
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ "สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต"

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผลการปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้ ปัญหาและข้อเสนอแนะ

๑.๑ จัดท าคลิปวิดีโอส่งเสิรมจิตส านึก การ

ไม่ทุจริต

จ านวนคลิปวิดีโอ ๑ คลิป ○ ○ ○ △ ด าเนินการแล้วเสร็จ

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

ไม่มีการใช้

งบประมาณ

อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการ

ส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริตในรูปแบบใหม่เพ่ิมเติม 

ซ่ึงยังไม่แล้วเสร็จ   ท้ังน้ี จะด าเนินการต่อเน่ืองในปี

งบ ๖๔

๑.๒ อบรมผู้บริหารด้านการป้องกันการ

ทุจริต

(หมายเหตุ: เป็นโครงการท่ีจัดแทน

โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเก่ียวกับ

หลักธรรมาภิบาลทางการบริหารในยุคการ

เปล่ียนแปลง และโครงการเสริมสร้างจิต

สาธารณะ   ท้ังน้ี เน่ืองจากเน้ือหาของการ

ฝึกอบรมจะครอบคลุมเน้ือหาของท้ัง ๒ 

โครงการอยู่แล้ว)

จ านวนคร้ัง ๑ คร้ัง ○ ○ ○ ● ด าเนินการแล้วเสร็จ 

โดยมีการจัดฝึกอบรม

ในช่วงเดือน ต.ค. -  

ธ.ค. ๖๓ เน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช่ือ

โควิด ๑๙

๔๑,๕๐๐ / คน 

(เป้าหมาย ๔๐ คน)

มีผู้เข้าร่วมจ านวน 

๓๑ คน คิดเป็น

งบประมาณจ านวน 

๑,๒๘๖,๕๐๐ บาท 

(เป็นงบประมาณท่ี

ส่วนงานตัดจ่ายให้ผู้

จัดงาน เพ่ือ

ด าเนินการ)

จากการส ารวจความคิดเห็นสรุปได้ว่า ผู้บริหารส่วน

ใหญ่ต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมในลักษณะน้ี 

อย่างต่อเน่ือง และในหัวข้อท่ีหลากหลาย เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหาร

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

● หมายถึง ได้ผลไม่น้อยกว่าท่ีคาดหวัง     ◉ หมายถึง ได้ผลไม่น้อยกว่าท่ีคาดหวังภายในเวลาท่ีก าหนด  △ หมายถึง อยู่ระหว่างด าเนินการ/ยังไม่ถึงเวลาด าเนินการ   ✕ หมายถึง ไม่ได้ผลตามท่ีคาดหวัง  



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ "ยกระดับเจตจ านงในต่อต้านการทุจริต"

วัตถุประสงค์ : เพ่ือขยายผลการแสดงเจตจ านงสุจริตไปยังหัวหน้าส่วนงานท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผลการปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้ ปัญหาและข้อเสนอแนะ

๒.๑ การแสดงคุณสมบัติของการเป็น

ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย

ท้ังหมดมีการแสดง

คุณสมบัติของการ

เป็นผู้บริหารตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

ร้อยละ 

๑๐๐

○ ○ ○ △ อยู่ระหว่างการ

ตรวจสอบความ

ครบถ้วนของการ

รับรองคุณสมบัติของ

ผู้บริหารแต่ละคน 

เน่ืองจากมีผู้บริหารท่ี

เข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่

ไม่มีการใช้

งบประมาณ

๒.๒ ให้หัวหน้าส่วนงานท้ังหมดลงนามใน

เจตจ านงสุจริต ในวันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย

จ านวนส่วนงาน ๓๕ ส่วน

งาน

○ ○ ○ △ ในช่วงของการ

ด าเนินการ มีบางส่วน

งานท่ีอยู่ระหว่างการ

สรรหาหัวหน้าส่วนงาน

ใหม่ จึงยังไม่แล้วเสร็จ

ไม่มีการใช้

งบประมาณ

เน่ืองด้วยผู้บริหารบางท่านหมดวาระการปฏิบัติ

หน้าท่ี จึงต้องมีการจัดให้ผู้บริหารท่ีเข้ารับต าแหน่ง

ใหม่ได้ลงนามในเอกสารแสดงเจตจ านงสุจริต



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ "พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก"

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือสร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                   ๒. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผลการปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้ ปัญหาและข้อเสนอแนะ

๓.๑ สร้างเว็ปไซต์ "การเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT)"

จ านวนเว็ปไซต์รวม

 OIT

 ๑ เว็ปไซต์ ○ ○ ○ ◉ ด าเนินการแล้วเสร็จ

ตามกรอบเวลาท่ีก าหนด

ในปีงบ ๖๔ จะมีการพัฒนาเว็ปไซต์ให้สามารถ

เข้าถึงและมีรายละเอียดท่ีชัดเจนมากข้ึน

๓.๒ การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

การส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

ในการบริหาร

นโยบายท่ีได้รับ

การปรับปรุงมี

ความทันสมัย

○ ○ ○ ○ △ ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
ไม่มี

๓.๓ การปรับปรุงเพ่ิมเติมช่องทางการถาม

ตอบ (Q&A)

บุคคลท่ัวไป

สามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารของ

มหาวิทยาลัยได้

สะดวกและรวดเร็ว

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◉ มหาวิทยาลัย โดยกอง

ภายในส านักงาน

อธิการบดีได้มีการเพ่ิม

ช่องทางถามตอบ และ

มีส่วนงานได้พัฒนาช่อง

ทางการติดต่อส่ือสาร

เพ่ิมเติมด้วย

ไม่มี

๓.๔ การทบทวนระดับความเส่ียงต่อการ

ทุจริตจากการประเมินความเส่ียงใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การด าเนินการท่ี

เป็นไปตามวงจร

การบริหารความ

เส่ียงอย่างครบถ้วน

ร้อยละ ๘๐ ○ ○ △ เป็นการด าเนินการ

ต่อเน่ืองโดยใช้กิจกรรม

ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การปรับปรุงระเบียบ

และแนวปฏิบัติ และ

การจัดฝึกอบรม เป็นต้น

นอกจากน้ี ในปีงบ ๖๔ 

มหาวิทยาลัยได้มีการ

แต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงเพ่ือ

เข้ามารับผิดชอบ

ด าเนินการอย่างเป็น

ทางการแล้ว

ในช่วงปีงบประมาณ ๖๓ มหาวิทยาลัยมีการ

เตรียมความพร้อมด้านการบริหารความเส่ียง การ

ควบคุมภายใน และการก ากับติดตาม และ

ประเมินผล   ดังน้ัน จึงอาจมีความล่าช้าในการ

บริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามกระบวนการอย่าง

ชัดเจน   ท้ังน้ี ในปีงบ ๖๔ มหาวิทยาลัยได้มีการ

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และได้มี

การยกร่างนโยบายการบริหารความเส่ียงแล้ว

ไม่มีการใช้

งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ "ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต"

วัตถุประสงค์ : เพ่ือยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผลการปฏิบัติ ผลการด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้ ปัญหาและข้อเสนอแนะ

๔.๑ การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ หรือ

ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการ

ทุจริย

มีการทบทวนและ

ปรับปรุงให้ทันสมัย

อย่างต่อเน่ือง

เร่ือง ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◉ ด าเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง โดยในปีงบ ๖๓

 มหาวิทยาลัยได้ท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลการ

ด าเนินงานของส่วนงาน

ต่างๆ เพ่ือประกอบการ

ทบทวนและปรับปรุง

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

แล้ว และยังด าเนินการ

อย่างต่อเน่ืองในปีงบ ๖๔

ไม่มีการใช้

งบประมาณ

ไม่มี


