รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต  กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี  นิธำกร   กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี  ตระกูล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ และด ำเนินกำร 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดเก็บข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย 

รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์   กรรมกำร 

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฆัมภิชำ  ตันติสันติสม  กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ  วีระพันธ์   กรรมกำร 

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญลอ้ม  ด้วงวิเศษ   กรรมกำร 
นำยวันเฉลิม  พูนใจสม     กรรมกำร 
นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

    ๔. คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้ำทีด่ ำเนินงำนเพ่ือให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 
   ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน  
   ข้อมูลพื้นฐาน 
   o1 โครงสร้างหน่วยงาน คือ โครงสร้างหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด 
การแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน 
          / o2 ข้อมูลผู้บริหาร… 



๓ 

 

   o2 ข้อมูลผู้บริหาร คือ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุลและต าแหน่ง 
ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด    
   o3 อ านาจหน้าที่ คือ อ านาจหน้าที่ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
   o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน คือ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  
และแผนที่ตั้งของหน่วยงานครบถ้วน  ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร  ประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี  กรรมกำร 
  อำจำรย์พิมพ์นำรำ  บรรจง   กรรมกำร 
  นำยสมศักดิ์  พูนใจสม    กรรมกำร 
   นำยวุฒิชัย  ตรุษลักษณ์    กรรมกำร 

   นำงสำววรรณภำ  รอดจันทร์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

    o๔ แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน คือ แผนกำรขับเคลื่อนหน่วยงำน อย่ำงน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงำน ครบถ้วน ประกอบด้วย 
   นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ     ประธำนกรรมกำร 
   นำงสำววิลำวัลย์  ปิ่นมณ ี    กรรมกำร 
  นำยภิญญำพัชร  แฉล้มฉัตร   กรรมกำร 
  นำงสำวศิริกัญญำ  เจตเขตกิจ   กรรมกำร 
   นำงสำวศิชำ  ขวัญอ่อน    กรรมกำร 
   นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
   o๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมำยที่เก่ียวข้อง จะต้องมีกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงำน เช่น พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกำศ ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น ประกอบด้วย 
   รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวนิลุบล  รักงำม    กรรมกำร 
   นำยวิทยำ  ศรีนรครุต    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  
   o๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ คือ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 
   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
   o๘ Q&A คือ จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
สอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
   o๙ Social Network คือ จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมช่องทางปฎิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
และสาธารณชน  ประกอบด้วย 
         /ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ...   



๔ 

 

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร  ประธำนกรรมกำร   
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี  กรรมกำร 
  อำจำรย์พิมพ์นำรำ  บรรจง   กรรมกำร 
  นำยสมศักดิ์  พูนใจสม    กรรมกำร 
   นำยวุฒิชัย  ตรุษลักษณ์    กรรมกำร 

   นำงสำววรรณภำ  รอดจันทร์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

   ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน 
   แผนการด าเนนิงาน 
   o10 แผนด าเนินงานประจ าปี คือ แผนด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีรายละเอียด
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่หน่วยงานจะด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูล
ของปีที่ประเมิน  
   o11 รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน คือ รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และ
จะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 
   o12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีที่ผ่านมา คือ รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี จะต้องมีสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ            
ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
   นำยภำณุพงษ์  สืบศิริ     ประธำนกรรมกำร 
  นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล    กรรมกำร     
  นำงสำววิลำวัลย์ ปิ่นมณี    กรรมกำร 
  นำยภิญญำพัชร  แฉล้มฉัตร   กรรมกำร    
  นำงสำวศิริกัญญำ  เจนเขตกิจ   กรรมกำร 
   นำงสำวศิชำ  ขวัญอ่อน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
   การปฏิบัติงาน 
   o13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน จะต้องมีเนื้อหำเกี่ยวกับ
วิธีกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน เพ่ือให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน (ส ำหรับหน่วยงำนที่มี
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นจ ำนวนมำก อำจเผยแพร่เฉพำะมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมส ำคัญ 
ต่อภำรกิจของหน่วยงำนก็ได้) ประกอบด้วย 
   รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ ธัญญะวัน   ประธำนกรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ  รักกำร   รองประธำนกรรมกำร   
   นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    กรรมกำร 
   นำงสำวนิลุบล  รักงำม    กรรมกำร 
  นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง   กรรมกำร 
   นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     
         /กำรให้บริกำร... 
 
 



๕ 

 

   การให้บริการ *  (พรบ.อ านวยความสะดวก) 
   o14 มาตรฐานการให้บริการ คือ มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
รายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ (ส าหรับหน่วยงานที่มี
มาตรฐานการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ ทีมีความส าคัญต่อ
ภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 
   o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  คือ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุป
จ านวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน (การส ารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการ) 
   o16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  คือ รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปผลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา 
   o17 E-Service คือ  E-Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ    ประธำนกรรมกำร  
   อำจำรย์จิรพงค์ พวงมำลัย     กรรมกำร  
   นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง       กรรมกำร 
   นำงสำวกนกกร ทองค ำ      กรรมกำร  
   นำงสำวศิริวรรณ หมื่นเอ      กรรมกำร  
   อำจำรย์วันวิสำ พวงมำลัย     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
   นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
   นำงสำวณฤมน เสริมสนธิ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
    o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี คือ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงนิงบประมาณที่หนว่ยงานจะมีการใช้จ่าย และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 
    o19 รายงานการก ากับติดตาม คือ การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการ
ก ากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  
ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 
    o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี คือ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี จะต้องมีสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปี
ที่ผ่านมา  ประกอบด้วย 
   นำยภำณุพงษ์  สืบศิริ    ประธำนกรรมกำร 
  นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล    กรรมกำร 
  นำงสำววิลำวัลย์  ปิ่นมณ ี    กรรมกำร 
  นำยภิญญำพัชญ์  แฉล้มฉัตร   กรรมกำร 
  นำงสำวศิริกัญญำ เจนเขตกิจ   กรรมกำร 

   นำงสำวศิชำ  ขวัญอ่อน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
         /กำรจัดซื้อ… 



๖ 

 

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ 
    o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คือ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ จะต้องเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีที่ประเมิน 
   o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คือ ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 
   o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คือ สรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้องเป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 
   o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี คือ รายงานผล 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของ
หน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
   นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้   ประธำนกรรมกำร 
  นำงปวีณณัฎฐ์  คงสมนำม   กรรมกำร 
  นำงสำวยอดสร้อย  ภู่สงค์   กรรมกำร 
  นำยวิเชษฐ  เครือวัลย์   กรรมกำร 
  นำยศรำวุธ  อ๋ันดอนกลอย  กรรมกำร 
   นำยรัชชกัญน์  บุญถนอม   กรรมกำร 
   นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส 
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 
   o26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร คือ การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากร จะต้องเป็นการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
ในด้านต่าง ๆ เช่นการวางแผนก าลังคน การเตรียมอัตราก าลังทดแทนเพ่ือรองรับการเกษียณอายุราชการ 
การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร  (การพัฒนาบุคลากร 
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
   o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่หน่วยงาน
จัดท าขึ้นในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญ ก าลังใจ    /o28 รายงานผล... 



๗ 

 

   o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี คือ รายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี จะต้องมีสรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์  ผลประเสริฐ   ประธำนกรรมกำร 
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ  ชะอุ่มผล  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด  กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย  กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ  กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์  ศิริรัตนะ  กรรมการ 
   นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด   กรรมการ 
   นำยภำณุพงษ์  สืบศิริ     กรรมกำร 
  นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล    กรรมกำร 
  นำงสำววิลำวัลย์  ปิ่นมณ ี    กรรมกำร 
  นำยภิญญำพัชญ์  แฉล้มฉัตร   กรรมกำร 
   นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    กรรมกำร 
  นำงสำวศิริกัญญำ เจนเขตกิจ   กรรมกำร 

   นำงสำวศิชำ  ขวัญอ่อน    กรรมกำร 
   นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    กรรมกำร 
   นำงสำวนิลุบล  รักงำม    กรรมกำร 
  นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง   กรรมกำร 
   นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   กรรมกำรและเลขานุการ 
 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต คือ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาเก่ียวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
   030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คือ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มีติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี คือ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจ าปี จะต้องมีสรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
   นำงมะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด   ประธำนกรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนวีรรณ  บุญอนนท์ กรรมกำร    
  อำจำรย์อภิชำติ  บวบขม    กรรมกำร      
   อำจำรย์ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น   กรรมกำร      
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วนัสนันท์  ศิริรัตนะ  กรรมกำร 
         /อำจำรย์พัชรมนฑ์...   



๘ 

 

   อำจำรย์พัชรมนฑ์  อ่อนเชด   กรรมกำร 
  นำงมัลลิกำ  ปัญญำเทพ    กรรมกำร 
   อำจำรย์ปรีชำภรณ์  ขันบุรี   กรรมกำร      
   นำงบุษบำ เหมือนวิหำร    กรรมกำร 
    อำจำรย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง    กรรมกำร     
  นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   กรรมกำร 
   นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน   กรรมกำร 

   นำงสำวอรปรียำ  ค ำแพ่ง    กรรมกำร     
   นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก   กรรมกำร    
   นำยอนุชิต  อ่อนเกษ    กรรมกำร     
   นำยขวัญ  พิกุลทอง    กรรมกำร  
   นำงสำวโสรยำ วรนุช    กรรมกำร 

  นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้    กรรมกำร     
  นำงสำวชุติมำ  ทอสำร    กรรมกำร 
  นำยภิญญำพัชญ์  แฉล้มฉัตร   กรรมกำร     
  นำยอธิวัฒน์  ศรีพุก    กรรมกำร      
  นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    กรรมกำร  

   นำงสำวนิลุบล  รักงำม    กรรมกำร   
  นำงผ่องศรี  พิกุลทอง    กรรมกำร 

   นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์   กรรมกำร 
   นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
   o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คือ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็น
ส่วนที่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น  
กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 
   033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
จะต้องเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี  ตระกูล  ประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี  นิธำกร  กรรมกำร 
   อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ    กรรมกำร 
    นำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี    กรรมกำร 
   นำยขวัญ  พิกุลทอง      กรรมกำร 
  นำงสำวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม    กรรมกำร 
     นำงวำสนำ มณีโชติ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
         /ตัวชี้วัดที่ 10… 



๙ 

 

 
  ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
   เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
   034  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร คือ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
   035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คือ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องเป็นการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช  พรหมภำสิต   ประธำนกรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี  ตระกูล  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง  กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี  นิธำกร  กรรมกำร 
   ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต    กรรมกำร 
   นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   กรรมกำร 
  นำยวันเฉลิม  พูนใจสม     กรรมกำร 
   นำงสำวอรปรียำ ค ำแพ่ง    กรรมกำร 
   นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์   กรรมกำร 
   นำยอธิวัฒน์  ศรีพุก    กรรมกำร 

   นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
   036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี คือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี จะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ 
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 
   037 การด าเนนิการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คือ การด าเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต จะต้องเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการด าเนินการตามแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน ประกอบด้วย 
   รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ  โชชัย   ประธำนกรรมกำร  
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ระมัด  โชชัย   กรรมกำร 
   นำงมะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด   กรรมกำร 
   นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้    กรรมกำร 
   นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์    กรรมกำร 
  นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    กรรมกำร 

  นำงสำวนิลุบล  รักงำม    กรรมกำร 
        /นำงสำวกรรณิกำ...   



๑๐ 

 

 
   นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง   กรรมกำร 
   นำงสำวนัจกร  อินทพงศ์     กรรมกำร 
  นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
    038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็น
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ 
ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภำยในปีที่ประเมิน ประกอบด้วย 
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์  ผลประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมรำ  ครองแก้ว  กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ  ชะอุ่มผล  กรรมกำร 
   ดร.สุภำพร  พงศ์ภิญโญโอภำส    กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรภรณ์  โพธิ์เงิน  กรรมกำร 
   ดร.พิษณุ  บุญนิยม    กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐิกำนต์  ปิ่นจุไร  กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชญำดำ กลิ่นจันทร์  กรรมกำร 
  อำจำรย์ธนวิทย์  ฟองสมุทร   กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมรำ  ศรีแก้ว   กรรมกำร 
   นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
   039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี คือ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจรติที่หน่วยงานจะ
ด าเนินการ และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 
   040 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน คือ
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการด าเนินการ
ป้องกันการทจุริตของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน 
   041 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี คือ รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมีสรุปการด าเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  
ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 
   นำยภำณุพงษ์  สืบศิริ     ประธำนกรรมกำร 
  นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล    กรรมกำร     
  นำงสำววิลำวัลย์ ปิ่นมณี    กรรมกำร 
  นำยภิญญำพัชร  แฉล้มฉัตร   กรรมกำร    
  นำงสำวศิริกัญญำ  เจนเขตกิจ   กรรมกำร 
   นำงสำวศิชำ  ขวัญอ่อน    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
         /ตัวชี้วัดย่อย 10.2… 
 
 



๑๑ 

 

  ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
   042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ คือ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้อง
กับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร  ประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี  กรรมกำร 
  อำจำรย์พิมพ์นำรำ  บรรจง   กรรมกำร 
  นำยสมศักดิ์  พูนใจสม    กรรมกำร 
   นำยวุฒิชัย  ตรุษลักษณ์    กรรมกำร 

   นำงสำววรรณภำ  รอดจันทร์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

   043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น กำรก ำหนดขั้นตอน วิธีกำรและส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่  
ที่เก่ียวข้องกับกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี  ตระกูล  ประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี  นิธำกร  กรรมกำร 
   อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ    กรรมกำร 
    นำงสำวรุ่งทิพย์ แสนพรมมี    กรรมกำร 
   นำยขวัญ  พิกุลทอง      กรรมกำร 
  นำงสำวเกตุแก้ว สร้อยอ่วม    กรรมกำร 
     นำงวำสนำ มณีโชติ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

   044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คือ มาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ  
และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประกอบด้วย 
   นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้   ประธำนกรรมกำร 
  นำงปวีณณัฎฐ์  คงสมนำม   กรรมกำร 
  นำงสำวยอดสร้อย  ภู่สงค์   กรรมกำร 
  นำยวิเชษฐ  เครือวัลย์   กรรมกำร 
  นำยรัชชกัญน์  บุญถนอม   กรรมกำร 
   นำยศรำวุธ อ๋ันดอนกลอย   กรรมกำร 
   นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

   045  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  คือ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประกอบด้วย 

   นำงมะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด  ประธำนกรรมกำร 

           /นำงคณำรัตน์...   



๑๒ 

 

   นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ   กรรมกำร 

   นำยอธิวัฒน์  ศรีพุก    กรรมกำร      
    นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    กรรมกำร    
  นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

    046 มาตรการป้องกันการรับสินบน  คือ มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน จะต้องเป็น
แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น กำรก ำหนดขั้นตอน วิธีกำร และส่วนงำนเจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรป้องกันกำรรับสินบน ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง  ประธำนกรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี  ตระกูล  กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ กรรมกำร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี  นิธำกร  กรรมกำร 
   นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์    กรรมกำร 
   นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    กรรมกำร 
   นำงสำวนิลุบล  รักงำม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

   047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  คือ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม จะต้อง
เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประกอบด้วย 
   รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ  โชชัย   ประธำนกรรมกำร  
   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ระมัด  โชชัย   กรรมกำร 

   นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    กรรมกำร 
  นำงสำวนิลุบล  รักงำม    กรรมกำร 
   นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภชน์        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

   048 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คือ มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ จะต้อง
เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น กำรก ำหนดขั้นตอน วิธีกำร และส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจ ประกอบด้วย 
   รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน   ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวนิลุบล  รักงำม    กรรมกำร 
   นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
   ทั้งนี้  มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ก ำกับดูแล ให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๕  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 


