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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค:์ บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้นการดำเนินชีวิต 
                และการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

1.1 การสร้างจิต 
สำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
และนักศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมความ
รักสามัคคีเข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของ
สังคมประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
- กิจกรรมส่งเสริมความ
รักสามัคคี ความมี
ระเบียบวินยัเข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น 

ต.ค. 62 -
ส.ค. 63 

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันา
กระบวนการเสริมสร้างการ
เรียนรู้คุณลักษณะคนไทยที่
พึงประสงค์ 4 ประการ  
ร้อยละ 85 

2. กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ
คุณลักษณะคนไทยที่พงึ
ประสงค์ 4 ประการ   
ร้อยละ 85 

3. กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์
ความรู้และสามารถต่อยอด
ความรู้ความเข้าใจไปสู่ผู้อ่ืน
ได้ร้อยละ 85 

มิ.ย. 63 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนนิการสำรวจ
ข้อมูลและเตรียมข้อมูลในการ
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการอบรม 
1. มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมลู
หมู่บ้าน  
   - บ.หนองผักตบ อ.โพนสวรรค์ 
   - บ.ท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม  
จ.นครพนม     
2. ทีมสถาบันภาษา ศลิปะและ
วัฒนธรรม ลงพืน้ทีส่ำรวจข้อมูล
ท้องถิ่น  
  - บ.ดงอิด่อย อ.วานรนิวาส  
  - บ.คำบอน อ.เจริญศิลป์  
  - บ.พันนา อ.สว่างแดนดนิ 

อยู่ระหว่างดำเนนิการลงพืน้ที่ 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

2. กิจกรรมราชภัฏมี
ทัศนคติที่ดี ถูกต้อง และ
มีจิตสาธารณะ 

ต.ค. 62 -
ส.ค. 63 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เกิดความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของ
พลเมืองและสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษตริย์เป็นประมุข ร้อย
ละ 80  
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ราชภัฏสกลนครมีทัศนคติที่ดี 
ถูกต้อง และมีจิตสาธารณะ   
มีความพึงพอไจไม่น้อยกว่า  
4 คะแนน 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีเจตคติที่ดีในการทำกิจกรรม
จิตอาสาพฒันาร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น ร้อยละ 80 

 อยู่ระหว่างดำเนนิการจัดเตรียม
ข้อมูลและเอกสารคาดว่าจะ
ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 
 

 

 3. โครงการสัมมนา
ทบทวนและการจัดทำ
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ตามนโยบาย

ต.ค. 62 -
ส.ค. 63 

1. แผนบริหารและพฒันา
บุคลากร ตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ

ต.ค. 62 -
ส.ค. 63 

งานบริหารบุคคลและนิติการ 
จัดทำโครงการสัมมนาทบทวน
และการจัดทำแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลยั

- 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

การบริหารทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ภายใต้
มาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร จำนวน 1 แผน 

2. ส่วนราชการและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยที่
เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน เข้าใจถึง
ทิศทาง หลักเกณฑ์และ
วิธีการดำเนินการต่าง ๆของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
จำนวน 10 ส่วนราชการ 

ราชภัฏสกลนคร ภายใต้มาตรฐาน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment 
:ITA) โดยมีขั้นตอนการดำเนนิงาน
ดังนี ้
  - จัดทำคำสั่งแต่งตัง้คณะทำงาน
ดำเนินการโครงการ 
  - ประชุมคณะทำงานดำเนนิการ
โครงการ ตามคำสั่งแต่งตั้ง 
  - จัดทำปฏทิินการดำเนินงาน 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2563 
  - จัดทำร่างแผนพฒันาบุคลากร
ฯ บทที่ 1 – 3 

4. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการผูน้ำนักศึกษา 
มีจิตสาธารณะอย่างมือ

พ.ค. 63    ผู้นำนักศึกษาและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องเข้าร่วมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการผูน้ำนักศึกษามี

15 – 24 
ก.ค. 
2563 

อยู่ระหว่างดำเนนิการวาง
แผนการดำเนนิงาน  
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

อาชีพ ปีการศึกษา พ.ศ. 
2563  
- กิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการผูน้ำนักศึกษา
มีจิตสาธารณะอย่างมือ
อาชีพ 

จิตสาธารณะอย่างมืออาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกัน้การทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

2.1 เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวข้อง 
กับนโยบายและการ
ดำเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

โครงการผลิตสื่อสิง่พิมพ์
เพื่อการประชาสัมพนัธ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร 

ต.ค.62 
- ส.ค. 63 

1. รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ทีไ่ด ้
    ผลิต 5 รูปแบบ 
2. การเผยแพร่ไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย 30 คร้ัง 
3. กลุ่มเป้าหมายที่รับสื่อ  

สิ่งพิมพ์ 4 กลุ่ม 
4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
  ที่เกิดขึ้น ร้อยละ 80 

ต.ค. 62 
- ก.ย. 63 

- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นปัจจบุัน ดงันี ้
 1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่
เป็นปัจจบุัน 

• โครงสร้างการบริหาร 
มหาวิทยาลยั  

• คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลยั  

• คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

• ภารกิจของหน่วยงาน  

• ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   

• ข่าวรับสมัครงาน  

• ข่าวและประกาศ 

• ข่าวรับสมัครนักศึกษา   

• แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  

• แผนปฏบิัติราชการของ 

สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่
กำหนดไว ้

 

https://www.snru.ac.th/about/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2
https://www.snru.ac.th/about/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2
https://www.snru.ac.th/about/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2
https://www.snru.ac.th/about/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2
https://www.snru.ac.th/about/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3
https://www.snru.ac.th/about/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c
http://invent.snru.ac.th/topics/category/plan
https://www.snru.ac.th/topics/category/news-work
https://www.snru.ac.th/topics/category/news-work
https://www.snru.ac.th/topics/category/news-admission
http://plan.snru.ac.th/topics/7925
http://plan.snru.ac.th/topics/7925
http://plan.snru.ac.th/topics/11868
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

• แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
(ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562) 

• รายงานผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2563 
2.2 มอบนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร 

1. โครงการปรับปรุงและ
จัดทำประมวลกฎหมาย
หรือฐานข้อมูลทาง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร ให้มีความ
ทันสมัย เพื่อการบริหาร
จัดการในยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ

ต.ค.62 
- ส.ค. 63 

1. หลักการ รูปแบบ หรือ
ระบบการพฒันาและปรับปรุง
ข้อมูลทางกฎหมายของ
มหาวิทยาลยั จำนวน 1 ระบบ 
2. มีประมวลกฎหมายของ
มหาวิทยาลยั จำนวน 5 เล่ม 
3. ฐานข้อมูลทางกฎหมายที่มี
การพัฒนาหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ถูกต้องครบถ้วน และเป็น
ศูนย์กลางแหล่งข้อมูลในการ

ต.ค. 62 
- ก.ย. 63 

- ทุกส่วนราชการทั้ง 12หน่วยงาน 
ติดป้ายสื่อประชาสัมพนัธป์ระกาศ
นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏไว้ที่ส่วน
ราชการ 
- ป้ายไวนลิประชาสัมพันธ์การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตและการต่อต้านการทุจริตใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

- สามารถดำเนินการได้ 
ตามแผนที่กำหนดไว ้

 

http://plan.snru.ac.th/topics/11868
http://plan.snru.ac.th/topics/11868
http://plan.snru.ac.th/topics/11868
http://plan.snru.ac.th/%20topics/แผนยุทธศาสตร์ฯ
http://plan.snru.ac.th/%20topics/แผนยุทธศาสตร์ฯ
http://plan.snru.ac.th/%20topics/แผนยุทธศาสตร์ฯ
http://plan.snru.ac.th/%20topics/แผนยุทธศาสตร์ฯ
http://plan.snru.ac.th/topics/12193
http://plan.snru.ac.th/topics/12193
http://plan.snru.ac.th/topics/12193
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

ที่ 21 (Disruptive 
Change)  
 

สืบค้นกฎหมายทีส่ำคัญอ่ืน
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการในมหาวิทยาลยั 
จำนวน 1 ระบบ 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการกำกับติดตามตรวจสอบการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

3.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ระบบงานป้องกัน 
การทุจริต 
 

1. กิจกรรมการเผยแพร่
คู่มือจรรยาบรรณ 

ต.ค. 62 
- ก.ย. 63 

การเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์และจรรยา 
บรรณบุคลากร สายสนับสนนุ 

 - เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณ
อาจารย์  
ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน : 
http://academic.snru.ac.th/
ดาวนโ์หลดเอกสารทางการศึกษา 
- เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 

http://academic.snru.ac.th/?s=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
http://academic.snru.ac.th/?s=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

ที่เว็บไซต์งานบริหารบุคคลและ   
นิติการ : http://lps.snru.ac.th/ 

3.2 พัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

1. กิจกรรมร่วมประชุม
ชี้แจงกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ม.ค.  – 
มิ.ย. 63 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 
มีการนำความรูไ้ปใช้  
ร้อยละ 90 

มีนาคม 
2563 

กองนโยบายและแผนจัดประชุม
คณะกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันศุกร์
ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 
13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสรสัจันทร อาคาร 10 ชั้น 
2 โดยชี้แจงปฏิทินการดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 2. กิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ

มี.ค. 63 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 
มีการนำความรูไ้ปใช้  
ร้อยละ 90 

- บุคลากรแต่ละหน่วยงานภายใน
มหาวิยาลัยสามารถนำความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ

- 

http://lps.snru.ac.th/
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

โปร่งใส ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

โปร่งใสและนำไปใช้ในหน่วยงาน
ของแต่ละหน่วยงานได้ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค:์ การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบตัิงานและการป้องกันการรับสินบน 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

4.1  การวางระบบ 
ใน 
การดำเนินการกับ 
เจ้าหน้าที่ ผู้ม ี
ผลสัมฤทธิ์การ 
ปฏิบัติงานตำ่กว่า 
มาตรฐาน 

- การจัดทำประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร เร่ือง การ
ดำเนินการกับเจา้หน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานตำ่กว่า
มาตรฐาน พ.ศ. 2561 

ต.ค. 62 
- ก.ย. 63 

จำนวนคร้ังในการรายงานผล
การดำเนินการฯ 2 คร้ัง/ ป ี

ต.ค. 62 
- ก.ย. 63 

มีการรายงานการดำเนนิการกับ 
เจ้าหน้าที่ ผู้มผีลสัมฤทธิ์การ 
ปฏิบัติงานตำ่กว่ามาตรฐาน 
จำนวน 2 คร้ัง ดังนี ้
รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 
รอบที่ 2 เดือนเมษายน –  
กันยายน 2563 

 

4.2  การวางระบบใน
การป้องกันการรับ
สินบน 

1. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ
ทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

ต.ค. 62 
- ก.ย. 63 

บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจกับองค์ความรู้ที่
กำหนดการและสามารถนำ

 มีการดำเนินการจัดกิจกรรมใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 
08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุม ชัน้ 3 อาคาร
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จ 

(e-GP) กระบวนการ
เบิกจ่ายและตรวจสอบ" 

องค์ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ใน
การปฏิบัติงานได้จริง 
ร้อยละ 80 

เอนกประสงค์ (อาคาร 20)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จำนวน 125 คน 

 2. การจัดทำประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร เร่ือง นโยบาย
และแนวปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานและการรับ
สินบน 

ต.ค. 62 
- ก.ย. 63 

จำนวนคร้ังในการ 
รายงานผลการดำเนนิ 
การฯ 

ต.ค. 62 
- ก.ย. 63 

มีการรายงานสรุปผลการ 
ดำเนินงานเร่ืองร้องเรียนฯ 
จำนวน 2 คร้ัง ดังนี ้
รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 
รอบที่ 2 เดือนเมษายน –  
กันยายน 2563 

 

 3. จัดทำประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร เร่ือง 
มาตรการตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ 

ต.ค. 62 
- ก.ย. 63 

- จำนวนคร้ังในการ 
รายงานผลการดำเนนิ 
การฯ  จำนวน 1 ครั้ง/ ป ี

ต.ค. 62 
- ก.ย. 63 

ดำเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

 


