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กองนโยบายและแผน 

ส านักงานอธิการบดี 
 



รายงานผลการด าเดนิงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

1. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    ในปีงบประมาณ 2565 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 
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  4) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยให้ประชาชนและ

บุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุก

ภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

  1) เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร

มหาวิทยาลัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

  2) พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และจัดการองค์ความรู้ มีการ

ถ่ายทอดความรูแ้ก่บุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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2. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

1. การเสริมสร้าง

จิตส านึก ค่านิยม 

ในการต่อต้านการ

ทุจริตโดยเน้นการ

ปรับ เปลี่ยนฐาน

ความคิดในการ

รักษาประโยชน์

สาธารณะ โดยใช้

ร ะ บ บ บ ริ ห า ร

จัดการตามหลัก

ธรรมาภบิาล 

 

1) รณรงค์  ส่ งเสริม

และปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมในการด า 

เนินงาน เพื่อสร้างจิต 

ส านึกในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตและปฏิบัติหน้า 

ท่ี โดยมิ ชอบภายใน

หนว่ยงาน 

 

1.1 กิจกรรมการพัฒนาระดับ

คุณธรรม และความโปร่งใสใน

การด าเนินงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของฝ่าย

ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 

- 1) เพื่อเสริมสร้างให้

บุคลากรทุกระดับภาย ใน

มหาวิทยาลัยมคีุณธรรม

และจริย ธรรมมากขึ้น 

2) เพื่อรณรงค์ป้องกันการ

ทุจริตภายในหนว่ยงาน 

3) เพื่อสร้างจิตส านักให้

บุคลากรให้ความสนใจใน

การป้องกันและปราบปราม

แก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบภายใน

หนว่ยงาน 

 

 

27 ธ.ค. 
64 

ร้อยละของ

บุ ค ล า ก ร ท่ี

เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 

80 

- มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม

และความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชนทั์บซ้อนในวันท่ี 

27 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง

ประชุมพุทธรักษา ชัน้ 3 อาคาร

เฉลิมพระเกยีรต ิ50 พรรษา 

มหาวชิราลงกรณ โดยมี

ผู้บริหาร อาจารย ์บุคลากร เข้า

ร่วมงานประมาณ 100 คน โดย

มกีิจกรรมการสัมมนาเร่ือง 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับ

การบริหารงานอย่างมธีรรมาภิ

บาล ซึ่งมี ดร.สุชาติ เมอืงแกว้ 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

นายกสภามหาวิทยาลัยให้

เกียรตมิาเป็นวทิยากรในการ

บรรยายในคร้ังน้ี และมีกิจกรรม

การแสดงออกเชงิสัญลักษณ์ใน

การตอ่ต้านการทุจริตและประ

พฤตมชิอบตอ่การปฏบัิตหินา้ที่ 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญใน

การตอ่การทุจรติ โดยมีการ

บรรยายตอ่ท่ีประชุมผู้บริหาร 

และบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง

จิตส านกึ คา่นิยม ในการตอ่ต้าน

การทุจรติและประพฤตมชิอบ

ตอ่การปฏบัิตหินา้ที่ 

  1.2 โครงการ I don't cheat (ฉัน

ไมโ่กง) 

20,000 1) เพื่อปลูกฟังจิตส านกึใน

การป้องกันและปราบปราม

แก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบให้กับ

นักศกึษา 

26 – 27 
พ.ย. 65 

ร้ อยละของ

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมการอบรม 

ร้อยละ 

70 

โครงการ I don’t cheat (ฉันไม่

โกง) ระหว่างวันท่ี 26 - 27 

พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง

ประชุมใหญ่ ชัน้ 2 อาคารอเนก

คุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

2) เพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ในการป้องกันการ

ทุจริต และรักษา

ผลประโยชนใ์ห้กับทาง

ราชการ 

บุรีรัมย์ มกีารบรรยายเร่ือง 

บทบาทของนักศึกษา ความ

คาดหวังของสังคม กับการเป็น

พลเมอืงท่ีด ีโดย นางสาวกฤช

ชฎา โสตถิบัณฑิต ผู้อ านวยการ

กองพัฒนานักศึกษา บรรยาย

เร่ือง “สถานการณ์การทุจรติ

คอร์รัปชันในประเทศไทย

ผลกระทบของปัญหาและแนว

ทางการมสี่วนร่วมของเยาวชน

ในการแกไ้ขปัญหาการทุจรติ

คอร์รัปชัน” โดย นางสาวนุชจิรา 

อยู่รอด เจ้าพนักงานป้องกันการ

ทุจรติช านาญการ ส านักงาน 

ป.ป.ช ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 

บรรยายเร่ือง “กระบวนการ

เสริมสร้างจิตอาสาและจิต

สาธารณะในเด็กและเยาวชนบน
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

ฐานความพอเพยีง วนิัย สจุรติ 

จิตอาสา” โดย นายธีระศักดิ์ ยด

รัมย์ นักวชิาการวัฒนธรรม 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด

บุรีรัมย์ กิจกรรม Work Shop 

เร่ือง “บทบาทของเยาวชนกับ

การป้องกันการทุจรติคอร์รัป

ชัน” โดย ผศ.ดร.ฟา้ประทาน 

เตมิขุนทด นายนนทกร บ่อไทย 

นางสาวจรยิาภรณ์ แก้วปุม และ

คณะ กจิกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ หัวขอ้ “ปลุกพลังคนรุ่น

ใหมรู้่เท่าทันภัยทุจริตคอรัปชั่น” 

โดย ผศ.ดร.ฟา้ประทาน เตมิขุน

ทด นายนนทกร บ่อไทย 

นางสาวจรยิาภรณ์ แก้วปุม และ

คณะ กจิกรรม work shop เร่ือง 

“พอเพยีงตามรอยพอ่: 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

แก้ปัญหาการทุจรติคอร์รัปชัน

อย่างย่ังยนื” โดย ผศ.ดร.ฟา้

ประทาน เตมิขุนทด นายนนทกร 

บ่อไทย นางสาวจรยิาภรณ์ แก้

วปุม และคณะ 

กิจกรรม work shop เร่ือง 

“สาเหตุและแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาการทุจรติคอร์รัปชัน” 

โดย ผศ.ดร.ฟา้ประทาน เตมิขุน

ทด นายนนทกร บ่อไทย 

นางสาวจรยิาภรณ์ แก้วปุม และ

คณะ 

2) ส่ งเสริมและสนับ 

สนุนให้ บุคลากรทุก

ระดับเข้าร่วมฝึกอบรม

คุณธรรม และส่ง เสริม

การปฏิบัติตามจรรยา 

2.1 การอบรมคุณธรรมและ

จรรยาบรรณวิ ชาชีพให้กั บ

บุคลากรทุกระดับ 

- 1) เพื่อเสริมสร้างให้

บุคลากรทุกระดับภาย ใน

มหาวิทยาลัยมคีุณธรรม

จริยธรรมและมจีรรยา 

บรรณในวิชาชีพมากขึน้ 

27 ธ.ค. 
64 

ร้อยละของ

บุ ค ล า ก ร ท่ี

เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 

80 

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้

จัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม

และจรรยาบรรณวชิาชีพให้กับ

บุคลากรทุกระดับภายใต้

โครงการอบรมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

บรรณวิชาชีพของบุคลา 

กรทุกระดับ 

2) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ

ได้ค านงึท่ีจรรยาบรรณ

วชิาชีพในการปฏบัิตงิาน 

เพื่อป้องกันผลประโยชนทั์บซ้อน 

มกีารจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา 

เร่ือง ภาวะผู้น าของผู้บริหาร

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับ

การบริหารงานอย่างมธีรรมาภิ

บาล ซึ่งมี ดร.สุชาติ เมอืงแกว้ 

นายกสภามหาวิทยาลัยให้

เกียรตมิาเป็นวทิยากรในการ

บรรยาย ในวันท่ี 27 ธันวาคม 

2564 ณ ห้องประชุม

พุทธรักษา ชัน้ 3 อาคารเฉลิม

พระเกยีรต ิ50 พรรษา มหา

วชิราลงกรณ โดยมีผู้บริหาร 

อาจารย์ บุคลากร เขา้รว่มงาน

ประมาณ 100 คน 

 3) การก าหนดนโย 

บายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ

การมาตรฐานความ

3.1 กิจกรรมถ่ายทอดนโยบาย

ในการก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิ บั ติ ง าน ในการส ร้ า ง

- 1) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้

ในมาตรฐานความโปร่งใส

ในการปฏบัิตงิาน 

ต.ค. 64 – 
พ.ค. 65 

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีรับรู้

นโยบายในการ

ร้อยละ 

100 

- มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มี

การเผยแพร่ขอ้มูลแผนปฏิบัติ

การในการป้องกันป้องกันการ
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

โปร่งใสในการท างาน

ของหนว่ยงาน 

 

มาตรฐานความโปร่งใสในการ

ท างานของหนว่ยงานโดยจัดท า

แผนป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบต่อหน้าท่ีให้กับ

บุคลากรได้ปฏบัิตติาม 

2) เพื่อป้องกันมใิห้

บุคลากรเข้าไปยุง่เกี่ยวกับ

งานท่ีจะก่อให้เกิด

ผลประโยชนทั์บซ้อน 

ก าหนดมาตร 

ฐานความ

โปร่งใส 

ทุจรติและประพฤติมิชอบตอ่

หนา้ที่ให้กับบุคลากรผา่นเว็บ

ไซด์กองนโยบายและแผน  

www.plan.bru.ac.th และ 

www.bru.ac.th 

3.2 กิ จกรรมรณรงค์ ให้

บุคลากรน านโยบายลงสู่การ

ปฏบัิตเิพื่อสร้างมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต

และประพฤตมิชิอบตอ่หนา้ท่ี 

- 1) เพื่อให้บุคลากรได้รับ

ทราบ รับรู้ นโยบายการ

ก าหนดมาตรฐานความ

โปร่งใสในการปฏบัิตงิาน 

ต.ค. 64 – 
พ.ค. 65 

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีน า

นโยบายลงสู่

การปฏบัิตงิาน 

ร้อยละ 

100 

- มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มี

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แผนปฏบัิตกิารป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผ่านเว็บไซด์ 

www.plan.bru.ac.th และ 

www.bru.ac.th เพื่อให้บุคลากร

ได้น าสู่การปฏบัิตใินการสร้าง

มาตรฐานการปฏบัิตงิานป้องกัน

การทุจริตและประพฤตมิชิอบตอ่

หนา้ท่ี 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

2. บูรณาการการ

ท า ง า น ข อ ง

หน่วยงานรวมท้ัง

พัฒนาเครือข่ายใน

ประเทศในการ

ป้ อ ง กั น แ ล ะ

ตอ่ตา้นการทุจริต 

1) สร้างความเข้มแข็ง 

และบูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างภาคี

เครือข่าย หน่วยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน

และประชาชนในการ

ตอ่ตา้นการทุจริต 

1.1 สร้างช่องทางการแสดง

ความคิดเห็น รับแจ้งข้อมูล

หรือเบาะแสเร่ืองร้องเรียน 

พร้ อมท้ั งเผยแพร่ประชา 

สัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน

เร่ืองทุจริต การปฏิบัติละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ประชาชนรับทราบ 

- 1) เพื่อให้ผู้มสี่วนได้ ส่วน

เสีย ประชาชน นักศกึษา 

สามารถแจ้งเร่ืองราวหรือ

เบาะแสในการทุจรติต่อ

หนา้ที่และประพฤติมิชอบ

ภายในมหาวทิยาลัยได้

สะดวกมากขึ้น 

2) เพื่อเผยแพร่และประชา 

สัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการ

การป้องกันและปราบ 

ปรามการทุจรติให้กับ

บุคคลภายนอกรับทราบ 

ต.ค. 64– 
ก.ย. 65 

 

จ านวน

ชอ่งทางรบั

ฟังความ

คิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ

จากประชา 

ชน 

5 

ชอ่งทาง 

 

- มหาวทิยาลัยได้ประสานความ

ร่ วมมื อด้ านข้ อมู ลข่ า วสาร

ระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ มีการ

เ ผ ย แพ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า วส า ร ใ ห้

ประชาชนทราบ สร้างช่องทาง

และประชาสัมพันธ์ช่องทางใน

การรับฟังความคิดเห็นและเร่ือง

ร้องเรียน โดยจัดช่องทางเพื่อรับ

ฟังความคิดเห็นเร่ืองร้องเรียน 

และแจ้ ง เบาะแสการ ทุจ ริต 

จ านวน 5 ชอ่งทาง ดังนี้  

1.โทรศัพท์หมายเลข 

 044-611221  

2.เว็บบอร์ดสายตรงอธิการบดี/ 

แจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ 

https://www.bru.ac.th/complain

t/  
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

3.ทาง social media facebook 

https://www.facebook.com/buri

ram.rajabhatU  

4.ตู้รับฟังความคิดเห็นและข้อ

ร้องเรียน 

5.ร้องเรียนดว้ยตนเองท่ี

ส านักงานอธิการบดี อาคาร 

15 ชัน้ 1 มหาวทิยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมอืง 

อ.เมอืง จ.บุรีรัมย์ 

 2) พัฒนาการ

ปฏบัิตงิานให้มีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

2.1 โครงการส่งเสริมธรร

มาภบิาลในการบริหารงาน

บุคคล 

- 1) เพื่อส่งเสริมหลักธรร

มาภบิาลในการบริหารงาน 

2) เพื่อให้ผู้บริหาร 

บุคลากรสามารถท างาน

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ต.ค. 64– 
ก.ย. 65 

 

จ านวนข้อ

ร้องเรียน

เกี่ยวกับความ

ไมโ่ปร่งใสใน

การท างาน 

ไมม่ขี้อ

ร้อง 

เรียน 

-  ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564       

ถึง เดือนมีนาคม 2565 ไม่พบ

เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับความ

โปร่งใสในการปฏบัิตงิาน 

 

 3) พัฒนาระบบการ

ก ากับติดตามตรวจ 

3.1 การจัดท าแผนการ

ตรวจสอบภายใน 

- 1) เพื่อให้มีการตรวจสอบ

ภายในหน่วยงานป้องกันมิ
ต.ค. 64– 
ก.ย. 65 

มกีารก ากับ

ตรวจสอบ

ม ี - มหาวทิยาลัยมหีนว่ยงาน

ตรวจสอบภายใน โดยมีการวาง

กลไกการตรวจสอบและควบคมุ
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

สอบ ควบคุมภายใน

ให้มีประสิทธิภาพ 

ให้เกิดการกระท าความผิด

ตอ่หน้าท่ี  

2) เพื่อป้องกันและปราบ 

ปรามไมใ่ห้เกิดการทุจรติ 

ควบคุม

ภายใน 

ภายใน โดยมีแนวทางและกลไก

ในการด าเนินงานตามแผนใน

การตรวจสอบครอบคลุม และมี

ระบบการบริหาร ก ากับ ติดตาม

ให้หนว่ยงานมกีารปฏบัิตงิานได้

อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ 

 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. 64– 
ก.ย. 65 

จ านวนการ

ประกาศการ

จัดซือ้จัดจา้ง/

ผลการตรวจ 

สอบผู้ท่ีไม่มี

ผลประโยชน์ 

ร้อยละ 

100 

- ตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 2564             

ถึงเดอืนมนีาคม 2565 มี

ประกาศ เผยแพร่ขอ้มูลตา่งๆ 

และประกาศการจัด ซื้อจัดจ้าง/

ผลการตรวจสอบผู้ท่ีไม่มี

ผลประโยชนทั์บซ้อนผ่านทาง

ศูนยข์้อมูลขา่วสาร และทางเว็บ

ไซด์ของมหาวิทยาลัยทุก

โครงการสามารถดไูด้ท่ี 

www.bru.ac.th ข่าวจัดซื้อจัด

จ้าง 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

3 เสริมสร้างองค์

ความรู้ด้ านการ

ต่อต้านการทุจริต

ให้กับบุคลากรทุก          

ภาคส่วน 

1) เ ส ริ ม ส ร้ า ง

สมรรถนะและขี ด

ความสามารถของ

บุคลากรมหาวิทยาลัย

ในการป้องกั นและ

ปราบปรามการทุจริต  

1.1 กิจกรรมการพัฒนาระดับ

คุณธรรม และความโปร่งใสใน

การด าเนินงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของฝ่าย

ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 

- 1) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้

ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

2) เพื่อกระตุน้ให้บุคลากร

มจีิตส านกึในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ

มากขึ้น 

27 ธ.ค. 
64 

ร้อยละของ

บุคคลากรท่ี

เข้าร่วม 

ร้อยละ 

80 

มหาวทิยาลัยได้เสริมสร้างองค์

ความรู้ดา้นการตอ่ตา้นการทุจริต

ให้กับบุคลากร โดยเสริมสร้าง

สมรรถนะและขีดความสามารถ

ของบุคลากรการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติโดยให้

รับรู้ถึงแนวทาง และ

กระบวนการในการป้องกันและ

แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด 

โดยมีการจัดกจิกรรมอบรม

คุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนนิงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชนทั์บซ้อนในวันท่ี 

27 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง

ประชุมพุทธรักษา ชัน้ 3 อาคาร

เฉลิมพระเกียรต ิ50 พรรษา 

มหาวชิราลงกรณ ม ีบุคลากร 

เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

ซึ่งมี ดร.สุชาติ เมอืงแกว้ นายก

สภามหาวทิยาลัยให้เกียรตมิา

เป็นวทิยากรในการบรรยายใน

ครัง้นี้ และมีกจิกรรมการ

แสดงออกเชงิสัญลักษณ์ในการ

ตอ่ต้านการทุจริตและประพฤต

มชิอบตอ่การปฏบัิตหินา้ที่ 

 2) พัฒนาระบบการ

ป้องกันการทุจริต และ

จัดการองค์ความรู้ มี

การถ่ายทอดความรู้

แก่ บุคลากรในการ

ป้ องกั นและปราบ 

ปรามการทุจริต 

 

2.1 เผยแพร่ความรู้เพื่อ

ป้องกันการกระท าผิดวินัย

ให้กับบุคลากรและนักศกึษา 

- 1) เพื่อให้บุคลากร 

นักศกึษา ได้มีการปฏบัิติ

ตนตามวนิัยของ

มหาวทิยาลัยอย่างถูกต้อง 

2) เพื่อให้ความรู้และ

เสริมสร้างภาพลักษณท่ี์ดี

ในการท างาน และการ

เรียนการสอน 

ต.ค. 64 – 
พ.ค. 65 

 

จ านวนค ร้ั ง

ของการเผย 

แพร่ 

2 ครัง้ - จะด าเนนิงานในไตรมาสท่ี 3 

 

 



เอกสารหลักฐานแนบท้าย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   

การเสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับ เปลี่ยนฐานความคิด

ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

มาตรการ/แนวทาง  

    1. รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการด า เนินงาน เพื่อสร้างจิต 

ส านกึในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและปฏิบัติหน้า ที่โดยมิชอบภายในหนว่ยงาน 

  โครงการ/กิจกรรม 

     1.1 กิจกรรมการพัฒนาระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของฝ่ายปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

    -  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม

พุทธรักษา ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ 

บุคลากร เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน โดยมีกิจกรรมการสัมมนาเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งม ีดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภา

มหาวิทยาลัยใหเ้กียรตมิาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   1.2 โครงการ I don't cheat (ฉันไม่โกง) 

    - โครงการ I don’t cheat (ฉันไม่โกง) ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจกิายน 

2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีนักศึกษา

เข้าร่วมกว่า 50 คน 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ/แนวทาง  

    2. ส่งเสริมและสนับ สนุนใหบุ้คลากรทุกระดับเข้าร่วมฝกึอบ รมคุณธรรม และส่ง 

เสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลา กรทุกระดับ 

โครงการ/กิจกรรม 

   2.1 การอบรมคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับบุคลากรทุกระดับ 

    - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพให้กับบุคลากรทุกระดับภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ 

ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีผู้บริหาร 

อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ/แนวทาง   

   3. การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมาตรฐานความโปร่งใสในการท างาน

ของหน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

                  3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ให้กับบุคลากรผา่นเว็บไซด์กองนโยบายและแผน 

www.plan.bru.ac.th และ www.bru.ac.th 

    3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้า

ไปศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซด์ www.plan.bru.ac.th และ www.bru.ac.th เพื่อน านโยบายลงสู่การปฏิบัติ

ในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bru.ac.th/


ยุทธศาสตร์ที่ 2   

บูรณาการการท างานของหน่วยงานรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในประเทศในการป้องกันและ

ต่อตา้นการทุจริต 

มาตรการ/แนวทาง  

   2.1  สร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการความรว่มมือระหว่างภาคีเครือข่าย หนว่ยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการตอ่ต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 

       2.1.1 มหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ สร้างช่องทางและประชาสัมพันธ์

ช่องทางในการฟังความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน โดยจัดช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องร้องเรียน 

และแจ้งเบาะแสการทุจรติ จ านวน 5 ช่องทาง ดังนี้ 

1. โทรศัพท์หมายเลข  

       044-611221 

    2. เว็บบอร์ดสายตรงอธิการบดี/ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ https://www.bru.ac.th/complaint/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ตู้รับฟังความคดิเห็นและข้อร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ร้องเรยีนด้วยตนเอง ทีส่ านักงานอธิการบดี อาคาร 15 ช้ัน 1 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบุรีรัมย์  ถ.จิระ  อ.เมอืง จ.บุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ/แนวทาง  

   2.2 พัฒนาการปฏิบัติงานใหม้ีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

โครงการ/กิจกรรม 

     2.2.1 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 ไม่พบเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

มาตรการ/แนวทาง  

   2.3 พัฒนาระบบการก ากับติดตามตรวจ สอบ ควบคุมภายในให้มปีระสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 

    2.3.1 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีการวางกลไกการ

ตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยมีแนวทางและกลไกในการด าเนินงานตามแผนในการตรวจสอบ

ครอบคลุมระบบการบริหาร ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ/แนวทาง  

          2.4 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับ

ทราบโดย ทั่วกัน 

   โครงการ/กิจกรรม 

     2.4.1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 มีประกาศเผยแพร่ข้อมูล

ต่างๆ และประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการตรวจสอบผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านทางศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร และทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยทุกโครงการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทาง  

   3.1 เสริมสร้างสมรรถนะและขดีความสามารถของบุคลากรมหา วทิยาลัยในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

 



โครงการ/กิจกรรม 

     - มหาวิทยาลัยได้เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับ

บุคลากร โดยเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตโดยให้รับรู้ถึงแนวทาง และกระบวนการในการป้องกันและแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด  

โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 

พรรษา มหาวชิราลงกรณ มี บุคลากร เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ/แนวทาง  

  3.2 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และจัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้

แก่บุคลากรในการป้องกันและปราบ ปรามการทุจรติ 

   โครงการ/กิจกรรม 

    - ก าหนดด าเนินงานในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 
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