
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ "สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต"

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ 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. ผลการด าเนินงาน  การเบิกจ่าย

งบประมาณ

๑.๑ โครงการส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับความเส่ียงใน

การบริหารจัดการ 

ส าหรับผู้บริหาร

ระดับกลาง

 ๔๑,๕๐๐ / คน

(เป้าหมาย ๔๐ คน)

๑. ระดับความคิดเห็น

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

เก่ียวกับความสามารถ

ในการน าไปประยุกต์

๒. ส่วนงานมีแผนหรือ

แนวทางการบริหาร

ความเส่ียงท่ีเป็น

รูปธรรม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐

○ ○ ○ โครงการคร้ังท่ี ๑ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ เม่ือวันท่ี ๒๘ ก.พ. ๖๓

โครงการคร้ังท่ี ๒ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ เม่ือ ๒๕ ธ.ค. ๖๓

โครงการคร้ังท่ี ๓ ก าหนดจัดช่วง

เดือน ต.ค. - ธ.ค. เน่ืองจากรอ

พิจารณาสถานการณ์โควิด ๑๙

                -   

๑.๒ โครงการสัมมนา

ผู้บริหารระดับสูง

เก่ียวกับหลักธรรมาภิ

บาลทางการบริหารใน

ยุคการเปล่ียนแปลง

 ๒๐,๐๐๐ บาท ระดับความคิดเห็น

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

เก่ียวกับความสามารถ

ในการน าไปประยุกต์

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐

○ อยู่ระหว่างการพิจารณา

สถานการณ์โควิด ๑๙ เพ่ือ

ก าหนดช่วงเวลาจัดโครงการท่ี

ชัดเจนต่อไป

                -   

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

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยบูรพา



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ "การยกระดับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต"

วัตถุประสงค์ : เพ่ือขยายผลการแสดงเจตจ านงสุจริตไปยังหัวหน้าส่วนงานท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ 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. ผลการด าเนินงาน  การเบิกจ่าย

งบประมาณ

๒.๑ การแสดงคุณสมบัติ

ของการเป็นผู้บริหาร

ระดับมหาวิทยาลัย

 ไม่มีการใช้

งบประมาณ

ผู้บริหารระดับ

มหาวิทยาลัยท้ังหมดมี

การแสดงคุณสมบัติ

ของการเป็นผู้บริหาร

ตามหลักเกณฑ์ท่ี

ก าหนด

ร้อยละ ๑๐๐ ○ ○ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความ

ครบถ้วนของการรับรอง

คุณสมบัติของผู้บริหารแต่ละคน 

เน่ืองจากมีผู้บริหารท่ีเข้ามา

ด ารงต าแหน่งใหม่

 ไม่มีการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

๒.๒ การแสดงเจตจ านง

ของหัวหน้าส่วนงานใน

การต่อต้านการทุจริต

 ไม่มีการใช้

งบประมาณ

หัวหน้าส่วนงานทุก

ส่วนงานแสดง

เจตจ านงในการ

ต่อต้านการทุจริต

๓๕ ส่วนงาน ○ ○ ในช่วงของการด าเนินการ มี

บางส่วนงานท่ีอยู่ระหว่างการ

สรรหาหัวหน้าส่วนงานใหม่ จึง

ยังไม่แล้วเสร็จท้ังหมด

 ไม่มีการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยบูรพา

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



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ "พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก"

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือสร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                   ๒ . เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ 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. ผลการด าเนินงาน  การเบิกจ่าย

งบประมาณ

๓.๑ การปรับปรุง Link 

ข้อมูลเว็ปไซต์ OIT ให้

ปรากฏอยู่หน้าเว็ปไซต์

มหาวิทยาลัย

 ไม่มีการใช้

งบประมาณ

Link ข้อมูลท่ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ

และปรากฏอยู่หน้า

แรกของเว็ปไซต์ของ

มหาวิทยาลัย

 ๑ Link ○ ○ ด าเนินการแล้วเสร็จ ซ่ึงปรากฏ

อยู่หน้าเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ไม่มีการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

๓.๒ การปรับปรุง

เพ่ิมเติมช่องทางการถาม

ตอบส าหรับบุคคลท่ัวไป

 ไม่มีการใช้

งบประมาณ

ช่องทางการถามตอบ 

(Q&A) ท่ีได้รับการ

ปรับปรุงเพ่ิมเติม

๑ ช่องทาง ○ ○ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน                 -   

๓.๓ การวิเคราะห์ความ

เส่ียงของมหาวิทยาลัย

 ไม่มีการใช้

งบประมาณ

มีการทบทวนความ

เส่ียงในด้านต่างๆ 

และมีการวิเคราะห์

ประเด็นความเส่ียง 

พร้อมท้ังก าหนดแนว

ทางการบริหารจัดการ

ความเส่ียง

๑ คร้ัง ○ ○ ○ ○ ○ ○ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน                 -   

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยบูรพา

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



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ "ปรัปรุงกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต "

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ 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. ผลการด าเนินงาน  การเบิกจ่าย

งบประมาณ

๔.๑ การปรับปรุง

ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ

ประกาศท่ีเก่ียวข้องกับ

การป้องกันการทุจริต

 ไม่มีการใช้

งบประมาณ

มีการทบทวนและ

ปรับปรุงให้ทันสมัย

อย่างต่อเน่ือง

เร่ือง ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ในรอบ ๖ เดือนแรกของ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการใน

ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี

๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการ

ควบคุมภายใน คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง และ

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลมหาวิทยาลัย

๒. การยกร่างประกาศนโยบาย

การบริหารความเส่ียงของ

มหาวิทยาลัย

                -   

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

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยบูรพา


