


 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าประสงค์: บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตโดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
                และการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

1.1 การสร้างจิต 
ส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
และนักศึกษา 

1. โครงการเสริมสรา้ง
คุณธรรม จรยิธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 
“มหาวิทยาลัยโปร่งใส 
บัณฑิตไทยไม่โกง” 

ต.ค. 61 -
ก.พ. 62 

1. จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 
100 คน 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ/
ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 

9 มี.ค. 62 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 
“มหาวิทยาลัยโปร่งใส บณัฑิตไทย
ไม่โกง” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 
มีนาคม 2562 เวลา 08.30 -  
16.30 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ จ านวน 100 คน 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจ/ความรู้
ความเข้าใจ ร้อยละ 84.20 

สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้
 

2. กิจกรรมรณรงค์
เสรมิสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสจุริตและการ
ต่อต้านการทุจริต 

มิ.ย. 62 จ านวนหน่วยงานท่ีร่วมรณรงค์
เสรมิสร้างวัฒนธรรมและคา่นิยม
สุจรติและการต่อต้านการทุจริต
ทุกหน่วยงาน 12 หน่วยงาน 

18 ม.ค. 
62 

ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนใน
สถานศึกษา พนักงานมหาวิทยาลยั 
(สายวิชาการ) อาจารย์พิเศษ และ
สายสนบัสนุนวิชาการ กล่าวค า
ปฏิญาณตน การต่อต้านการทุจริต
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ทั้ง 
12 หน่วยงานในการประชุมเปิดภาค

สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

เรียนที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่               
18 มกราคม 2562 ณ ห้องสร้อย
สุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 10 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
http://senate.snru.ac.th/UserFil
es/File/Senate102.pdf 

 3. โครงการรณรงค์
ส่งเสริมงานวินัยนักศึกษา 

ก.ค. 62 1. นักศึกษาได้รับความรู้           
จากสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการประพฤติปฏบิัติ
ตนตามระเบยีบวินัยนักศึกษา
ร้อยละ 80 

2. นักศึกษาน าความรู้ที่ได้มา
ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ             
ไม่ละเมดิสิทธิของผู้อื่น          
มีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์
สุจรติ ต่อตนเองและสังคม 
ร้อยละ 80 

- - - 

4. โครงการเสริมสรา้ง
จิตส านึกต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ันส าหรบันักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์

ก.พ. 62 1. ความรู้ความเข้าใจต่อ
สถานการณ์การทจริต
คอร์รัปช่ัน และแนวทาง
ป้องกันแก้ไข ร้อยละ 75 

2. จิตสานึกต่อการป้องกันและ
การต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปช่ัน คะแนนเฉลี่ย 
3.50 

   

http://senate.snru.ac.th/UserFiles/File/Senate102.pdf
http://senate.snru.ac.th/UserFiles/File/Senate102.pdf
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

2.1 เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
กับนโยบายและการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซตม์หาวิทยาลัย 

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62 

- การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่
เป็นปัจจุบัน 

 - มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่เปน็
ปัจจุบัน ดังนี ้
 1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานท่ี
เป็นปัจจุบัน 
• โครงสร้างการบรหิาร 
มหาวิทยาลยั  
• คณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลยั  
• คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
• ภารกิจของหน่วยงาน  
• ประกาศแผนการจดัซื้อจัดจ้าง   
• ข่าวรับสมัครงาน  
• ข่าวและประกาศ 
• ข่าวรับสมัครนักศึกษา   
• แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  
• แผนปฏิบัตริาชการของ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
• รายงานผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  

สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้

 

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/8765
http://plan.snru.ac.th/topics/8765
http://plan.snru.ac.th/topics/8765
http://plan.snru.ac.th/topics/9261
http://plan.snru.ac.th/topics/9261
http://plan.snru.ac.th/topics/9261
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

2.2 มอบนโยบาย
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

-  กิจกรรมการมอบป้าย
สื่อประชาสัมพันธ์ประกาศ
นโยบายคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

มี.ค. 62 - มอบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์
ประกาศนโยบายคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จ านวน 12 หน่วยงาน 
 
 

18 ม.ค. 
62 
 
 
 

ม.ค.- ก.ย.  
     62 

- ทุกส่วนราชการทั้ง 12 หน่วยงาน 
ติดป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ประกาศ
นโยบายคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏไว้ท่ีส่วนราชการ 
- ป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์การ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมและคา่นิยม
สุจรติและการต่อต้านการทุจริตใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

- สามารถด าเนินการได ้
ตามแผนที่ก าหนดไว ้

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการก ากับติดตามตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบงานป้องกัน 
การทุจริต 
 

1. กิจกรรมการลงนาม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรม
ค่านิยมสจุริตและการ
ต่อต้านการทุจริตใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

มี.ค.  62 จ านวนหน่วยงานร่วมกิจกรรม 
จ านวน 12 หน่วยงาน 

18 ม.ค. 
62 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือการเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร และกล่าวค า
ปฏิญาณตน ทั้ง 12 หน่วยงานใน
การประชุมเปิดภาคเรียนท่ี 2/2561 
ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนใน
สถานศึกษา พนักงานมหาวิทยาลยั 
(สายวิชาการ) อาจารย์พิเศษ  
และสายสนับสนุนวิชาการ  
ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562  

- 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3  
อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
http://senate.snru.ac.th/UserFil
es/File/Senate101.pdf 

2. การเผยแพร่คู่มือ
จรรยาบรรณ 

ต.ค. 61 
- ก.ย. 62 

มีการเผยแพร่คูม่ือจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์และจรรยาบรรณ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ต.ค. 61 
- ก.ย. 62 

- เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์  
ที่เว็บไซตส์ านักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน : 
http://academic.snru.ac.th/
ดาวน์โหลดเอกสารทางการศึกษา 
- เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
ที่เว็บไซต์งานบริหารบคุคลและ   
นิติการ : http://lps.snru.ac.th/ 

สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้
 

3.2 พัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

- กิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก.พ. 62 จ านวนครั้งในการเข้าร่วม
ประชุม อย่างน้อย 1 ครั้ง 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 

http://senate.snru.ac.th/UserFiles/File/Senate101.pdf
http://senate.snru.ac.th/UserFiles/File/Senate101.pdf
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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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์: การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการรับสินบน 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

4.1  การวางระบบใน 
การด าเนินการกับ 
เจ้าหน้าท่ี ผู้ม ี
ผลสัมฤทธ์ิการ 
ปฏิบัติงานต่ ากว่า 
มาตรฐาน 

- การจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร เรื่อง การ
ด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้
มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน
ต่ ากว่ามาตรฐาน พ.ศ. 
2561 

ต.ค. 61 
- ก.ย. 62 

จ านวนครั้งในการรายงานผล
การด าเนินการฯ 2 ครั้ง/ ป ี

ต.ค. 60 
- ก.ย. 61 

มีการรายงานการด าเนินการกับ 
เจ้าหน้าท่ี ผู้มผีลสัมฤทธ์ิการ 
ปฏิบัติงานต่ ากว่ามาตรฐาน 
จ านวน 2 ครั้ง ดังนี ้
รอบท่ี 1 เดือนตุลาคม 2561 – 
มีนาคม 2562 
รอบท่ี 2 เดือนเมษายน –  
กันยายน 2562 

สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ี 
ก าหนดไว ้
- มีการรายงานการด าเนินการกับ 
เจ้าหน้าท่ี ผู้มผีลสัมฤทธ์ิการ 
ปฏิบัติงานต่ ากว่ามาตรฐาน 
รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 - 
มีนาคม 2562 ศธ0542.01(1) 
/840 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2562  
เรื่อง ขอสรุปรายงานการ 
ด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้ม ี
มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานต่ ากว่า 
มาตรฐานรอบที่ 1 เดือน ตุลาคม  
2561 - 31  มีนาคม 2562) 
ศธ0542.01(1)/1390 ลงวันท่ี  
12 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอสรุป 
รายงานการด าเนินการกับ 
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีมผีลสัมฤทธ์ิการ 
ปฏิบัติงานต่ ากว่ามาตรฐาน 
 รอบที่ 2 เดือนเมษายน 2562 -  
12 มิถุนายน 2562  

4.2  การวางระบบใน
การป้องกันการรับ
สินบน 

- การจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบตัิการ

ต.ค. 61 
- ก.ย. 62 

จ านวนครั้งในการรายงานผล
การด าเนินการฯ 2 ครั้ง/ ป ี

ต.ค. 60 
- ก.ย. 61 

มีการรายงานสรปุผลการด าเนินงาน 

เรื่องร้องเรียนฯ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี ้
รอบท่ี 1 เดือนตุลาคม 2561 – 
มีนาคม 2562 

สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ี 
ก าหนดไว ้
- มีการรายงานการด าเนินการ
บันทึกข้อความฯ ท่ี ศธ 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

เป้าหมาย 
ระยะ 

เวลาจริง 
ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

ป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานและการรับ
สินบน พ.ศ. 2561  

รอบท่ี 2 เดือนเมษายน –  
กันยายน 2562 

0542.01.03/290 ลงวันท่ี 4 
เมษายน 2562 เรื่อง ขอรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนฯ (รอบท่ี 1 เดือนตลุาคม 
2561 –  มีนาคม 2562) 

 


