
ยทุธศาสตรท์ี ่1 : สรา้งสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจรติ
กลยทุธ์ : ปลูกจิตส านึกรบัผิดชอบตอ่องค์กรเพ่ือตอ่ตา้นการทุจรติ
           สรา้งคุณธรรมความโปรง่ใสในองค์กร

หน่วยงาน
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ทีร่บัผิดชอบ

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ร้อยละของ 80 ฝ่ายพัสดุ 
การจดัซ้ือจดัจา้งตาม พรบ.จดัซ้ือ เจา้หน้าที่ผู้ สนอ.
จดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปฏิบัติงานด้าน

พัสดุที่เข้ารับ
การฝึกอบรม

2) โครงการอบรมวินัยการเงินการคลัง ฝ่ายการเงิน
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการ สนอ.
คลัง

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
หน่วยนับ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ัด



ยทุธศาสตรท์ี ่1 : สรา้งสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจรติ
กลยทุธ์ : ปลูกจิตส านึกรบัผิดชอบตอ่องค์กรเพ่ือตอ่ตา้นการทุจรติ
           สรา้งคุณธรรมความโปรง่ใสในองค์กร

หน่วยงาน
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ทีร่บัผิดชอบ

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

ประชาสัมพันธ์

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

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ัด หน่วยนับ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 



ยทุธศาสตรท์ี ่1 : สรา้งสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจรติ
กลยทุธ์ : ปลูกจิตส านึกรบัผิดชอบตอ่องค์กรเพ่ือตอ่ตา้นการทุจรติ
           สรา้งคุณธรรมความโปรง่ใสในองค์กร

หน่วยงาน
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ทีร่บัผิดชอบ

5) กจิกรรมการสร้างความรู้และความ ร้อยละของ 100 สนอ.
เข้าใจเกีย่วกบัการประเมินคุณธรรม บุคลากรท่ีเขา้ใจ

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน เกี่ยวกับการ

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประเมินฯ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ัด หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4



ยทุธศาสตรท์ี ่2 : สกัดก้ันการทุจรติเชิงนโยบาย
กลยทุธ์ : วางมาตรการป้องกันการทุจรติยบัยัง้การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัตงิาน

หน่วยงาน
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ทีร่บัผิดชอบ

1) กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน ร้อยละของ 100 ฝ่ายการเงิน

งานการคลังและพัสดุร่วมกบัส านักงาน บุคลากรท่ีเขา้ใจ ฝ่ายพัสดุ

คลังจงัหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเจา้หน้าที่ผู้ เกี่ยวกับการ สนอ.

ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุระดับ ด าเนินงานการ ร่วมกับคลัง

หน่วยงาน คลังและพัสดุ จังหวดัร้อยเอ็ด

2) จดัท าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล จ านวนช่องทาง 2 สนอ.

ข่าวสารที่เกีย่วข้องกบัระเบียบ การเผยแพร่

 ข้อบังคับและนโยบาย

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ัด หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4



ยทุธศาสตรท์ี ่2 : สกัดก้ันการทุจรติเชิงนโยบาย
กลยทุธ์ : วางมาตรการป้องกันการทุจรติยบัยัง้การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัตงิาน

หน่วยงาน
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ทีร่บัผิดชอบ

3) จดัท าแผนบริหารความเส่ียง จ านวนของ 1 ฝ่ายนิติการ

ด้านการป้องกนัและปราบปรามการ แผนบริหาร สนอ.ร่วมกับ

ทุจริตในองค์กร ความเส่ียง ฝ่ายประกัน

คุณภาพฯ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ัด หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4



ยทุธศาสตรท์ี ่3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรกุ
กลยทุธ์ : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบรหิารจัดการเชิงรกุเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจรติและผลประโยชน์ทับซ้อน
           ใช้เทคโนโลยเีพ่ือการก ากับและตดิตามมุง่การป้องกันและลดปัญหาการทุจรติ
           พัฒนาบุคลากรเชิงรกุมุง่การป้องกันและลดปัญหาการทุจรติ

หน่วยงาน
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ทีร่บัผิดชอบ

1) จดัท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อ จ านวนช่องทาง 2 ฝ่ายนิติการ

การเผยแพร่ เผยแพร่คู่มือ สนอ.

2) กจิกรรมเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณ จ านวนช่องทาง 2 ฝ่ายนิติการ

วิชาชีพ เผยแพร่คู่มือ สนอ.

3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ จ านวนระบบ 3 ฝ่ายการเงิน

เพื่อการติดตามผลการใช้จา่ยงบ สารสนเทศ ฝ่ายพัสดุ
ประมาณ ฝ่ายแผนฯ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ัด หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4



ยทุธศาสตรท์ี ่3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรกุ
กลยทุธ์ : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบรหิารจัดการเชิงรกุเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจรติและผลประโยชน์ทับซ้อน
           ใช้เทคโนโลยเีพ่ือการก ากับและตดิตามมุง่การป้องกันและลดปัญหาการทุจรติ
           พัฒนาบุคลากรเชิงรกุมุง่การป้องกันและลดปัญหาการทุจรติ

หน่วยงาน
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ทีร่บัผิดชอบ

4) โครงการจติบริการ และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติงานอย่าง
ซ่ือสัตย์สุจริต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562

ร้อยละบคุลากร 100 ฝ่ายนิติการ

ทีเ่ข้าร่วมโครงการ สนอ.

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ัด หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4



ยทุธศาสตรท์ี ่4 : ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ
กลยทุธ์ : พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการข้อรอ้งเรยีน

หน่วยงาน
ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ทีร่บัผิดชอบ

1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ จ านวนช่องทาง 3 ศูนยค์อมฯ

สารสนเทศเพื่อการรับเร่ืองร้องเรียน การรับเร่ือง สนอ.

ร้องเรียน

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ัด หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4


