คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
ที่ ๒๙๔๐ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนขับเคลื่อนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรให้สินบน
เพื่อป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
_______________
ด้วยรัฐบาลกาหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสาคั ญ
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ ในฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ออกไปรั บ ใช้ สั ง คม
ซึ่งถือเป็นกาลังสาคัญของประเทศ ได้กาหนดให้นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบเป็ น นโยบายส าคั ญ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรของ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต ดังนั้น เพื่อให้การ
ขับ เคลื่ อนนโยบายดังกล่ าวสั มฤทธิ์ผ ลอย่ างเป็นรูปธรรมจึงแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่ อนนโยบายการต่อต้าน
การให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้
๑. อาจารย์อัญญา มธุรเมธา
๒. อาจารย์ผกามาศ มูลวันดี
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
๔. อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ เนตราทิพย์
๘. อาจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เป็น หัวหน้าคณะทางาน
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะทางาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็น คณะทางาน
คณบดีคณะครุศาสตร์
เป็น คณะทางาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เป็น คณะทางาน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เป็น คณะทางาน
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็น คณะทางาน
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เป็น คณะทางาน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็น คณะทางาน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็น คณะทางาน

-๒๑๑. อาจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
๑๒. อาจารย์ ดร.ธนพล ตีรชาติ
๑๓. อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย
๑๔. อาจารย์ ดร.ธนิน กรอธิพงศ์
๑๕. อาจารย์ศรัณยู โสสิงห์
๑๖. นางสาวอัญชริกา มูลมา
๑๗. นายณัฐพงค์ เรืองชาย

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็น คณะทางาน
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
เป็น คณะทางาน
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็น คณะทางาน
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
เป็น คณะทางาน
อาจารย์
เป็น คณะทางานและเลขานุการ
นิติกร เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
นิติกร เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทางานที่ได้รับแต่งตั้ง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) นานโยบายของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
๒) ทาหน้าที่กากับ ติดตาม สอบทาน และประเมินผลนโยบาย ตลอดจนเฝ้าระวังการให้สินบน
และการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานผลการเฝ้าระวังทุกๆ ๓ เดือน ต่ออธิการบดี หากเป็นกรณีที่พบการ
ให้สินบนหรือการทุจริต ให้รายงานผลต่ออธิการบดีโดยเร็ว
๓) ทาหน้าที่ทบทวนและเสนอแนะต่ออธิการบดี เพื่อปรับปรุงนโยบายของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
การต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละหนึ่ง
หรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆที่มีนัยสาคัญ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
๔) ให้ ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารของคณะท างานดั ง กล่ า ว
และให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น หรื อ การแจ้ ง เบาะแสการให้ สิ น บนและการทุ จ ริ ต
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วย
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

-๓แผนผังกำรปฏิบัติงำนเพื่อเฝ้ำระวังกำรรับสินบน
ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
คณะทำงำนขับเคลื่อนนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำรให้สินบนเพื่อป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
กำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวังกำรให้สินบน
/ออกคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเฝ้ำระวัง
กำรให้สินบน/ให้ทุกหน่วยงำนรำยงำน
สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ทำหน้ำที่
ศูนย์ปฏิบัติงำนคณะทำงำน/ทำหน้ำที่
รับเรื่องร้องเรียน/ตรวจสอบ
ข้อร้องเรียนจำกช่องทำงอื่น
ประชุม/รับรำยงำนเฝ้ำระวัง/
รับรำยงำนเรื่องร้องเรียน
-กรณีเฝ้ำระวังให้รำยงำนทุก ๓ เดือน
-กรณีพบกำรให้สินบน ให้รำยงำนทันที

กรณี พบเห็นกำรให้สินบน
ให้รำยงำนไปยังอธิกำรบดีทันที
พร้อมควำมเห็นในกำรดำเนินกำร
เอำผิดทำงวินัย/อำญำ/ละเมิด

กรณีไม่พบกำรให้สินบน
ให้รำยงำนกำรเฝ้ำระวัง
ไปยังอธิกำรบดี ทุกๆ ๓ เดือน

อธิกำรบดี พิจำรณำ
ดำเนินกำรตำมระเบียบ/ข้อบังคับ
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฎบุรีรัมย์

