
1. การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หัวขอท่ี 1.1 การปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 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 ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ  งบประมาณท่ีใช

1. โครงการจิตอาสา สำหรับนิสิต  ข้ึนอยูกับกิจกรรมแต

ละเรื่อง โดยเปนการ

เลือกเฉพาะกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการ

สงเสริมการเปน

พลเมืองดีเทานั้น

อยางนอย 2 ครั้ง / ป กองกิจการนิสิต X X 1. กิจกรรมท่ี 1 นิสิตจิตอาสาพัฒนาพ้ืนท่ี

สังคม "อยูท่ีไหน หัวใจอาสา" ระหวาง

วันท่ี 15 ธ.ค. 64 - 7 ม.ค. 65 มีจำนวน

ผูเขารวม 1,101 คน

2. พลังบูรพาอาสา: เปดพ้ืนท่ีสรางความดี

สูสังคม ระหวางวันท่ี 25 ธ.ค. 64 - 4 

เม.ย. 65 มีจำนวนผูเขารวม 80 คน

3. นิสิตจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและ

สังคม ระหวางวันท่ี 20-24 ม .ิย. 65 มี

จำนวนผูเขารวม 858 คน (เฉพาะนิสิต)

อุปสรรคในการดำเนินการ โดย

หลักคือการแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ซ่ึงตองอาศัย

มาตรการในการดูแลปองกันการ

ติดเช้ืออยางเขมงวด   

ขอเสนอแนะท่ีสำคัญ คือ 

มหาวิทยาลัยควรหาวิธีการจัด

กิจกรรมในรูปแบบออนไลนหรือ

แสวงหามาตรการปองกันการติด

เช้ือท่ีเขมงวด

 กิจกรรมท่ี 1 ไมใช

งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 2 ใช

งบประมาณจำนวน 

23,120 บาท

กิจกรรมท่ี 3 ใช

งบประมาณ 81,450

 บาท

หัวขอท่ี 1.2 สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 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 ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ  งบประมาณท่ีใช

1. โครงการประชุมช้ีแจงแนว

ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม

 3,500 บาท / ครั้ง อยางนอย 4 ครั้ง / ป กอง กบพบ. X X X X ครั้งท่ี 1 วันท่ี 18 ต.ค. 64 เปนการจัด

ประชุมแบบออนไลน

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 12 พ.ย. 64 เปนการจัด

ประชุมแบบ Onsite

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 25 ก.ค. 65 เปนการจัด

ประชุมแบบออนไลน

การจัดงานในครั้งท่ี 2 เปนแบบ

 Onsite จึงตองมีการทำ ATK 

เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโควิด 19   ท้ังนี้ การจัด

กิจกรรมมีการควบรวมเปน 3 

ครั้ง โดยเปนการรวมระหวาง

ครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 4 เขาดวยกัน

 ใชงบประมาณ

เฉพาะครั้งท่ี 2 

จำนวน 3,220 บาท

2. โครงการฝกอบรมทางดาน

การบริหารงานบุคคลตามหลัก

กฎหมาย

 10,000 บาท / ครั้ง อยางนอย 2 ครั้ง / ป กอง กบพบ. 

และกอง

กฎหมาย

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

วิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย และ

เปนการจัดอบรมแบบออนไลน

การดำเนินการยังไมเปนไปตาม

แผน เนื่องดวยสถานการณโค

วิด-19 

ขอเสนอแนะท่ีสำคัญ คือ 

ผูร ับผิดชอบโครงการควรทำการ

ปรับแนวทางและรูปแบบการจัด

โครงการใหม โดยอาจใชรูปแบบ

ออนไลน หรือลดจำนวน

ผูเขารวมโครงการและเพ่ิม

จำนวนครั้งในการจัดโครงการ 

เพ่ือลดความแออัดของผูเขารวม 

เปนตน

 ใชงบประมาณ 

8,100 บาท

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยบูรพา

[หมายเหตุ: X คือ แผนการดำเนินงาน   แรเงาสีเทา คือ ดำเนินการจริง]

ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (21) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580)



หัวขอท่ี 1.3 ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 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 ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ  งบประมาณท่ีใช

1. การปรับปรุงกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของกับการรองเรียน

 ไมใชงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ กองกฎหมาย X X X X X X มีการปรับแผนการดำเนินการ โดย

เปล่ียนเปนการขับเคล่ือนการบริหาร

จัดการเรื่องรองเรียนท่ีคางอยูใหแลวเสร็จ

ไมมี  ไมมี

2. การปรับปรุงกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของกับจริยธรรม/

จรรยาบรรณ

 ไมใชงบประมาณ จำนวน 2 ฉบับ กองกฎหมาย X X X X X X มหาวิทยาลัยอยูระหวางการจัดทำ

ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย  ซ่ึง

จะครอบคลุมในเรื่องการสงเสริม

จริยธรรมและการกระทำผิดของบุคลากร

 รวมท้ังบทลงโทษดวย

ไมมี  ไมมี

หัวขอท่ี 1.4 ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 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 ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ  งบประมาณท่ีใช

1. การปรับปรุงกฎระเบียบใน

การปฏิบัติงาน

 ไมใชงบประมาณ อยางนอย 5 ฉบับ กองตางๆ 

ภายใน 

สำนักงาน

อธิการบดี

X X X X X X X X X X X X มหาวิทยาลัย โดยกองตางๆ ภายใน

สำนักงานอธิการบดีไดมีการปรับปรุงและ

พัฒนากฎระเบียบใหมอยางตอเนื่อง เชน 

 (1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจำป (2) ภาระงานของคณาจารย (3)

 ภาระงานของผูดำรงตำแหนงบริหาร (4)

 หลักเกณฑการประเมินสมรรถนะ (5) 

หลักเกณฑการบรรจุ การตอสัญญาจาง 

และการทำสัญญา เปนตน

ไมมี  ไมมี

2. การปราบปรามการทุจริต

หัวขอท่ี 2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 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 ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ  งบประมาณท่ีใช

1. การปรับปรุงระบบการเงิน

การคลังท้ังระบบของ

มหาวิทยาลัย

 68 ลานบาท จำนวน 1 ระบบ กองคลังฯ X X X X X X X X X X X X ขณะนี้ อยูระหวางการทดสอบระบบ 

และการฝกอบรมใหกับผูท่ีเก่ียวของ

ทางดานการเงินและบัญชี

ไมมี  65,280,000 บาท 

ซ่ึงรวมคาใชจาย

ท้ังหมดแลว

2. การพัฒนาระบบ Q&A แบบ

ออนไลน

 ไมใชงบประมาณ จำนวน 1 ระบบ กอง กบพบ. 

และสำนัก

คอมพิวเตอร

X X X X X X X X X X X X มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบ Q&A 

online เสร็จเรียบรอยโดยสามารถเขาใช

งานไดจากลิงค ITA ซ่ึงปรากฏอยูหนาเว็ป

ไชตของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย โดยสำนักงาน

อธิการบดีอยูระหวางการ

พิจารณาผูร ับผิดชอบเพ่ิมเติม 

เพ่ือการตอบคำถามท่ีครอบคลุม

และรวดเร็วย่ิงข้ึน

 ไมมี

3. การพัฒนาระบบการรับเรื่อง

รองเรียนแบบออนไลน

 ไมใชงบประมาณ จำนวน 1 ระบบ กองกฎหมาย

และสำนัก

คอมพิวเตอร

X X X X X X X X X X X X จัดทำแลวเสร็จ โดยปรากฏอยูหนา

เว็บไซตของกองกฎหมาย

ไมมี  ไมมี



หัวขอท่ี 2.2 ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 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 ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ  งบประมาณท่ีใช

1. การปรับปรุงกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของกับการจัดการการ

กระทำผิด

 ไมใชงบประมาณ อยางนอย 1 ฉบับ กอง กบพบ. 

และกอง

กฎหมาย

X 1. มหาวิทยาลัยไดออกประกาศท่ี

เก่ียวของกับความผิดชัดแจง (ประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ี 0001/2563 เรื่อง

 กำหนดกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง)

2. ขณะนี้ มหาวิทยาลัยอยูระหวางการ

จัดทำประมวลจริยธรรมของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะครอบคลุมในเรื่อง

การสงเสริมจริยธรรมและการกระทำผิด

ของบุคลากร รวมท้ังบทลงโทษดวย

ไมมี  ไมมี

หัวขอท่ี 2.3 พัฒนาการจัดการองคความรูดานการปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม  กรอบงบประมาณ ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 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 ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ  งบประมาณท่ีใช

1. โครงการสัมมนาผูบริหาร

ระดับสูงเก่ียวกับหลักธรรมาภิ

บาลทางการบริหารในยุคการ

เปล่ียนแปลง

 69,000 บาท / คน จำนวนผูบริหารระดับรอง

อธิการบดีและหัวหนาสวนงาน

เขารวมไมนอยกวารอยละ 90

(เปนโครงการท่ีเปดรับ

บุคคลภายนอกดวย)

สำนักบริการ

วิชาการและกอง

 กบพบ.

X X X ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 28 ม.ค. 65 - 12

 มี.ค. 65 (รวมดูงานสถาบันการศึกษาอ่ืน

 2 แหง) โดยมีผูบริหารระดับรอง

อธิการบดีและหัวหนาสวนงานเขารวม 

จำนวน 42 คน

ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 2-5 ม .ิย. 65 

เพ่ิมเติมเพ่ือเปนเวทีใหผูบริหารได

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

กิจกรรมโดยภาพรวมไมมีปญหา

ใด   ท้ังนี้ ในกรณีของการจัดทำ

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ยัง

มีความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ซ่ึง

ตองอาศัยกระบวนการพัฒนาอีก

ระยะหนึ่ง เพ่ือใหเกิดความชัดเจน

ขอเสนอแนะสำคัญ คือ 

ผูเก่ียวของในการจัดโครงการ 

อาจทำการสำรวจความคิดเห็น

หรือความตองการของ

กลุมเปาหมายกอนการจัด

กิจกรรมตางๆ

 ใชงบประมาณ 

2,898,000 บาทถวน

(งบประมาณตอคน 

คือ 69,000 บาท 

ตามท่ีกำหนด)

บทสรุปการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2565

ในชวงปงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถดำเนินโครงการและกิจกรรมโดยสวนใหญไดตามแผน   ท้ังนี้ จากการดำเนินการดังกลาว พบประเด็นท่ีควรตองไดรับการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้

1. การบูรณาการความรวมมือระหวางสวนงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย และการเสริมสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน ยังอยูในระดับท่ีตองปรับปรุง

โดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ จะไดนำประเด็นดังกลาวหารือรวมกัน เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปงบประมาณถัดไป

2. มหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตออกสูตลาดแรงงาน ควรเพ่ิมเติมการทำกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมใหนิสิตตระหนักถึงการสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสมากข้ึน

3. มหาวิทยาลัย ควรมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน อยางตอเนื่อง และครอบคลุมบุคลากรทุกกลุมและทุกระดับ


