
ยุทธศาสตรที่ ๑ "สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต"

วัตถุประสงค : เพื่อสรางจิตสํานึกและปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต

โครงการ/กิจกรรม  กรอบ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด หนวยนับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผลการดําเนินงาน  การเบิกจาย

งบประมาณ

๑.๑ โครงการสงเสริม

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับความเส่ียงใน

การบริหารจัดการ 

สําหรับผูบริหาร

ระดับกลาง

๑๒๐,๐๐๐ ระดับความคิดเห็น

ของผูเขารวมโครงการ

เกี่ยวกับความสามารถ

ในการนําไปประยุกต

ไมนอยกวา

รอยละ ๘๐

○ ○ โครงการครั้งที่ ๑ 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๓

๔๖,๙๖๐

๑.๒ โครงการสมัมนา

ผูบริหารระดับสูง

เกี่ยวกับหลักธรรมาภิ

บาลทางการบริหาร

ในยุคการเปลี่ยนแปลง

๑๖๐,๐๐๐ ระดับความคิดเห็น

ของผูเขารวมโครงการ

เกี่ยวกับความสามารถ

ในการนําไปประยุกต

ไมนอยกวา

รอยละ ๘๐

○ อยูระหวางเตรียมการ ๐

๑.๓ โครงการ

เสริมสรางจิตสาธารณะ

๘๐,๐๐๐ ระดับความคิดเห็น

ของผูเขารวมโครงการ

เกี่ยวกับความสามารถ

ในการนําไปประยุกต

ไมนอยกวา

รอยละ ๘๐

○ ○ โครงการครั้งที่ ๑ ตอง

เลื่อนกําหนด เน่ือง

ดวยการแพรระบาด

ของไวรัส Covid-19

๐

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  มหาวิทยาลัยบูรพา



ยุทธศาสตรที่ ๒ "การยกระดับเจตจํานงในการตอตานการทุจริต"

วัตถุประสงค : เพื่อขยายผลการแสดงเจตจํานงสจุริตไปยังหัวหนาสวนงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม  กรอบ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด หนวยนับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผลการดําเนินงาน  การเบิกจาย

งบประมาณ

๒.๑ การแสดง

คุณสมบัติของการ

เปนผูบริหารระดับ

มหาวิทยาลัย

 ไมมีการใช

งบประมาณ

ผูบริหารระดับ

มหาวิทยาลัยทั้งหมด

มีการแสดงคณสมบัติ

ของารเปนผูบริหาร

ตามหลักเกณฑที่

รอยละ ๑๐๐ ○ ดําเนินการแลวเสร็จ

ตามกรอบเวลาที่

กําหนด

 ไมมีการ

เบิกจาย

งบประมาณ

๒.๒ การแสดง

เจตจํานงของหัวหนา

สวนงานในการ

ตอตานการทุจริต

 ไมมีการใช

งบประมาณ

หัวหนาสวนงานทุก

สวนงานแสดง

เจตจํานงในการ

ตอตานการทุจริต

๓๕ สวนงาน ○ ○ ในชวงของการ

ดําเนินการ มีบางสวน

งานที่อยูระหวางการ

สรรหาหัวหนาสวน

งานใหม จึงยังไมแลว

 ไมมีการ

เบิกจาย

งบประมาณ



ยุทธศาสตรที่ ๓ "พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก"

วัตถุประสงค : ๑. เพื่อสรางกลไกปองกันและปราบปรามการทุจริต

                   ๒. เพื่อเสรมิสรางประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม  กรอบ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด หนวยนับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผลการดําเนินงาน  การเบิกจาย

งบประมาณ

๓.๑ การปรับปรุง 

Link ขอมูลเว็ปไซต 

OIT ใหปรากฏอยู

หนาเว็ปไซต

มหาวิทยาลัย

 ไมมีการใช

งบประมาณ

Link ขอมูลที่

ดําเนินการแลวเสร็จ

 ๑ Link ○ ○ ดําเนินการแลวเสร็จ 

ซึ่งปรากฏอยูหนาเว็ป

ไซตของมหาวิทยาลัย

 ไมมีการ

เบิกจาย

งบประมาณ

๓.๒ การทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบายการ

สงเสริมความโปรงใส

และธรรมาภิบาลใน

การบริหาร

 ไมมีการใช

งบประมาณ

นโยบายที่ไดรับการ

ปรัปรุงใหทันสมัย

๑ ฉบับ ○ ○ ○ ○ อยูระหวางการ

ดําเนินงาน

              -   

๓.๓ การปรับปรุง

เพิ่มเติมชองทางการ

ถามตอบสําหรับ

บุคคลทั่วไป

 ไมมีการใช

งบประมาณ

ชองทางการถามตอบ 

(Q&A) ที่ไดรับการ

ปรับปรุงเพิ่มเติม

๑ ชองทาง ○ ○ อยูระหวางการ

ดําเนินงาน

              -   

๓.๔ การทบทวน

ระดับความเสี่ยงตอ

การทุจริตจากการ

ประเมินความเส่ียงใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๒

 ไมมีการใช

งบประมาณ

มีการทบทวน ๑ ครั้ง ○ ○ อยูระหวางการ

ดําเนินงาน

              -   



ยุทธศาสตรที่ ๔ "ปรัปรุงกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต"

วัตถุประสงค : เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม  กรอบ

งบประมาณ

ตัวชี้วัด หนวยนับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผลการดําเนินงาน  การเบิกจาย

งบประมาณ

๔.๑ การปรับปรุง

ขอบังคับ ระเบียบ 

หรือประกาศที่

เกี่ยวของกับการ

ปองกันการทุจริต

 ไมมีการใช

งบประมาณ

มีการทบทวนและ

ปรับปรุงใหทันสมัย

อยางตอเนื่อง

เรื่อง ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ในรอบ ๖ เดือนของป

 พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการ

ดําเนินงานสําคัญ ดังนี้

๑. การยกราง 

ประกาศเก่ียวกับการ

กําหนดกรณีความผิด

ที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ.

 ๒๕๖๓

๒. การยกราง 

ขอบังคับเก่ียวกับวินัย

นิสติ พ.ศ. ๒๕๖๓

              -   


