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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมเวทีเปิดโครงการ 
ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
อบรมส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการบรรยาย
ส่งเสริมความรู้รักสามัคคี 
ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่
พลเมือง 

 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี

เจตคติที่ดีในการทำกิจกรรมจิต
อาสาพฒันาร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 

 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทางประชาธิปไตย 

 
    
 

 
กันยายน 2565 

คณะ
มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์
 
 

 
X 

 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติ
ใหมไ่วรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงอยู่ระหว่าง
เตรียมการดำเนินโครงการ 

 

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. จำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ทีไ่ด้รับการ
ผลิต จำนวน 11,000 เล่ม/แผ่น/
ชิ้น 
2. รูปแบบของการผลิตสื่อ 
จำนวน 4 รูปแบบ 
3. ช่องทางทีไ่ด้เผยแพร่สื่อ
สิ่งพิมพ์ จำนวน 5 ช่องทาง 
 

 
สิงหาคม 2565 

งาน
ประชาสัมพนัธ์

และ
โสตทัศนปูกรณ ์

 
 

 
- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปจัจุบนั ดังนี ้
 1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบนั 

• โครงสร้างการบริหาร 
มหาวิทยาลยั  

• คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลยั  

• คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

• ภารกิจของหน่วยงาน  

• ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   

• ข่าวรับสมัครงาน  

• ข่าวและประกาศ 

• ข่าวรับสมัครนักศึกษา   

• แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร  

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
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กลยุทธ์ 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดำเนินงาน 

(5) 

ผลการดำเนินงาน 
(6) 

• แผนปฏบิัติราชการของ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนครประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

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

• รายงานผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 

 

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

 

 

 

 

 

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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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 2565 

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. 
2565 วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม

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 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

สภานักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 โดยชี้แจง
สรุปผลการดำเนนิงานตามปฏิทนิการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 2. กิจกรรมการดำเนินงาน
ตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 

มีนาคม 2564 
กองนโยบาย 

และแผน 

 กองนโยบายและแผนจัดประชุม
คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานมหาวทิยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม
สภานักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 โดยชี้แจง
สรุปผลการดำเนนิงานตามปฏิทนิการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
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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 2565 

งานบริหารบุคคล
และนิติการ 

 

 
 

 
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

กันยายน 2565 
งานบริหารบุคคล

และนิติการ 
กองกลาง 

X  
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กลยุทธ์ 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

เป้าหมาย 
(3) 

ระยะเวลา/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

สถานะการ
ดำเนินงาน 

(5) 

ผลการดำเนินงาน 
(6) 

นำความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ต่อ
การปฏิบัติราชการร้อยละ 
80 
 

 2. การจัดทำประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการ
รับสินบน  

- จำนวนคร้ังในการ 
รายงานผลการดำเนนิ 

การฯ จำนวน  2 คร้ัง/ ป ี

กันยายน 2564 
งานบริหารบุคคล

และนิติการ 

O 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 

O ดำเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 

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


