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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
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รายงานผลการดำเนนิการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เป้าประสงค์: บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธ์ 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 
(5) 

ผลการดำเนินงาน 
(6) 

กลยุทธ์ :  
1.1 การสร้างจิตสำนึก

และความตระหนัก
แก่บุคลากรและ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. โครงการส่งเสริมความ
รักสามัคคีเข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  

 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
เจตคติที่ดีในการทำกิจกรรมจิต
อาสาพฒันาร่วมกับชุมชนท้องถิน่ 
ร้อยละ 80 
 
 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทางประชาธิปไตย 

ร้อยละ 80 

 
    

 
สิงหาคม 2564 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

 
 

 
X 

 
ยังไม่ดำเนินการเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 
(ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมรอง
กิจการนักศึกษาของทุกคณะ คาดว่าจะดำเนนิการ
ประมาณเดือนมิถุนายน 2564) 
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กลยุทธ์ 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 
(5) 

ผลการดำเนินงาน 
(6) 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิด
ความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของ
พลเมืองและสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ร้อยละ 80 

2. โครงการส่งเสริมความ

รักสามัคคี เข้าใจสิทธิ

หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 

ภายใต้พื้นฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข 

 

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันากระบวนการ
เสริมสร้างการเรียนรู้
คุณลักษณะคนไทยที่พงึ
ประสงค์ 4 ประการ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

 
2. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และ

เข้าใจการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี

สิงหาคม 2564 
สาขาวิชา
รัฐศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์   

 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ต้นกล้า
ประชาธิปไตย” 
จัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม 
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน 
จัดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ต.
นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม  
ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน 
จัดวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564  
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กลยุทธ์ 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 
(5) 

ผลการดำเนินงาน 
(6) 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ร้อยละ 85 

 
3. กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้

และสามารถต่อยอดความรู้
ความเข้าใจไปสู่ผู้อ่ืนได้  
ร้อยละ 85 

 
4. การมีส่วนร่วมของประชาชน

และมีเครือข่ายเพิ่มข้ึน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนค้อวิทยาคม ต.บ้านค้อ อ.
โพนสวรรค์ จ.นครพนมและโรงเรียนท่านผู้หญิง
จันทิมาพึง่บารมี ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 
ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน 
กิจกรรมที่ 2 การสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค์ด้วยพลังของชุมชน ซึง่ดำเนินการจำนวน 
4 รอบ ดังนี้ 
1) จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  
พื้นที่ดำเนินการ บ้านนาโสก หมู่ 1,3 ต.นาโสก อ.
เมือง จ.มุกดาหาร 
ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน 

2) จัดวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ ์2564 

พื้นที่ดำเนินการ  บา้นค้อ หมู่ 1, 2 ต.ค้อ  

อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม บา้นแก้งนาง หมู่ 7  

ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และบ้านนางัว 

ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 

ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 250 คน 

3) จัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
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กลยุทธ์ 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 
(5) 

ผลการดำเนินงาน 
(6) 

พื้นที่ดำเนินการ  บา้นหนองกวัง่ ต.หนองกวั่ง  

อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 

ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน 

4) จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

พื้นที่ดำเนินการ บา้นหินเหิบ ต.วานรนิวาส  

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน 

 

หมายเหตุ  :  สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใสล่งในช่อง (5)   
                = ดำเนินการแลว้เสร็จตามกำหนด                 X = ยังไม่ไดเ้ริ่มดำเนินการ          O = อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์: บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดำเนินงาน 

(5) 

ผลการดำเนินงาน 
(6) 

กลยุทธ์ :  
2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวข้องกับนโยบายและการ
ดำเนินงานของมหาวทิยาลัย 

 
1. โครงการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร 
- กิจกรรมโครงการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร 

 
1. รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ทีไ่ด้ 
   ผลิต 5 รูปแบบ 
 
2. การเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย  
จำนวน 30 ครั้ง 
 
3. กลุ่มเป้าหมายที่รับสื่อสิง่พิมพ์
จำนวน 5 กลุ่ม 
 
4. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น
ร้อยละ 80 

 
สิงหาคม 2564 

งานประชาสัมพนัธ์
และ

โสตทัศนปูกรณ ์

 
 

 
- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบนั ดังนี ้
 1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็น
ปัจจุบนั 

• โครงสร้างการบริหาร 
มหาวิทยาลยั  

• คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลยั  

• คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

• ภารกิจของหน่วยงาน  

• ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   

• ข่าวรับสมัครงาน  

• ข่าวและประกาศ 

• ข่าวรับสมัครนักศึกษา   

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
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กลยุทธ์ 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดำเนินงาน 

(5) 

ผลการดำเนินงาน 
(6) 

• แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  

• แผนปฏบิัติราชการของ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนครประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

• แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 4 
ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

• รายงานผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 

2.2 มอบนโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

โครงการปรับปรุงและ
จัดทำประมวลกฎหมาย
หรือฐานข้อมูลทาง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร 

ฐานข้อมูลทางกฎหมายที่มีการพัฒนา
หรือแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นศนูย์กลางแหล่งข้อมูลในการ
สืบค้นกฎหมายทีส่ำคัญอ่ืนเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติราชการในมหาวทิยาลัย 
จำนวน 1 ระบบ 

สิงหาคม 2564 
งานบริหารบุคคล

และนิติการ 

 หน่วยวินัยและนิติการ งานบริหารบุคค
และนิติการ จัดทำฐานข้อมูลทาง
กฎหมายและจัดทำคู่มือการใช้งาน
เว็บไซต์หน่วยวนิัยและนิติการ ซึ่ง
ประกอบด้วย  
1. ระบบฐานข้อมูลเอกสาร 
2. ระบบสืบคน้ข้อมูลกฎหมาย 
3. ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน 

http://plan.snru.ac.th/topics/7925
http://plan.snru.ac.th/topics/7925
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/topics/12193
http://plan.snru.ac.th/topics/12193
http://plan.snru.ac.th/topics/12193
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กลยุทธ์ 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดำเนินงาน 

(5) 

ผลการดำเนินงาน 
(6) 

4. ระบบจัดการให้คำปรึกษาทาง
กฎหมาย 
5. ระบบจัดการบทความกฎหมาย 
และมีการเผยแพร่การใช้งานระบบผา่น
เว็บไซต์ของหน่วยวินยัและนิติการ 
(https://legal.snru.ac.th/document/
index.php/F/snru_in_snru_law) 

 
 

หมายเหตุ  :  สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใสล่งในช่อง (5)   
                = ดำเนินการแลว้เสร็จตามกำหนด                 X = ยังไม่ไดเ้ริ่มดำเนินการ          O = อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค์: พัฒนาระบบการกำกับติดตามตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 
(5) 

ผลการดำเนินงาน 
(6) 

กลยุทธ์ :  
3.1  เพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบงานป้องกันการ 
ทุจริต 
 

 
1. กิจกรรมการเผยแพร่
คู่มือจรรยาบรรณ 

 
การเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณวิชาชพี
อาจารย์และจรรยา บรรณบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

 
กันยายน 2564 

งานบริหาร
บุคคลและนิติ

การ 

 
 

 
- เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์  
ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน : http://academic.snru.ac.th/
ดาวนโ์หลดเอกสารทางการศึกษา 
- เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร
สายสนับสนนุ 
ที่เว็บไซต์งานบริหารบุคคลและ   นิติการ : 
http://lps.snru.ac.th/ 

 
3.2 พัฒนาบุคลากรด้าน 
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1. กิจกรรมร่วมประชุม
ชี้แจงกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปี

มิถุนายน 2564 
กองนโยบาย 

และแผน 

 กองนโยบายและแผนจัดประชุม
คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานมหาวทิยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 
2564 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้อง

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
http://lps.snru.ac.th/
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กลยุทธ์ 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 
(5) 

ผลการดำเนินงาน 
(6) 

ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

ประชุมสรสัจันทร อาคาร 10 ชั้น 2 โดย
ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานตามปฏิทินการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 2. กิจกรรมการดำเนินงาน
ตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลสำหรับการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่น้อย
กว่า)ร้อยละ 75 

 

มีนาคม 2564 
กองนโยบาย 

และแผน 

 - กองนโยบายและแผน เชิญบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุก
หน่วยงาน เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal  
Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ในวันที่ 5 เมษายน 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1123 – 1124 ชั้น 2 อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  
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กลยุทธ์ 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การ

ดำเนินงาน 
(5) 

ผลการดำเนินงาน 
(6) 

- กองนโยบายและแผนเชิญนักศึกษา เข้า
ร่วมตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal  Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ใน
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 
16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
1123 – 1124 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

หมายเหตุ  :  สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใสล่งในช่อง (5)   
                = ดำเนินการแลว้เสร็จตามกำหนด                 X = ยังไม่ไดเ้ริ่มดำเนินการ          O = อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์ : การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบตัิงานและการป้องกันการรับสินบน 

กลยุทธ์ 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

สถานะการ
ดำเนินงาน 

(5) 

ผลการดำเนินงาน 
(6) 

กลยุทธ์ :  
4.1  การวางระบบใน
การดำเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ ผู้มผีลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานตำ่กว่า
มาตรฐาน 

 
การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เร่ือง การดำเนินการกบัเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบตัิงานต่ำกว่า
มาตรฐาน  

 
- จำนวนคร้ังในการ 
รายงานผลการดำเนนิ 
การฯ จำนวน 2 คร้ัง/ ป ี

 
กันยายน 2564 

งานบริหารบุคคล
และนิติการ 

 

 
O 

 
มีการรายงานการดำเนนิการกับ 
เจ้าหน้าที่ ผู้มผีลสัมฤทธิ์การ 
ปฏิบัติงานตำ่กว่ามาตรฐาน 
จำนวน 2 คร้ัง ดังนี ้
รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 
รอบที่ 2 เดือนเมษายน –  

กันยายน 2564 
4.2  การวางระบบในการ
ป้องกันการรับสนิบน 

1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดำเนินการทางวนิัยและจรรยาบรรณ
สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินการทางวนิัยและ
จรรยาบรรณ เพื่อพึงระวัง 
ป้องกันการกระทำผิดวินัย
และจรรยาบรรณ และการ
นำความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ต่อ

พฤษภาคม 2564 
งานบริหารบุคคล

และนิติการ 
กองกลาง 

X ยังไม่ดำเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา่ COVID-19 
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กลยุทธ์ 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

สถานะการ
ดำเนินงาน 

(5) 

ผลการดำเนินงาน 
(6) 

การปฏิบัติราชการร้อยละ 
80 
 

 2. การจัดทำประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการ
รับสินบน  

- จำนวนคร้ังในการ 
รายงานผลการดำเนนิ 

การฯ จำนวน  2 คร้ัง/ ป ี

กันยายน 2564 
งานบริหารบุคคล

และนิติการ 

X มีการรายงานสรุปผลการ 
ดำเนินงานเร่ืองร้องเรียนฯ 
จำนวน 2 คร้ัง ดังนี ้
รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564 
รอบที่ 2 เดือนเมษายน –  

กันยายน 2564 
 3. จัดทำประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เร่ือง มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ  

- จำนวนคร้ังในการ 
รายงานผลการดำเนนิ 

การฯ จำนวน 1 คร้ัง/ ป ี

กันยายน 2564 
งานบริหารบุคคล

และนิติการ 

X ดำเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 

หมายเหตุ  :  สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใสล่งในช่อง (5)   
                = ดำเนินการแลว้เสร็จตามกำหนด                 X = ยังไม่ไดเ้ริ่มดำเนินการ          O = อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 


