
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 โดยเป็นการ

เลือกเฉพาะกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับการ

ส่งเสริมการเป็น

พลเมืองดีเท่านั้น

อย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี กองกิจการนิสิต X X 1. กิจกรรมท่ี 1 นิสิตจิตอาสาพัฒนาพ้ืนท่ี

สังคม "อยู่ท่ีไหน หัวใจอาสา" ระหว่าง

วันท่ี 15 ธ.ค. 64 - 7 ม.ค. 65 มีจำนวน

ผู้เข้าร่วม 1,101 คน

2. พลังบูรพาอาสา: เปิดพ้ืนท่ีสร้างความดี

สู่สังคม ระหว่างวันท่ี 25 ธ.ค. 64 - 4 

เม.ย. 65 มีจำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน

3. นิสิตจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและ

สังคม ระหว่างวันท่ี 20-24 ม .ิย. 65 มี

จำนวนผู้เข้าร่วม 858 คน (เฉพาะนิสิต)

อุปสรรคในการดำเนินการ โดย

หลักคือการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ซ่ึงต้องอาศัย

มาตรการในการดูแลป้องกันการ

ติดเช้ืออย่างเข้มงวด   ท้ังนี้ 

มหาวิทยาลัยได้ให้นิสิตท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการใน

การป้องกันการติดเช้ือท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนดอย่าง

เคร่งครัด

 กิจกรรมท่ี 1 ไม่ใช้

งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 2 ใช้

งบประมาณจำนวน 

23,120 บาท

กิจกรรมท่ี 3 ใช้

งบประมาณ 81,450

 บาท

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

 3,500 บาท / ครั้ง 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

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 25 ก.ค. 65 เป็นการจัด

ประชุมแบบออนไลน์

การจัดงานในครั้งท่ี 2 เป็นแบบ

 Onsite จึงต้องมีการทำ ATK 

เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด 19   ท้ังนี้ การจัด

กิจกรรมมีการควบรวมเป็น 3 

ครั้ง โดยเป็นการรวมระหว่าง

ครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 4 เข้าด้วยกัน

 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

การดำเนินการยังไม่เป็นไปตาม

แผน เนื่องด้วยสถานการณ์โค

วิด-19 ท้ังนี้ ผู้ร ับผิดชอบจะทำ

การปรับแนวทางและรูปแบบ

การดำเนินงานใหม่ใน

ปีงบประมาณถัดไป

 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 มีการปรับแผนการดำเนินการ โดย

เปล่ียนเป็นการขับเคล่ือนการบริหาร

จัดการเรื่องร้องเรียนท่ีค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ

ไม่มี  ไม่มี

2. การปรับปรุงกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับจริยธรรม/

จรรยาบรรณ

 ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 ฉบับ กองกฎหมาย X X X X X X มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดทำ

ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย  ซ่ึง

จะครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริม

จริยธรรมและการกระทำผิดของบุคลากร

 รวมท้ังบทลงโทษด้วย

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 เช่น 

 (1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจำปี (2) ภาระงานของคณาจารย์ (3)

 ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (4)

 หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ (5) 

หลักเกณฑ์การบรรจุ การต่อสัญญาจ้าง 

และการทำสัญญา เป็นต้น

ในการดำเนินการเพ่ือจัดทำ

กฎระเบียบในแต่ละเรื่อง 

จำเป็นต้องผ่านกระบวนการ

พิจารณาหลายข้ันตอน ซ่ึงต้องใช้

ระยะเวลา   ดังนั้น กฎระเบียบ

บางเรื่องอาจดำเนินการไม่แล้ว

เสร็จภายในรอบปีงบประมาณ

 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 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบ Q&A 

online เสร็จเรียบร้อยโดยสามารถเข้าใช้

งานได้จากลิงค์ ITA ซ่ึงปรากฏอยู่หน้าเว็ป

ไชต์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย โดยสำนักงาน

อธิการบดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาผู้รับผิดชอบเพ่ิมเติม 

เพ่ือการตอบคำถามท่ีครอบคลุม

และรวดเร็วย่ิงข้ึน

 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 มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการ

จัดทำประมวลจริยธรรมของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะครอบคลุมในเรื่อง

การส่งเสริมจริยธรรมและการกระทำผิด

ของบุคลากร รวมท้ังบทลงโทษด้วย

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 ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 28 ม.ค. 65 - 12

 มี.ค. 65 (รวมดูงานสถาบันการศึกษาอ่ืน

 2 แห่ง) โดยมีผู้บริหารระดับรอง

อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานเข้าร่วม 

จำนวน 42 คน

ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 2-5 ม .ิย. 65 

เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นเวทีให้ผู้บริหารได้

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมโดยภาพรวมไม่มีปัญหา

ใด   ท้ังนี้ ในกรณีของการจัดทำ

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ยัง

มีความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ซ่ึง

ต้องอาศัยกระบวนการพัฒนาอีก

ระยะหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความชัดเจน

 ใช้งบประมาณ 

2,898,000 บาทถ้วน

(งบประมาณต่อคน 

คือ 69,000 บาท 

ตามท่ีกำหนด)

บทสรุปการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ในช่วงปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถดำเนินโครงการและกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ได้ตามแผน   ท้ังนี้ จากการดำเนินการดังกล่าว พบประเด็นท่ีควรต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้

1. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ยังอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง

โดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง จะได้นำประเด็นดังกล่าวหารือร่วมกัน เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

2. มหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน ควรเพ่ิมเติมการทำกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงการสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากข้ึน

3. มหาวิทยาลัย ควรมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่มและทุกระดับ


