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กองนโยบายและแผน 

ส านักงานอธิการบดี 
 



รายงานผลการด าเดนิงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติ

การเพื่อป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ โดยสรุปเป็น 3 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริตโดยเน้น

การปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 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 บูรณาการ การท 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. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

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 โครงการผู้บริหารยุคใหม ่ 

บริหารงานโปร่งใส ต่อต้านการ

ทุจริต 

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร

มพีื้นท่ีแสดงความคิดเห็น 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ในการคดิค้น เร่ิมตน้

นวัตกรรมหรือกลไกใหม่ๆ  

ท่ีมีมาตรฐาน โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ ตลอดจน

ตระหนักถึงภัยจากการ

ทุจรติ โดยการปลูกฝัง

หลักบริหารงานอย่าง

โปร่งใส มีคุณธรรม 

จรยิธรรม หลักธรรมาภิ

บาล และสามารถน ามา

ประยุกตใ์ชใ้นการ

บริหารงานเชงิรุกด้านการ

ป้องกันการทุจรติ 

22 เม.ย. 
64 

ร้อยละของ 

ผู้บริหารท่ี เข้า

ร่วม 

ร้อยละ 95  - เป็นกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ : Knowledge 

Management ,KM ในหัวข้อ 

“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้บริหารยคุใหม ่บริหารงาน

อยา่งโปร่งใส ร่วมใจตอ่ตา่น

การทุจริต” โดยเป็นการ

แบ่งกลุม่ผู้บริหารเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์การท างาน ใน 

3 ประเด็นยอ่ยหลักๆ ได้แก่  

1. การบริหารงบประมาณ 

การใชอ้ านาจและการใช้

ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า  

2. หากมคีวามไมโ่ปร่งใน

องคก์ร มแีนวทางในการด า

การแกใ้ห้อยา่งไร  
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

2) เพื่อเสริมสร้างให้

ผู้บริหาร ในมหาวิทยาลัยมี

คุณธรรมและจริย ธรรม

มากขึน้ 

3) เพื่อรณรงค์ป้องกันการ

ทุจริตภายในหนว่ยงาน 

4) เพื่อสร้างจิตส านักให้

ผู้บริหารบุคลากรให้ความ

สนใจในการป้องกันและ

ปราบปรามแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตและประพฤตมิิชอบ

ภายในหน่วยงาน 

3. การสื่อสารให้เกิด

ประสิทธิภาพในองค์กรมี

แนวทางอยา่งไร ซึง่ได้รับ

ความอนุเคราะห์ทีมวทิยากร

ประกอบไปด้วย ดร.จริยา

ภรณ์ ปิตาทะสงัข ์ดร.

คคนางค์ ชอ่ช ูอ.สจุิตรา ยาง

นอก และทีมงานนักศกึษา 

จากสาขาวชิาการพัฒนา

สังคม คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เมื่อวันท่ี22 

เมษายน 2564 ณ ห้อง

ประชุมพุทธรักษา อาคาร

เฉลิมพระเกียรตฯิ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

มคีณะผู้บริหารของ

มหาวทิยาลยัเข้าร่วมโครงการ

เป็นจ านวนกวา่ 30 คน 
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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 

12 – 13 
มี.ค. 64 

ร้อยละของ

นักศกึษา

เป้าหมายท่ีเข้า

ร่วมการอบรม 

ร้อยละ 70  - การด าเนนิโครงการ I don't 

cheat (ฉันไมโ่กง) ได้ด าเนนิ

โครงการแล้วเมื่อวันท่ี 6 พ.ย. 

2563 เวลา 08.30-16.30 

น. ณ ห้องประชุม อาคารอเนก

คุณาคาร ตกึ 23 ชัน้ 2 โดยมี

นักศกึษาเข้าร่วมโครงการ 60 

คน โดยมาจากชมรมตา่ง  ๆ

ภายในมหาวทิยาลัย 31 ชมรม 

มกีิจกรรมท่ีเนน้ให้นักศกึษาได้

คิด วเิคราะห์ สร้างกระบวน 

การเรียนรู้และลงมปีฏบัิติ

ถ่ายทอดสู่กลุ่มเพื่อนนักศกึษา

ในการปลูกฟังจิตส านกึในการ

ป้องกันและปราบปรามแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและประพฤติ

มชิอบ 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

2) ส่ งเสริมและสนับ 

สนุนให้ บุคลากรทุก

ระดับเข้าร่วมฝึกอบ รม

คุณธรรม และส่ง เสริม

การปฏิบัติตามจรรยา 

บรรณวิชาชีพของบุคลา 

กรทุกระดับ 

1.1 โครงการอบรมองค์กร

โปร่งใส พิชิตภารกิจการเงิน 

การพัสดุ 

- 1) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้

ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

2) เพื่อกระตุน้ให้บุคลากร

มจีิตส านกึในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ

มากขึ้น 

3) เพื่อให้ผู้บริหาร 

คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 

มคีวามรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 

มแีนวปฏบัิตท่ีิดแีละเข้าใจ

ถึงกระบวนการด าเนินงาน

ภายใตบ้ริบทขององค์กร

โปร่งใส ตลอดจนมี

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน

เพื่อป้องกันผลประโยชน์

21 เม.ย.
64 

 

ร้อยละของ 

บุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องในการ

ด าเนนิงานเข้า

ร่วมอบรม 

ร้อยละ 95  - มกีารบรรยายให้ความรู้

ในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบ

กฎหมายขององคก์าร

โปร่งใส กระบวนการ

ด าเนนิงานและแนวปฏบัิตท่ีิ

ดีในการปฏบัิตหินา้ที่องคก์ร

โปร่งใส โดย คุณวจิิตรา 

งามสุข ผู้อ านวยการกลุ่ม

อ านวยการคดีปกครอง ศาล

ปกครองนครราชสมีา การ

บรรยายให้ความรู้ใน

ประเด็นการบริหารเงินและ

พัสดุอยา่งไรให้โปร่งใส โดย 

คุณจิดาภา พลพงษ์ และ 

คุณสุกัญญา ศริิรัมย์ จาก

คลังจังหวัดบุรีรัมย์ในวันท่ี 

21 เมษายน 2564 ณ 

ห้องประชุมพุทธรักษา 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

ทับซ้อนของฝ่าย

ปฏบัิตงิานมหาวทิยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ 

อาคารเฉลิมพระเกยีรตฯิ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

มผีู้บริหาร คณาจารย์ และ

เจ้าหนา้ที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ

เบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย 

เข้ารับการอบรมเป็นจ านวน

กว่า 40 คน 

 3) การก าหนดนโย 

บายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ

การมาตรฐานความ

โปร่งใสในการท างาน

ของหนว่ยงาน 

 

3.1 กิจกรรมถ่ายทอดนโยบาย

ในการก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิ บั ติ ง าน ในการส ร้ า ง

มาตรฐานความโปร่งใสในการ

ท างานของหนว่ยงานโดยจัดท า

แผนป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิ ชอบต่อหน้ า ท่ี

ให้กับบุคลากรได้ปฏบัิตติาม 

- 1) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้

ในมาตรฐานความโปร่งใส

ในการปฏบัิตงิาน 

2) เพื่อป้องกันมใิห้

บุคลากรเข้าไปยุง่เกี่ยวกับ

งานท่ีจะก่อให้เกิด

ผลประโยชนทั์บซ้อน 

ต.ค. 63 – 
พ.ค. 64 

 

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีรับรู้

นโยบายในการ

ก าหนดมาตร 

ฐานความโปร่งใส 

ร้อยละ 

100 

 - มหาวทิยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์มกีารเผยแพร่ขอ้มูล

แผนปฏิบัตกิารในการ

ป้องกันป้องกันการทุจรติ

และประพฤติมิชอบตอ่

หนา้ที่ให้กับบุคลากรผา่น

เว็บไซด์กองนโยบายและ

แผน www.plan.bru.ac.th 

และ www.bru.ac.th 

3.2 กิ จกรรมรณรงค์ ให้

บุคลากรน านโยบายลงสู่การ

- 1) เพื่อให้บุคลากรได้รับ

ทราบ รับรู้ นโยบายการ

ต.ค. 63 – 
พ.ค. 64 

 

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีน า

ร้อยละ 

100 

 - มหาวทิยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์มีการรณรงค์
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

ปฏบัิตเิพื่อสร้างมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต

และประพฤตมิชิอบตอ่หนา้ท่ี 

ก าหนดมาตรฐานความ

โปร่งใสในการปฏบัิตงิาน 

นโยบายลงสู่การ

ปฏบัิตงิาน 

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร

เข้าไปศึกษาข้อมูลผ่านเว็บ

ไซด์ www.plan.bru.ac.th 

และ www.bru.ac.th เพื่อน า

นโยบายลงสูก่ารปฏบัิตใินการ

สร้างมาตรฐานการปฏบัิตงิาน

ป้องกันการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบตอ่หนา้ท่ี  

2. บูรณาการการ

ท างานของหนว่ยงาน

ร ว ม ท้ั ง พั ฒ น า

เครือข่ายในประเทศ

ในการป้องกันและ

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) เพื่อเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

มาตรการการป้องกันและ

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

 

จ านวนชอ่งทาง

รับฟังความ

คิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ

จากประชาชน 

5 ช่องทาง 

 

 - มหาวทิยาลัยได้ประสาน

ความร่วมมอืดา้นข้อมูล

ข่าวสารระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ มกีารเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารให้ประชาชนทราบ 

สร้างช่องทางและ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางใน

การฟังความคดิเห็นและ

เร่ืองร้องเรียน โดยจัด

ชอ่งทางเพ่ือรับฟังความ
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

ปราบปรามการทุจรติ

ให้กับบุคคลภายนอก

รับทราบ 

คิดเห็นเร่ืองร้องเรียน และ

แจ้งเบาะแสการทุจรติ 

จ านวน 5 ชอ่งทาง ดังนี ้ 

1.โทรศัพท์หมายเลข 

 044-611221  

2.เว็บบอร์ดสายตรง

อธิการบดี 

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

3.ทาง social media 

facebook 

https://www.facebook.com/

buriram.rajabhatU  

4.ตู้รับฟังความคิดเห็นและ

ข้อร้องเรียน 

5.ร้องเรียนด้วยตนเองท่ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.

เมอืง จ.บุรีรัมย์ 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

 2) พัฒนาการ

ปฏบัิตงิานให้มีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

2.1 โครงการส่งเสริมธรร

มาภบิาลในการบริหารงาน

บุคคล 

- 1) เพื่อส่งเสริมหลักธรร

มาภบิาลในการบริหารงาน 

2) เพื่อให้ผู้บริหาร

บุคลากรสามารถท างาน

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

 

จ านวนข้อร้อง 

เรียนเกี่ยวกับ

ความไมโ่ปร่งใส

ในการท างาน 

ไมม่ขี้อร้อง 

เรียน 

-  ตั้งแต่ เดือนตลุาคม 2563        
ถึง เดือนกันยายน 2564 ไม่
พบเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับ
ความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 
 

 3) พัฒนาระบบการ

ก ากับตดิตามตรวจ 

สอบ ควบคุมภายใน

ให้มีประสิทธิภาพ 

3.1 การจัดท าแผนการ

ตรวจสอบภายใน 

- 1) เพื่อให้มีการตรวจสอบ

ภายในหน่วยงานป้องกันมิ

ให้เกิดการกระท าความผิด

ตอ่หน้าท่ี  

2) เพื่อป้องกันและ

ปราบปรามไมใ่ห้เกิดการ

ทุจรติ 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

 

มกีารก ากับ

ตรวจสอบ

ควบคุมภายใน 

ม ี - มหาวทิยาลัยมหีนว่ยงาน

ตรวจสอบภายใน โดยมีการ

วางกลไกการตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน โดยมี

แนวทางและกลไกในการ

ด าเนนิงานตามแผนในการ

ตรวจสอบครอบคลุม 

ระบบการบริหาร ก ากับ 

ตดิตามให้หน่วยงานมีการ

ปฏบัิตงิานได้อย่างถูกต้อง

ตาม กฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับ 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

 4) การเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารของทาง

มหาวทิยาลัยให้

ประชาชนและบุคคล

ท่ัวไปได้รับทราบโดย

ท่ัวกัน 

4.1 มกีารประกาศเผยแพร่

ข้อมูลต่างๆ และประกาศ

การจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการ

ตรวจสอบผู้ท่ีไม่มผีล 

ประโยชนทั์บซ้อนผ่านทาง

ศูนยข์้อมูลขา่วสาร และทาง

เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย 

- 1) เพื่อให้ผู้มสี่วนได้ ส่วน

เสีย ประชาชน ได้รับทราบ

ถึงกระบวนการการจัดซื้อ

จัดจ้าง/ผลการตรวจสอบผู้

ท่ีไม่มผีล ประโยชนทั์บ

ซ้อนผ่านทางศูนยข์้อมูล

ข่าวสาร และทางเว็บไซด์

ของมหาวิทยาลัย 

2) เพื่อสร้างความโปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้างภายใน

หนว่ยงาน 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

 

จ านวนการ

ประกาศการ

จัดซือ้จัดจา้ง/

ผลการตรวจ 

สอบผู้ท่ีไม่มี

ผลประโยชน์ 

ร้อยละ 

100 

- ตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม 

2563 ถึงเดอืนกันยายน 

2564 มปีระกาศ เผยแพร่

ข้อมูลต่างๆ และประกาศ

การจัด ซื้อจัดจ้าง/ผลการ

ตรวจสอบผู้ท่ีไม่มี

ผลประโยชนทั์บซ้อนผ่าน

ทางศูนยข์้อมูลขา่วสาร และ

ทางเว็บไซด์ของ

มหาวทิยาลัยทุกโครงการ 

3. เสริมสร้างองค์

ความรู้ดา้นการ

ตอ่ตา้นการทุจริต

ให้กับบุคลากรทุก          

ภาคส่วน 

1) เสริมสร้าง

สมรรถนะและขีด

ความสามารถของ

บุคลากรมหาวทิยาลัย

ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  

1.1โครงการอบรมองค์กร

โปร่งใส พชิติภารกิจการเงิน 

การพัสดุ 

- 1) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้

ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

2) เพื่อกระตุน้ให้บุคลากร

มจีิตส านกึในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ

มากขึ้น 

21 เม.ย.
64 

 

ร้อยละของ 

บุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องในการ

ด าเนนิงานเข้า

ร่วมอบรม 

ร้อยละ 95  - มกีารบรรยายให้ความรู้

ในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบ

กฎหมายขององคก์าร

โปร่งใส กระบวนการ

ด าเนนิงานและแนวปฏบัิตท่ีิ

ดีในการปฏบัิตหินา้ที่องคก์ร

โปร่งใส โดย คุณวจิิตรา 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

3) เพื่อให้ผู้บริหาร 

คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 

มคีวามรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 

มแีนวปฏบัิตท่ีิดแีละเข้าใจ

ถึงกระบวนการด าเนินงาน

ภายใตบ้ริบทขององค์กร

โปร่งใส ตลอดจนมี

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงาน

เพื่อป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อนของฝ่าย

ปฏบัิตงิานมหาวทิยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ 

งามสุข ผู้อ านวยการกลุ่ม

อ านวยการคดีปกครอง ศาล

ปกครองนครราชสมีา การ

บรรยายให้ความรู้ใน

ประเด็นการบริหารเงินและ

พัสดุอยา่งไรให้โปร่งใส โดย 

คุณจิดาภา พลพงษ์ และ 

คุณสุกัญญา ศริิรัมย์ จาก

คลังจังหวัดบุรีรัมย์ในวันท่ี 

21 เมษายน 2564 ณ 

ห้องประชุมพุทธรักษา 

อาคารเฉลิมพระเกยีรตฯิ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

มผีู้บริหาร คณาจารย์ และ

เจ้าหนา้ที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ

เบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย 

เข้ารับการอบรมเป็นจ านวน

กว่า 40 คน 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

 2) พัฒนาระบบการ

ป้องกันการทุจริต และ

จัดการองค์ความรู้ มี

การถา่ยทอดความรู้

แก่บุคลากรในการ

ป้องกันและปราบ 

ปรามการทุจริต 

 

2.1 เผยแพร่ความรู้เพื่อ

ป้องกันการกระท าผิดวนิัย

ให้กับบุคลากรและนกัศกึษา 

- 1) เพื่อให้บุคลากร 

นักศกึษา ได้มีการปฏบัิติ

ตนตามวนิัยของ

มหาวทิยาลัยอย่างถูกต้อง 

2) เพื่อให้ความรู้และ

เสริมสร้างภาพลักษณท่ี์ดี

ในการท างาน และการ

เรียนการสอน 

ต.ค. 63 – 
พ.ค. 64 
 

ร้อยละของ 

บุคลากรท่ีรับรู้ 

ร้อยละ 

100 

 - ได้มีการประกาศ

เจตจ านงสุจริต โดยยึดหลกั

ค่านยิมองคก์ร “มวีสิัยทัศน์ 

ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา 

พัฒนาสังคม เพื่อให้การ

บริหารราชการและการ

ปฏบัิตงิานเป็นไปอยา่ง

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลด

ความเสี่ยงตอ่ปัญหาการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบ 

จึงก าหนดนโยบายเพื่อให้

ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ดังนี้ 

1. ด้านความโปร่งใส 

ด าเนนิการและส่งเสริมให้

การจัดซื้อจัดจ้างเกดิความ

โปร่งใสในทุกขั้นตอนตามท่ี

กฎหมายก าหนด เปิดโอกาส



14 
 

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

ให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

สามารถเข้าถึงขอ้มูลของ

หนว่ยงานและตรวจสอบ

การปฏบัิตงิาน 

2. ดา้นความพร้อมรับผิด 

ปฏบัิตติามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับอยา่ง

ครบถ้วนและเครง่ครัด มี

เจตจ านงในการบริหารงาน

อย่างซื่อสัตย์สุจริตพร้อม

รับผิดชอบตอ่การตัดสนิใจ

และการบริหารงาน 

3. ดา้นความปลอดจากการ

ทุจรติในการปฏบัิตงิาน 

ปฏบัิตหินา้ที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจรติไมใ่ชต้ าแหนง่

หนา้ที่ในการเอื้อประโยชน์

หรือรับสินบน ยดึมั่นและ
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

ปฏบัิตติามมาตรฐานทาง

คุณธรรม และจริยธรรม 

รวมท้ังคา่นิยมของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม

ในองค์กร ปลูกฝังให้เกิด

วัฒนธรรมองค์กรในการว่ม

ตอ่ต้านการทุจรติ และ

ก าหนดแผนการป้องกันการ

ทุจรติ มีกระบวนการ

ตรวจสอบถ่วงดุลภายในท่ี

เข้มแข็งและมปีระสิทธิภาพ 

5. ด้านคุณธรรมการท างาน

ในหน่วยงาน ปฏบัิตงิานตาม

มาตรฐานคู่มอืการ

ปฏบัิตงิาน มุ่งเนน้การ

บริหาร และพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทาง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลา

ด าเนิน

โครงการ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

ระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ให้ความส าคัญกับการ

บริหารงบประมาณอยา่ง

เป็นระบบ มีความโปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได ้

 6. ด้านการสื่อสารใน

หนว่ยงาน มีช่องทาง วธีิการ

ในการสื่อสารใหผู้้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากรทุก

ระดับรับรู้ เข้าใจ และน าไป

ปฏบัิต ิเกี่ยวกับนโยบาย

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  



เอกสารหลักฐานแนบท้าย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   

การเสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับ เปลี่ยนฐานความคิดในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ/แนวทาง  
    1.1 รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการด า เนินงาน เพ่ือสร้างจิตส านึก       
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและปฏิบัติหน้า ที่โดยมิชอบภายในหน่วยงาน 

  โครงการ/กิจกรรม 
     1.1.1 โครงการผู้บริหารยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต  
     -  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้บริหารยุคใหม่ บริหารงานอย่างโปร่งใส ร่วมใจต่อต่านการทุจริต ประจ าปีการศึกษา 2563” ในวันที่         
22 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์           มี
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนกว่า 30 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้บริหารมีพ้ืนที่แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการคิดค้น เริ่มต้นนวัตกรรมหรือกลไกใหม่ๆ 
ที่มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนตระหนักถึงภัยจากการทุจริต โดยการปลูกฝังหลักบริหารงาน
อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเชิงรุก
ด้านการป้องกันการทุจริต มีกิจกรรมการจัดการความรู้ : Knowledge Management ,KM ในหัวข้อ “การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารยุคใหม่ บริหารงานอย่างโปร่งใส ร่วมใจต่อต่านการทุจริต” โดยเป็นการแบ่งกลุ่ม
ผู้บริหารเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน ใน 3 ประเด็นย่อยหลักๆ ได้แก่                1. การ
บริหารงบประมาณ การใช้อ านาจและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 2. หากมีความไม่โปร่งในองค์กร         มี
แนวทางในการด าการแก้ให้อย่างไร และ 3. การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรมีแนวทางอย่างไร           
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรประกอบไปด้วย ดร.จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ ดร.คคนางค์ ช่อชู อ.สุจิตรา 
ยางนอก และทีมงานนักศึกษา จากสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

    

 

 

 

 



1.1.2 โครงการ I don't cheat (ฉันไม่โกง) 
    - การด าเนินโครงการ I don't cheat (ฉันไม่โกง) ได้ด าเนินโครงการแล้วเมื่อวันที่ 6 
พ.ย. 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารอเนกคุณาคาร ตึก 23 ชั้น 2 โดยมีนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 60 คน  
 
 
 
 
 
 

 

มาตรการ/แนวทาง  
    1.2 ส่งเสริมและสนับ สนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมฝึกอบรมคุณธรรม และส่ง เสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลา กรทุกระดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
   1.2.1 โครงการอบรมองค์กรโปร่งใส พิชิตภารกิจการเงิน การพัสดุ 
     - การบรรยายให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายขององค์การ
โปร่งใส กระบวนการด าเนินงานและแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่องค์กรโปร่งใส โดย คุณวิจิตรา งามสุข 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการคดีปกครอง ศาลปกครองนครราชสีมา การบรรยายให้ความรู้ในประเด็นการ
บริหารเงินและพัสดุอย่างไรให้โปร่งใส โดย คุณจิดาภา พลพงษ์ และ คุณสุกัญญา ศิริรัมย์ จากคลังจังหวัด
บุรีรัมย์ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมเป็น
จ านวนกว่า 40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ/แนวทาง   
   1.3 การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมาตรฐานความโปร่งใสในการท างานของ

หน่วยงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

                   1.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ ให้กับบุคลากรผ่านเว็บไซด์กองนโยบายและแผน 
www.plan.bru.ac.th และ www.bru.ac.th 
     1.3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าไป
ศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซด์ www.plan.bru.ac.th และ www.bru.ac.th เพ่ือน านโยบายลงสู่การปฏิบัติในการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   

บูรณาการการท างานของหน่วยงานรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในประเทศในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
มาตรการ/แนวทาง  

    2.1  สร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย 
หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม 
         2.1.1 มหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ สร้างช่องทางและประชาสัมพันธ์ช่องทางใน
การฟังความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน โดยจัดช่องทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแส
การทุจริต จ านวน 5 ช่องทาง ดังนี้ 
 

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


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

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

4.  ตู้รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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


5.ร้องเรียนด้วยตนเอง ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ/แนวทาง  
   2.2 พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

โครงการ/กิจกรรม 
      -  ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 ไม่พบเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

มาตรการ/แนวทาง  
   2.3 พัฒนาระบบการก ากับติดตามตรวจ สอบ ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
    -  มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีการวางกลไกการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน โดยมีแนวทางและกลไกในการด าเนินงานตามแผนในการตรวจสอบครอบคลุมระบบการบริหาร 
ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มาตรการ/แนวทาง  
          2.4 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับทราบโดย  
ทั่วกัน 
   โครงการ/กิจกรรม 
     -  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563  ถึง กันยายน 2564 มีประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการตรวจสอบผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และทางเว็บ
ไซด์ของมหาวิทยาลัยทุกโครงการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทาง  
   3.1 เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรมหา วิทยาลัยในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม 
     3.3.1 โครงการอบรมองค์กรโปร่งใส พิชิตภารกิจการเงิน การพัสดุ 
     - มีการบรรยายให้ความรู ้ในประเด็นเกี ่ยวกับระเบียบกฎหมายของ
องค์การโปร่งใส กระบวนการด าเนินงานและแนวปฏิบัต ิที ่ด ีในการปฏิบัต ิหน้าที ่องค์กรโปร่งใส โดย                 
คุณวิจิตรา งามสุข ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการคดีปกครอง ศาลปกครองนครราชสีมา การบรรยายให้ความรู้
ในประเด็นการบริหารเงินและพัสดุอย่างไรให้โปร่งใส โดย คุณจิดาภา พลพงษ์ และ คุณสุกัญญา ศิริรัมย์         
จากคลังจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย 
เข้ารับการอบรมเป็นจ านวนกว่า 40 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ/แนวทาง  
  3.2 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และจัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่

บุคลากรในการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต 
   โครงการ/กิจกรรม 
    - ได้มีการประกาศเจตจ านงสุจริต โดยยึดหลักค่านิยมองค์กร “มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์
สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงก าหนดนโยบายเพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ด้านความโปร่งใส ด าเนินการและส่งเสริมให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความ 
โปร่งใสในทุกขั ้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
หน่วยงานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

2. ด้านความพร้อมรับผิดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่าง 
ครบถ้วนและเคร่งครัด มีเจตจ านงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตพร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ
การบริหารงาน 
     3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที ่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริตไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน ยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งค่านิยมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
     4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรใน
การ่วมต่อต้านการทุจริต และก าหนดแผนการป้องกันการทุจริต มีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 



     5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคู่มือ
การปฏิบัติงาน มุ ่งเน้นการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม           
ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
      6. ด้านการสื ่อสารในหน่วยงาน มีช ่องทาง ว ิธ ีการในการสื ่อสารให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกระดับรับรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติ เกี่ยวกับนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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