
ยทุธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตองค์กร
กลยทุธ์ : ปลูกจิตส านึกรับผิดชอบต่อองค์กรเพ่ือต่อต้านการทุจริต
           สร้างคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร

หน่วยงาน
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ีค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ที่รับผิดชอบ

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการด้านการ ร้อยละของ 80 ฝ่ายการเงิน 
จัดซ้ือจัดจ้าง ส าหรับผู้ปฏิบติังาน เจ้าหน้าที่ผู้ และพสัดุ สนอ.
ด้านการเงินและพสัดุ ปฏิบติังานด้าน ร่วมกบัส านักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ การเงิน และพสัดุ คังจังหวัด
ประจ าปงีบประมาณ 2565 ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยเอด็

มีความรู้และทักษะ
ในการปฏิบติังาน
เพิม่ขึ้นภายหลัง
การรับความรู้

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

หน่วยนับ



ยทุธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตองค์กร
กลยทุธ์ : ปลูกจิตส านึกรับผิดชอบต่อองค์กรเพ่ือต่อต้านการทุจริต
           สร้างคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร

หน่วยงาน
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ีค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ที่รับผิดชอบ

2) กจิกรรมการสร้างความรู้และความ ร้อยละของ 100 สนอ.
เข้าใจเกีย่วกบัการประเมินคุณธรรม บคุลากรที่เข้าใจ

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน เกีย่วกบัการ

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แกบ่คัลากรทุกระดับประเมินฯ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

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



ยทุธศาสตร์ที่ 2 : สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยทุธ์ : วางมาตรการป้องกันการทุจริตยบัยัง้การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ีค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ที่รับผิดชอบ

1) กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน ร้อยละของ 100 ฝ่ายการเงิน

งานการคลังและพสัดุร่วมกบัส านักงาน บคุลากรที่เข้าใจ ฝ่ายพสัดุ

คลังจังหวัดร้อยเอด็เพือ่เจ้าหน้าท่ีผู้ เกีย่วกบัการ สนอ.

ปฏิบติังานด้านการเงินและพสัดุระดับ ด าเนินงานการ ร่วมกบัคลัง

หน่วยงาน คลังและพสัดุ จงัหวัดร้อยเอด็

2) จัดท าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล จ านวนช่องทาง 2 สนอ.

ข่าวสารท่ีเกีย่วข้องกบัระเบยีบ การเผยแพร่

 ข้อบงัคับและนโยบาย

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

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



ยทุธศาสตร์ที่ 2 : สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยทุธ์ : วางมาตรการป้องกันการทุจริตยบัยัง้การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ีค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ที่รับผิดชอบ

3) จัดท าแผนบริหารความเส่ียง จ านวนของ 1 ส านักงาน

ด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการ แผนบริหาร อธิการบดีและ

ทุจริตในองค์กร ความเส่ียง หน่วยงาน

บริการ

4) จัดท าการช าระระเบยีบ ข้อบงัคับต่างๆ ให้ จ านวนของระเบยีบ 2 ฝ่ายนิติการ

สอดคล้องกบัการปฎิบติังานและเปน็ไปตาม ข้อบงัคับ
พระราชบญัญัติฉบบัต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง ที่ได้รับการช าระ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

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



ยทุธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยทุธ์ : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
           ใช้เทคโนโลยเีพ่ือการก ากับและติดตามมุ่งการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต
           พัฒนาบุคลากรเชิงรุกมุ่งการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต

หน่วยงาน
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ีค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ที่รับผิดชอบ

1) โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ จ านวนระบบ 3 ฝ่ายการเงิน

เพือ่การติดตามผลการใช้จ่ายงบ สารสนเทศ ฝ่ายพสัดุ
ประมาณ ฝ่ายแผนฯ

2) พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การอ านวย จ านวนช่องทาง 3 ส านักวิชาการฯ
ความสะดวกของผู้ใช้บริการในช่วง หน่วยงานคณะ
สถานการณ์ COVID-19 ตามแนวทาง ฝ่ายการเงิน
DMHTT ของรัฐบาล ฝ่ายแผนฯ

ฝ่ายพสัดุ
ศูนย์คอมฯ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

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



ยทุธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยทุธ์ : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
           ใช้เทคโนโลยเีพ่ือการก ากับและติดตามมุ่งการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต
           พัฒนาบุคลากรเชิงรุกมุ่งการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต

หน่วยงาน
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ีค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ที่รับผิดชอบ

2) โครงการจิตบริการ และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบติังานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 

ร้อยละบคุลากร 100 ฝ่ายนิติการ

ที่เข้าร่วมโครงการ สนอ.

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

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


