
1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หัวข้อท่ี 1.1 การปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข  งบประมาณท่ีใช้

1. โครงการจิตอาสา สำหรับนิสิต  ข้ึนอยู่กับกิจกรรมแต่

ละเรื่อง จึงยังไม่

สามารถระบุได้ *

อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี

(ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับการแพร่ระบาด

ของเช่ือไวรัสโควิด 19)

กองกิจการนิสิต X X 1. กิจกรรมท่ี 1 นิสิตจิตอาสาพัฒนาพ้ืนท่ี

สังคม "อยู่ท่ีไหน หัวใจอาสา" ระหว่าง

วันท่ี 15 ธ.ค. 64 - 7 ม.ค. 65

2. กิจกรรมท่ี 2 นิสิตจิตอาสา รุ่นพ่ีใจดี 

อาสาพาน้องทำความดี

(กิจกรรมข้างต้น เป็นการรายงานเฉพาะ

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการ

เป็นพลเมืองดีเท่านั้น)

ไม่มี  กิจกรรมท่ี 1 ไม่ใช้

งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 2 ใช้

งบประมาณจำนวน 

25,250 บาท

หมายเหตุ: * ในการรายงานผลการดำเนินงานจะสรุปงบประมาณเบิกจ่ายไว้ด้วย

หัวข้อท่ี 1.2 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข  งบประมาณท่ีใช้

1. โครงการประชุมช้ีแจงแนว

ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่

 ไม่ใช้งบประมาณ อย่างน้อย 4 ครั้ง / ปี กอง กบพบ. X X X X ครั้งท่ี 1 วันท่ี 18 ต.ค. 64 เป็นการจัด

ประชุมแบบออนไลน์

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 12 พ.ย. 64 เป็นการจัด

ประชุมแบบ Onsite

การจัดงานในครั้งท่ี 2 เป็นแบบ

 Onsite จึงต้องมีการทำ ATK 

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด 19

 ใช้งบประมาณ

เฉพาะครั้งท่ี 2 

จำนวน 3,220 บาท

2. โครงการฝึกอบรมทางด้าน

การบริหารงานบุคคลตามหลัก

กฎหมาย

 10,000 บาท / ครั้ง อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี กอง กบพบ. 

และกอง

กฎหมาย

X X ครั้งท่ี 1 วันท่ี 3 ธ.ค. 64 โดยเชิญ

วิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย และ

เป็นการจัดอบรมแบบออนไลน์

ไม่มี  ใช้งบประมาณ 

8,100 บาท

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยบูรพา

[หมายเหตุ: X คือ แผนการดำเนินงาน   แรเงาสีเทา คือ ดำเนินการจริง]

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580)



หัวข้อท่ี 1.3 ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข  งบประมาณท่ีใช้

1. การปรับปรุงกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับการร้องเรียน

 ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ กองกฎหมาย X X X X X X อยู่ระหว่างดำเนินการโดยกองกฎหมาย ไม่มี  ไม่มี

2. การปรับปรุงกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับจริยธรรม/

จรรยาบรรณ

 ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 ฉบับ กองกฎหมาย X X X X X X อยู่ระหว่างดำเนินการโดยกองกฎหมาย ไม่มี  ไม่มี

หัวข้อท่ี 1.4 ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรท่ีเอ้ือต่อการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข  งบประมาณท่ีใช้

1. การปรับปรุงกฎระเบียบใน

การปฏิบัติงาน

 ไม่ใช้งบประมาณ อย่างน้อย 5 ฉบับ กองต่างๆ 

ภายใน 

สำนักงาน

อธิการบดี

X X X X X X X X X X X X มหาวิทยาลัย โดยกองต่างๆ ภายใน

สำนักงานอธิการบดีได้มีการปรับปรุงและ

พัฒนากฎระเบียบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ

เป็นการสร้างแนวปฏิบัติท่ีมีความยืดหยุ่น

 สอดคล้องกับหลักการปฏิรูปประเทศ 

และลดการใช้ดุลพินิจ

ไม่มี  ไม่มี

2. การปราบปรามการทุจริต

หัวข้อท่ี 2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข  งบประมาณท่ีใช้

1. การปรับปรุงระบบการเงิน

การคลังท้ังระบบของ

มหาวิทยาลัย

 68 ล้านบาท จำนวน 1 ระบบ กองคลังฯ X X X X X X X X X X X X ขณะนี้ อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ 

และการฝึกอบรมให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ทางด้านการเงินและบัญชี

ไม่มี  65,280,000 บาท 

ซ่ึงรวมค่าใช้จ่าย

ท้ังหมดแล้ว

2. การพัฒนาระบบ Q&A แบบ

ออนไลน์

 ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 ระบบ กอง กบพบ. 

และสำนัก

คอมพิวเตอร์

X X X X X X X X X X X X อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มี  ไม่มี

3. การพัฒนาระบบการรับเรื่อง

ร้องเรียนแบบออนไลน์

 ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 ระบบ กองกฎหมาย

และสำนัก

คอมพิวเตอร์

X X X X X X X X X X X X จัดทำแล้วเสร็จ โดยปรากฏอยู่หน้า

เว็บไซต์ของกองกฎหมาย

ไม่มี  ไม่มี



หัวข้อท่ี 2.2 ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข  งบประมาณท่ีใช้

1. การปรับปรุงกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดการการ

กระทำผิด

 ไม่ใช้งบประมาณ อย่างน้อย 1 ฉบับ กอง กบพบ. 

และกอง

กฎหมาย

X 1. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศท่ี

เก่ียวข้องกับความผิดชัดแจ้ง (ประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี 0001/2563 เรื่อง

 กำหนดกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง)

2. ขณะนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุง

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการการ

กระทำผิดเพ่ิมเติม

ไม่มี  ไม่มี

หัวข้อท่ี 2.3 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข  งบประมาณท่ีใช้

1. โครงการสัมมนาผู้บริหาร

ระดับสูงเก่ียวกับหลักธรรมาภิ

บาลทางการบริหารในยุคการ

เปล่ียนแปลง

 69,000 บาท / คน จำนวนผู้บริหารระดับรอง

อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน

เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

(เป็นโครงการท่ีเปิดรับ

บุคคลภายนอกด้วย)

สำนักบริการ

วิชาการและกอง

 กบพบ.

X X X มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ ระหว่างวันท่ี

 28 ม.ค. 65 - 12 ม .ีค. 65 (รวมดูงาน

สถาบันการศึกษาอ่ืน 2 แห่ง) โดยมี

ผู้บริหารระดับรองอธิการบดีและหัวหน้า

ส่วนงานเข้าร่วม จำนวน 42 คน

อุปสรรคในการจัดกิจกรรม คือ 

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค

วิด 19   ท้ังนี้ ผู้จัดโครงการได้ใช้

มาตรการตรวจคัดกรองผู้เข้า

อบรมในทุกสัปดาห์

 ใช้งบประมาณ 

2,898,000 บาทถ้วน

(งบประมาณต่อคน 

คือ 69,000 บาท 

ตามท่ีกำหนด)


