
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ : ปลูกจิตส านึกรับผิดชอบต่อองค์กรเพ่ือต่อต้านการทุจริต
           สร้างคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร

หน่วยงาน
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ท่ีรับผิดชอบ

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ร้อยละของ 80 ฝ่ายพัสดุ 
การจัดซ้ือจัดจ้างตาม พรบ.จัดซ้ือ เจ้าหน้าท่ีผู้ สนอ.
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปฏิบัติงานด้าน

พัสดุท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรม

2) โครงการอบรมวินัยการเงินการคลัง ฝ่ายการเงิน
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการ สนอ.
คลัง

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
หน่วยนับ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ .ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ : ปลูกจิตส านึกรับผิดชอบต่อองค์กรเพ่ือต่อต้านการทุจริต
           สร้างคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร

หน่วยงาน
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ท่ีรับผิดชอบ

3) โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวนการ 3 ป้าย ฝ่าย ปชส.
รณรงค์องค์กรต่อต้านการทุจริต เผยแพร่ป้าย สนอ.

ประชาสัมพันธ์

4) โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากร ร้อยละของ 80 สนอ.
สายสนับสนุนในการปฏิบัติงานภายใต้ บุคลากรท่ีเข้า
กรอบความโปร่งใส และความสุจริต รับการอบรม

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ .ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ : ปลูกจิตส านึกรับผิดชอบต่อองค์กรเพ่ือต่อต้านการทุจริต
           สร้างคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร

หน่วยงาน
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ท่ีรับผิดชอบ

5) กิจกรรมการสร้างความรู้และความ ร้อยละของ 100 สนอ.
เข้าใจเก่ียวกับการประเมินคุณธรรม บุคลากรท่ีเข้าใจ

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน เก่ียวกับการ

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่บัคลากรทุกระดับ ประเมินฯ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ .ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ : วางมาตรการป้องกันการทุจริตยับย้ังการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ท่ีรับผิดชอบ

1) กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน ร้อยละของ 100 ฝ่ายการเงิน

งานการคลังและพัสดุร่วมกับส านักงาน บุคลากรท่ีเข้าใจ ฝ่ายพัสดุ

คลังจังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวกับการ สนอ.

ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุระดับ ด าเนินงานการ ร่วมกับคลัง

หน่วยงาน คลังและพัสดุ จังหวัดร้อยเอ็ด

2) จัดท าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล จ านวนช่องทาง 2 สนอ.

ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบ การเผยแพร่

 ข้อบังคับและนโยบาย

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ .ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ : วางมาตรการป้องกันการทุจริตยับย้ังการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ท่ีรับผิดชอบ

3) จัดท าแผนบริหารความเส่ียง จ านวนของ 1 ฝ่ายนิติการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการ แผนบริหาร สนอ.ร่วมกับ

ทุจริตในองค์กร ความเส่ียง ฝ่ายประกัน

คุณภาพฯ

4) จัดท าการช าระระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ จ านวนของระเบียบ 2 ฝ่ายนิติการ

สอดคล้องกับการปฎิบัติงานและเป็นไปตาม ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติฉบับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีได้รับการช าระ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ .ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
           ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการก ากับและติดตามมุ่งการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต
           พัฒนาบุคลากรเชิงรุกมุ่งการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต

หน่วยงาน
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ท่ีรับผิดชอบ

1) จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือ จ านวนช่องทาง 2 ฝ่ายนิติการ

การเผยแพร่ เผยแพร่คู่มือ สนอ.

2) กิจกรรมเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณ จ านวนช่องทาง 2 ฝ่ายนิติการ

วิชาชีพ เผยแพร่คู่มือ สนอ.

3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ จ านวนระบบ 3 ฝ่ายการเงิน

เพ่ือการติดตามผลการใช้จ่ายงบ สารสนเทศ ฝ่ายพัสดุ
ประมาณ ฝ่ายแผนฯ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ .ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
           ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการก ากับและติดตามมุ่งการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต
           พัฒนาบุคลากรเชิงรุกมุ่งการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต

หน่วยงาน
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ท่ีรับผิดชอบ

4) โครงการจิตบริการ และเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรสู่การปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ร้อยละบุคลากร 100 ฝ่ายนิติการ

ท่ีเข้าร่วมโครงการ สนอ.

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ .ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

หน่วยงาน
ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 ท่ีรับผิดชอบ

1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ จ านวนช่องทาง 3 ศูนย์คอมฯ

สารสนเทศเพ่ือการรับเร่ืองร้องเรียน การรับเร่ือง สนอ.

ร้องเรียน

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ .ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4


