
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(รอบ 6 เดือน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

 
 
 

 



 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(รอบ 6 เดือน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

กองนโยบายและแผน 

ส านักงานอธิการบดี 
 



รายงานผลการด าเดนิงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของมหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย ์

1. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติ

การเพื่อป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ โดยสรุปเป็น 3 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  ในการต่อต้านการทุจริตโดยเน้น

การปรับ เปลี่ยน ฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1) รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินงาน             

เพื่อสร้างจติส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ภายในหนว่ยงาน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมฝึกอบรม

คุณธรรม และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลากรทุกระดับ 

3) การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสในการ

ท างานของหน่วยงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานร่วมทั้งพัฒนาเครือข่ายใน

ประเทศในการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1) สร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการความร่วมมอืระหว่างภาคีเครือข่าย 

หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

  2) พัฒนาการปฏิบัติงานให้มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3) พัฒนาระบบการก ากับติดตามตรวจสอบ ควบคุมภายในให้มี

ประสิทธิภาพ 

  4) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยให้ประชาชนและ

บุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุก

ภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1) เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร

มหาวิทยาลัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

  2) พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และจัดการองค์ความรู้ มีการ

ถ่ายทอดความรูแ้ก่บุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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2. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

1. การเสริมสร้าง

จิตส านกึ ค่านยิม ใน

การต่ อต้ านการ

ทุจริตโดยเน้นการ

ปรับ เปลี่ ยนฐาน

ความคิ ด ในกา ร

รั กษาประ โยชน์

สาธารณะ โดยใช้

ระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิ

บาล 

 

1) รณรงค์  ส่ งเสริม

และปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมในการด า 

เนินงาน เพื่อสร้างจิต 

ส านึกในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตและปฏิบัติหน้า 

ท่ี โดยมิ ชอบภายใน

หนว่ยงาน 

 

1.1 โครงการอบรม การพัฒนา

ระดับคุณธรรม และความ

โปร่งใสในการด าเนินงานเพื่อ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ข อ ง ฝ่ า ย ป ฏิ บั ติ ง า น

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

40,000 1) เพื่อเสริมสร้างให้

บุคลากรทุกระดับภาย ใน

มหาวิทยาลัยมคีุณธรรม

และจริย ธรรมมากขึ้น 

2) เพื่อรณรงค์ป้องกันการ

ทุจริตภายในหนว่ยงาน 

3) เพื่อสร้างจิตส านักให้

บุคลากรให้ความสนใจใน

การป้องกันและปราบปราม

แก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบภายใน

หนว่ยงาน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ร้อยละของ 

บุคลากร 

ท่ีเข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 80 ก ำหนดด ำเนินงำนหลังกำร
แพร่ระบำดของไวรัส COYID 
– 19 บรรเทำลง 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

  1.2 โครงการ I don't cheat (ฉัน

ไมโ่กง) 

20,000 1) เพื่อปลูกฟังจิตส านกึใน

การป้องกันและปราบปราม

แก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบให้กับ

นักศกึษา 

2) เพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ในการป้องกันการ

ทุจริต และรักษา

ผลประโยชนใ์ห้กับทาง

ราชการ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง

นักศึกษาท่ี เข้ า

ร่วมการอบรม 

ร้อยละ 70 ก าหนดด าเนินงานหลังการ

แพร่ระบาดของไวรัส COYID – 
19 บรรเทาลง 

2) ส่ งเสริมและสนับ 

สนุนให้ บุคลากรทุก

ระดับเข้าร่วมฝึกอบ รม

คุณธรรม และส่ง เสริม

การปฏิบัติตามจรรยา 

บรรณวิชาชีพของบุคลา 

กรทุกระดับ 

2.1 การอบรมคุณธรรมและ

จรรยาบรรณวิ ชาชีพให้กั บ

บุคลากรทุกระดับ 

- 1) เพื่อเสริมสร้างให้

บุคลากรทุกระดับภาย ใน

มหาวิทยาลัยมคีุณธรรม

จริยธรรมและมจีรรยา 

บรรณในวิชาชีพมากขึน้ 

2) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ

ได้ค านงึท่ีจรรยาบรรณ

วชิาชีพในการปฏบัิตงิาน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ร้อยละของ 

บุคลากรท่ีเข้า

ร่วมอบรม 

ร้อยละ 80 ก าหนดด าเนนิงานหลังการ

แพร่ระบาดของไวรัส COYID 
– 19 บรรเทาลง 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

 3) การก าหนดนโย 

บายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ

การมาตรฐานความ

โปร่งใสในการท างาน

ของหนว่ยงาน 

 

3.1 จัดท าคู่มือการก าหนด

มาตรฐานความโปร่งใสในการ

ท างาน/ผลประโยชนทั์บซ้อน 

20,000 1) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้

ในมาตรฐานความโปร่งใส

ในการปฏบัิตงิาน 

2) เพื่อป้องกันมใิห้

บุคลากรเข้าไปยุง่เกี่ยวกับ

งานท่ีจะก่อให้เกิด

ผลประโยชนทั์บซ้อน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

จ านวนคู่มอืท่ี

แจกจ่าย

บุคลากร 

500 เลม่ - มกีารแจกคู่มอืแก่

บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ 

ภายในมหา วิทยาลัย ซึ่ง

ด าเนนิการเสร็จสิ้นแลว้ 

3.2 มีการเผยแพร่คู่มือให้กับ

บุคลากรในหน่วยงานได้รับ

ทราบและปฏบัิตติาม 

- 1) เพื่อให้บุคลากรได้รับ

ทราบ รับรู้ นโยบายการ

ก าหนดมาตรฐานความ

โปร่งใสในการปฏบัิตงิาน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีรับรู้

นโยบายมาตร 

ฐานความโปร่งใส 

ร้อยละ 70 - ได้มีการเผยแพร่

แผนปฏิบัตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ประจ าปงีบประมาณ 

2562 ทางเว็บไซต์

มหาวทิยาลัย 

www.bru.ac.th 

2. บูรณาการการ

ท างานของหนว่ยงาน

ร ว ม ท้ั ง พั ฒ น า

1) สร้างความเข้มแข็ง 

และบูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างภาคี

1.1 สร้างช่องทางการแสดง

ความคิดเห็น รับแจ้งข้อมูล

หรือเบาะแสเร่ืองร้องเรียน 

- 1) เพื่อให้ผู้มสี่วนได้ ส่วน

เสีย ประชาชน นักศกึษา 

สามารถแจ้งเร่ืองราวหรือ

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

จ านวนชอ่งทาง

รับฟังความ

คิดเห็นและ

5 ช่องทาง 

 

มหาวิทยาลัยได้ประสาน

ความร่วมมือด้ านข้อมู ล

ข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

เครือข่ายในประเทศ

ในการป้องกันและ

ตอ่ตา้นการทุจริต 

 

เครือข่าย หน่วยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชนในการ

ตอ่ตา้นการทุจริต 

พร้อมท้ั งเผยแพร่ประชา 

สัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน

เร่ืองทุจริต การปฏิบัติละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ประชาชนรับทราบ 

เบาะแสในการทุจรติต่อ

หนา้ที่และประพฤติมิชอบ

ภายในมหาวทิยาลัยได้

สะดวกมากขึ้น 

2) เพื่อเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

มาตรการการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ

ให้กับบุคคลภายนอก

รับทราบ 

ข้อเสนอแนะ

จากประชาชน 

ภาครัฐ มีการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารให้ประชาชนทราบ 

ส ร้ า ง ช่ อ ง ท า ง แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางใน

การฟังความคิดเห็นและ

เ ร่ื อ ง ร้ อ ง เ รี ย น  โ ด ยจั ด

ช่องทางเพื่อ รับฟั งความ

คิดเห็นเร่ืองร้องเรียน และ

แจ้ ง เ บ า ะ แสก า ร ทุ จ ริ ต 

จ านวน 5 ชอ่งทาง ดังนี้  

1.โทรศัพท์หมายเลข 

 044-611221  

2 . เ ว็ บ บ อ ร์ ด ส า ย ต ร ง

อธิการบดี 

http://boss.bru.ac.th,  

3.ทาง social media 

facebook 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

https://www.facebook.com/

buriram.rajabhatU  

4.ตู้รับฟังความคิดเห็นและ

ข้อร้องเรียน 

5.ร้องเรียนด้วยตนเองท่ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.

เมอืง จ.บุรีรัมย์ 

 2) พัฒนาการ

ปฏบัิตงิานให้มีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

2.1 โครงการส่งเสริมธรร

มาภบิาลในการบริหารงาน

บุคคล 

- 1) เพื่อส่งเสริมหลักธรร

มาภบิาลในการบริหารงาน 

2) เพื่อให้ผู้บริหาร 

บุคลากรสามารถท างาน

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

จ านวนข้อ

ร้องเรียน

เกี่ยวกับความไม่

โปร่งใสในการ

ท างาน 

ไมม่ขี้อร้อง 

เรียน 

- ตั้งแต่ เดือนตุลำคม 2562         
ถึง เดือนมีนำคม 2563 ไม่
พบเรื่ องร้อง เรียนเกี่ยวกับ
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

 

 3) พัฒนาระบบการ

ก ากับติดตามตรวจ 

สอบ ควบคุมภายใน

ให้มีประสิทธิภาพ 

3.1 การจัดท าแผนการ

ตรวจสอบภายใน 

- 1) เพื่อให้มีการตรวจสอบ

ภายในหน่วยงานป้องกันมิ

ให้เกิดการกระท าความผิด

ตอ่หน้าท่ี  

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

มกีารก ากับ

ตรวจ สอบ

ควบคุมภายใน 

ม ี - มหาวทิยาลัยมหีนว่ยงาน

ตรวจสอบภายใน โดยมีการ

วางกลไกการตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน โดยมี

แนวทางและกลไกในการ
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

2) เพื่อป้องกันและ

ปราบปรามไมใ่ห้เกิดการ

ทุจรติ 

ด าเนนิงานตามแผนในการ

ตรวจสอบครอบคลุม 

ระบบการบริหาร ก ากับ 

ตดิตามให้หน่วยงานมีการ

ปฏบัิตงิานได้อย่างถูกต้อง

ตาม กฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ 

 4) การเปิดเผยข้อมูล

ข่ า ว ส า ร ข อ งท า ง

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้

ประชาชนและบุคคล

ท่ัวไปได้รับทราบโดย

ท่ัวกัน 

4.1 มีการประกาศเผยแพร่

ข้อมูลต่างๆ และประกาศ

การจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการ

ต ร ว จ ส อ บ ผู้ ท่ี ไ ม่ มี ผ ล 

ประโยชน์ทับซ้อนผ่านทาง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทาง

เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย 

- 1) เพื่อให้ผู้มสี่วนได้ ส่วน

เสีย ประชาชน ได้รับทราบ

ถึงกระบวนการการจัดซื้อ

จัดจ้าง/ผลการตรวจสอบผู้

ท่ีไม่มผีล ประโยชนทั์บ

ซ้อนผ่านทางศูนยข์้อมูล

ข่าวสาร และทางเว็บไซด์

ของมหาวิทยาลัย 

2) เพื่อสร้างความโปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้างภายใน

หนว่ยงาน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

จ านวนการ

ประกาศการ

จัดซือ้จัดจา้ง/

ผลการตรวจ 

สอบผู้ท่ีไม่มี

ผลประโยชน์ 

ร้อยละ 

100 

- ตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 2562              

ถึ ง มี น า ค ม  2 5 6 3  มี

ประกาศเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ 

และประกาศการจัดซื้อจัด

จ้าง/ผลการตรวจสอบผู้ท่ีไม่

มีผลประโยชน์ทับซ้อนผ่าน

ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และ

ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์ ข อ ง

มหาวิทยาลัยทุกโครงการ 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

3. เสริมสร้างองค์

ความ รู้ ด้ านการ

ต่อต้านการทุจริต

ให้กับบุคลากรทุก          

ภาคส่วน 

1) เ ส ริ ม ส ร้ า ง

สมรรถนะและขี ด

ความสามารถของ

บุคลากรมหาวิทยาลัย

ในการป้องกั นและ

ปราบปรามการทุจริต  

1.1 โครงการอบรม การพัฒนา

ระดับคุณธรรม และความ

โปร่งใสในการด าเนินงานเพื่อ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ข อ ง ฝ่ า ย ป ฏิ บั ติ ง า น

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

40,000 1) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้

ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

2) เพื่อกระตุน้ให้บุคลากร

มจีิตส านกึในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ

มากขึ้น 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

ร้อยละของ

บุคคลากรท่ีเข้า

ร่วม 

ร้อยละ 80 ก าหนดด าเนนิงานหลังการ

แพร่ระบาดของไวรัส COYID 

– 19 บรรเทาลง 

 2) พัฒนาระบบการ

ป้องกันการทุจริต และ

จัดการองค์ความรู้ มี

การถ่ายทอดความรู้

แก่ บุคลากรในการ

ป้ องกั นและปราบ 

ปรามการทุจริต 

 

2.1 เผยแพร่ความรู้เพื่อ

ป้องกันการกระท าผิดวินัย

ให้กับบุคลากรและนักศกึษา 

20,000 1) เพื่อให้บุคลากร 

นักศกึษา ได้มีการปฏบัิติ

ตนตามวนิัยของ

มหาวทิยาลัยอย่างถูกต้อง 

2) เพื่อให้ความรู้และ

เสริมสร้างภาพลักษณท่ี์ดี

ในการท างาน และการ

เรียนการสอน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

จ านวนคร้ังของ

การเผยแพร่ 

2 ครัง้ ก าหนดด าเนินงานหลังการ

แพร่ระบาดของไวรัส COYID 
– 19 บรรเทาลง 

 



เอกสารหลักฐานแนบท้าย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   

การเสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับ เปลี่ยนฐานความคิดในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ/แนวทาง  
    1. รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการด า เนินงาน เพ่ือสร้างจิต ส านึกใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและปฏิบัติหน้า ที่โดยมิชอบภายในหน่วยงาน 

  โครงการ/กิจกรรม 
     1.1 โครงการอบรม การพัฒนาระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของฝ่ายปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
     - ก าหนดด าเนินงานหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COYID – 19 บรรเทาลง 

   1.2 โครงการ I don't cheat (ฉันไม่โกง) 
     - ก าหนดด าเนินงานหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COYID – 19 บรรเทาลง 

มาตรการ/แนวทาง  
    2. ส่งเสริมและสนับ สนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมฝึกอบ รมคุณธรรม และส่ง เสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลา กรทุกระดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
   2.1 การอบรมคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับบุคลากรทุกระดับ 
     - ก าหนดด าเนินงานหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COYID – 19 บรรเทาลง 

มาตรการ/แนวทาง   
   3. การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมาตรฐานความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
                  3.1 มหาวิทยาลัยได้มีการแจกคู่มือแก่บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงด าเนนิการเสร็จสิน้แลว้ 

  3.2 ได้มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ทางเว็บไซต ์http://plan.bru.ac.th/ และ เว็บไซต์
www.bru.ac.th 
 
 
 
 

http://plan.bru.ac.th/%20และ
http://www.bru.ac.th/


 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   

บูรณาการการท างานของหน่วยงานรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในประเทศในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

มาตรการ/แนวทาง  
   2.1  สร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
       2.1.1 มหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ สร้างช่องทางและประชาสัมพันธ์ช่องทางในการฟัง
ความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน โดยจัดช่องทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต จ านวน 5 ช่องทาง ดังนี้ 

โทรศัพท์หมายเลข  
       044-611221 
    เว็บบอร์ดสายตรงอธิการบดี http://boss.bru.ac.th,  
 
 
 
 
 
 

http://boss.bru.ac.th/


    Social media facebook https://www.facebook.com/buriram.rajabhatU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตู้รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ/แนวทาง  
   2.2 พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

โครงการ/กิจกรรม 
     2.2.1 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 ไม่พบเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

มาตรการ/แนวทาง  
   2.3 พัฒนาระบบการก ากับติดตามตรวจ สอบ ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
    2.3.1 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีการวางกลไกการตรวจสอบ
และควบคุมภายใน โดยมีแนวทางและกลไกในการด าเนินงานตามแผนในการตรวจสอบครอบคลุมระบบการ
บริหาร ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ/แนวทาง  
          2.4 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับทราบโดย  
ทั่วกัน 
   โครงการ/กิจกรรม 
     2.4.1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562  ถึง มีนาคม 2563 มีประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ 
และประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการตรวจสอบผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทาง
เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยทุกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทาง  
   3.1 เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรมหา วิทยาลัยในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม 
- ก าหนดด าเนินงานหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COYID – 19 บรรเทาลง 



มาตรการ/แนวทาง  
  3.2 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และจัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่

บุคลากรในการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต 
   โครงการ/กิจกรรม 
    - ก าหนดด าเนินงานหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COYID – 19 บรรเทาลง 
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