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ค ำน ำ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ .ศ . 2565 ขึ้น  เพื่อใ ช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  สร้างความรู้                     

ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงาน และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ                       

และบูรณาการด้านการป้องกัน และปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ท าให้เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริง ซึ่งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมย์ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติจาก สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม และมหาวิทยาลัย

สามารถด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งน าไปจัดวาง

ระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

 

สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ เป็นปัญหา

ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวี

ความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตที่มี

รูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ

ส่วนรวม ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

มีการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการ

ตรวจสอบของหนว่ยงานที่ท าหนา้ที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะ

ในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 

ทั้งนี้ ถึงแม้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม 

การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จาก

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยที่ถูกจัดให้อยู่ในล าดับที่ ๙๖ จาก ๑๘๐ 

ประเทศทั่วโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ผา่นการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มี

จิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนา

นวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่ เหมาะสมกับบริบท                     

สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ

การด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่ 

๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการ

พัฒนาระบบในส่วนการพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม               

โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรม

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและ
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พฤติกรรมสุจริต ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ           

กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งเสริมการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

รู้จักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหน้าที่การงาน พร้อมกับสร้างจิตส านึกและค่านิยม

ของบุคลากรในการตอ่ต้านการทุจริต  

  ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ” จะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนา

นวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่ เหมาะสมกับบริบท              

สภาพปัญหาและพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มี

การใช้เครื่องมือและมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปิดโอกาสใน

การกระท าการทุจริต ท าให้การทุจริตคอร์รัปชั่นท าได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจ

พบและลงโทษ พร้อมทั้งการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ  โดยการเพิ่ม

โทษให้หนัก และการตัดสินคดีที่มีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพื่อให้การกระท าการทุจริต

เป็นสิ่งที่ “ได้” ไม่คุ้ม “เสีย” ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามแนวทางของแผนย่อยการ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเป้าหมายส าคัญ ๒ ประการ คือ ประชาชนคน

ไทยมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในส่วนคดีของ

หน่วยงานและคดีของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง โดยมี

โครงการส าคัญที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ โครงการปลูกฝัง

วิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์สว่นรวม และโครงการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตอย่างมสี่วน

ร่วม  

๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของ

กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการ

สืบสวน/ตรวจสอบเบือ้งตน้ การด าเนินการทางคดี การยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้กระท า

ความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระท าความผิด ทั้งทางวินัยและอาญาให้มีความรวดเร็ว 

การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจรติเข้า

สู่ระบบดิจิทัลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียน

ระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดีการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรูด้้าน

การปราบปรามการทุจริต การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ

เจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

กับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ              
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การด าเนินการตามแผนย่อยการปราบปรามการทุจริตต้องการบรรลุเป้าหมายส าคัญ 

คือ การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ โครงการ

ส าคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน คือ โครงการสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการ

ทุจรติเชงิรุก 

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง           

และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

สถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลง  

ไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริต          

ที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของ          

ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ 

สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่

กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติการ

ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและ

สาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการบูรณาการความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการตอ่ต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ประเทศ

ไทยเป็นประเทศที่มมีาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

จากปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่ นคงแห่งรัฐ 

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน ทั้งยังเป็นสาเหตุ

ของปัญหาสังคมต่างๆ ที่ต่อเนื่องก่อให้เกิดสภาวะการถดถอยของการเจริญเติบโต         

ทางเศรษฐกิจปัญหาสังคมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะขาดปัจจัยในการแก้ปัญหา การเกิด

ปัญหาการเลือกปฏิบัติและให้สิทธิ์แก่บุคคลที่เอื้อผลประโยชน์ในภาครัฐนอกจากนีก้าร

ทุจริตยังถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม อันเป็นหลักการส าคัญของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ          

ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริต ประพฤติมิชอบใน

ระบบราชการ เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความ

โปร่งใส และมีการด าเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทาง
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ราชการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ                    

และสนับสนุนภาคประชาชนให้มี ส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึก ค่านิยมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้

ผู้ปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปราศจาก

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ ประเด็น การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มี

จิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนา

นวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่ เหมาะสมกับบริบท                   

สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ

การด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต            

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น             

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย           

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของ

บุคลากร ให้มีทัศนคติ และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดให้มีส่วนร่วม

ในการเฝ้าระวังปัญหาการทุจริต และการพัฒนากลไกการด าเนินงานเพื่อลดปัญหา

การทุจริตใหไ้ด้ผลอย่างยั่งยืน 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงจัดท าขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ รวมทั้งพิจารณาผล

การด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรการและ

แนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ใน

อนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้มีการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้

ด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งน าไปจัดวางระบบการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลมหำวิทยำลัยมหำวทิยำลัยรำชภัฏบุรีรมัย์ 

๑. ปรัชญำ (Philosophy) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นสถาบันอุดมศกึษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๒. วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ 

๓. พันธกิจ (Mission)   

๑)  ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ

และวิชาชีพ   

๒)  วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครอืข่ายการวิจัย 

3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ 

4) อนุรักษ์มรดกทางศลิปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่น 

5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคม

แหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ สนับสนุนและมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

4. เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มุ่งจัดการศกึษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

5. อัตลักษณ์ (Identity) 

 บัณฑติมสี านึกดี  มคีวามรู้คู่คุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา 

6. ค่ำนิยมองค์กำร  (Core Value) 

 มีวสิัยทัศน ์ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม 

7. เป้ำหมำยหลักที่ส ำคัญ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (Primary Goal) 

1) มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกด้าน 

2) มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัยที่สามารถพัฒนาประเทศ 
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3) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าที่มีความก้าวหน้าทางด้าน

วิทยาการ 

4) มหาวิทยาลัยเป็นคลังภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 

5) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศกึษาที่สง่เสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

6) มหาวิทยาลัยเป็นที่รวมของคนดี มีความสามารถ โดยท างานร่วมกันอย่าง

เกือ้กูลและเป็นสุขมีระบบการจัดการที่กระชับ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

8. ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)   

๑) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่

ยอมรับตามมาตรฐานสากล 

  2) พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนา

สู่มาตรฐานสากล 

3) พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด

เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  4) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรองรับ

ความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

  5) ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มีความโดด

เด่นสู่สากล 

  6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงาน

อย่างมอือาชีพสู่มาตรฐานสากล 

  7) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้

เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  8) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม

และวัฒนธรรมคุณภาพ 

9) พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 3 

กำรด ำเนนิงำนของมหำวทิยำลัย 

ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดท าขึ้นบนพื้นฐานหลักการ           

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยก าหนดยุทธศาสตรใ์นการด าเนินงาน 3 ยุทธศาสตร ์คือ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต 

โดยเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภบิาล   

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานร่วมทั้งพัฒนา

เครือขา่ยในประเทศในการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน  

นอกจากนี้มีการพิจารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาอัน

เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรการ

และแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกัน

ปราบปรามการทุจรติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดการเรื่องร้องเรียนและการ

เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร การมอบอ านาจ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีสว่นรว่มใน

การแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามผล การปฏิบัติราชการ การควบคุมและการ

บริหารความเสี่ยง สาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

1) การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ ให้เหมาะสม เป็นการลดโอกาสการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ออกข้อบังคับเพื่อก ากับดูแลและควบคุมจรรยาบรรณของ

บุคลากรมีมาตรการด าเนินการเมื่อมีการร้องเรียน กล่าวหา หรือกล่าวโทษ มีกลไกที่

เป็นระบบในการด าเนินการทางวินัยและทางจรรยาบรรณเพื่อสร้างความมั่นใจทั้งต่อผู้

ร้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน  

2) การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อความโปร่งใส

ในการบริหารงานและการให้โอกาสผู้ที่ ได้รับผลกระทบทางการบริหารของ
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มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิ รายงานการประชุม 

ประกาศ ค าสั่งของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลข่าวสารตามที่

มีผู้ร้องขอ รวมทั้งการจัดช่องทางต่างๆ ให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน แจ้ง

เบาะแส การทุจริต และ ร้องเรียน อาทิ เว็บไซต์ ตู้รับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานต่างๆ 

เป็นต้น 

3) การมอบอ านาจ เป็นกลไกที่ส าคัญในการปฏิบัติราชการภาครัฐเพราะงาน

บริหารราชการจะครอบคลุม ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง 

ภารกิจที่ต้องกระท ามีอยู่เป็นอันมาก อธิการบดีเพียงคนเดียว ไม่อาจปฏิบัติงานให้

ครบถ้วนทุกด้านได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการกระจายการปฏิบัติหน้าที่และใหง้านราชการของ

มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

จึงได้มอบอ านาจในการ ปฏิบัติงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ เช่น รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก เป็นต้น ภารกิจที่มอบอ านาจ 

ได้แก่ งานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ เช่น การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การลงนามใน

หนังสือ สัญญา การจัดซื้อจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ด้านการบริหารงานบุคคล เช่น 

การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การลา การท าสัญญา สวัสดิการบุคลากร ฯลฯ งานด้าน

วิชาการ เช่น การจัดการเรื่อง หลักสูตร กระบวนการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

การจัดสรรทุนการศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ งานด้านการวิจัย เช่น การ

บริหารโครงการวิจัย การจัดระบบกองทุนวิจัย ฯลฯ งานด้านพัฒนานักศึกษา เช่น การ 

ก ากับดูแลนักศึกษา การจัดระบบการเข้าอยู่อาศัยในหอพัก การดูแลเรื่องวินัยนักศกึษา 

เป็นต้น และได้ก าหนด ขอบข่ายให้ผูร้ับมอบอ านาจปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของ

ทางราชการ โดยมีการก ากับดูแลให้ค าปรึกษา อย่างใกล้ชิด 

4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการให้ประชาชนเข้ามามี

การแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยได้มีการแต่งตั้ง

บุคคลจากนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์การพัฒนา 

เอกชน ผู้น าท้องถิ่น ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ฯลฯ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

5) การประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน โดยใช้กลไกของ

การด าเนินงานตามขั้นตอน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ

ด าเนนิการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยงทั้งกระบวนการอย่างครบวงจร 

6) การด าเนินการเพื่อควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยด าเนินการตาม

มาตรการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในมาตรการการควบคุม เช่น 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
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สื่อสารผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เผยแพร่ขอ้มูลด้านการตรวจสอบ ตลอดจนการแจ้ง

แนวทางการปฏิบัติและการซักซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน

การเงิน การคลัง หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง 

อย่างจริงจัง 

7) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินมหาวิทยาลัย เพื่อก ากับดูแลด้าน

การน าเงินของมหาวิทยาลัยที่ไปใช้ประโยชน์และมีการรายงานสถานะทางการเงินต่อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบและให้ค าแนะน าการปรับปรุงการ

บริหารสัญญาการก่อสร้าง จัดท ารายงานสถานะทางการเงนิของ มหาวิทยาลัย แตง่ตั้ง

คณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อก ากับดูแลการใช้เงินรายได้ให้เป็นไป

ตามระเบียบ และก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของ

มหาวิทยาลัย 

8) การวางแผนและระบบการตรวจสอบประจ าปี ด าเนินการตรวจสอบด้าน

การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงิน และการบัญชี ของหน่วยงานต่างๆ ตามแผน และ

รายงานผลการตรวจสอบเป็นรายเดือน และเป็นรายปี รวมทั้ง การแจ้งผลการ

ตรวจสอบใหแ้ต่ละหน่วยงานทราบเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง การก ากับติดตามและ

ตรวจสอบ ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ ตรวจสอบการจัดการ

เกี่ยวกับเงนิยืมทดลองจ่าย ตรวจสอบ ระบบการรับและการน าส่งเงินรายได้ ตรวจสอบ

รายงานทางการเงนิประจ าเดือนเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัย และส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน ตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปี ตรวจสอบงบ

การเงินขององค์กรในก ากับ การพัฒนาความรูแ้ละทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และด าเนินโครงการเสวนาเครือข่าย

การจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมิน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นต้น 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดการเรื่องร้องเรียนและการ

เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร การมอบอ านาจ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีสว่นรว่มใน

การแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามผล การปฏิบัติราชการ การควบคุมและ             

การบริหารความเสี่ยง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ           

ให้เหมาะสม เป็นการลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ออกข้อบังคับเพื่อก ากับ

ดูแลและควบคุมจรรยาบรรณของบุคลากรมีมาตรการด าเนินการเมื่อมีการร้องเรียน 

กล่าวหา หรือกล่าวโทษ มีกลไกที่เป็นระบบในการด าเนินการทางวินัยและทาง

จรรยาบรรณเพื่อสร้างความมั่นใจทั้งต่อผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน และมีการจัดการ



10 
 

เรื่องร้องเรียนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและ

การให้โอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการบริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิ รายงานการประชุม ประกาศ ค าสั่งของมหาวิทยาลัยผ่าน

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ร้องขอ รวมทั้งการจัดช่องทาง

ต่างๆ ใหบุ้คลากร นักศึกษา และประชาชน แจง้เบาะแส การทุจริต และ ร้องเรียน อาทิ 

เว็บไซต์ ตู้รับเรื่องร้องเรียนหนว่ยงานตา่งๆ เป็นต้น 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการให้

ประชาชนเข้ามามีการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยได้

มีการแต่งตั้งบุคคลจากนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทน

องค์การพัฒนา เอกชน ผู้น าท้องถิ่น ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ฯลฯ มาร่วมเป็นกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานมี

ความโปร่งใสและถูกต้อง 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนการ

ปฏิบัติงาน โดยใช้กลไกของการด าเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) และด าเนินการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยงทั้งกระบวนการ

อย่างครบวงจร โดยการด าเนินการเพื่อควบคุมและบริหารความเสี่ยงมีการด าเนินการ

ตามมาตรการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในมาตรการการควบคุม 

เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ เผยแพร่ข้อมูลด้านการตรวจสอบ 

ตลอดจนการแจ้งแนวทางการปฏิบัติและการซักซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้าน

การเงิน การคลัง อย่างจริงจัง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงนิมหาวิทยาลัย 

เพื่อก ากับดูแลด้านการน าเงินของมหาวิทยาลัยที่ไปใช้ประโยชน์และมีการรายงาน

สถานะทางการเงินต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบและให้

ค าแนะน าการปรับปรุงการบริหารสัญญาการก่อสร้าง จัดท ารายงานสถานะทางการ

เงินของ มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อก ากับดูแล

การใช้เงินรายได้ให้เป็นไปตามระเบียบ และก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประสิทธิภาพ

การใชง้บประมาณของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการวางแผนและจัดระบบการตรวจสอบ

ประจ าปี ด าเนินการตรวจสอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้านการเงนิ  และการบัญชี ของ

หน่วยงานต่างๆ ตามแผน และรายงานผลการตรวจสอบเป็นรายเดือน และเป็นรายปี 

รวมทั้ง การแจ้งผลการตรวจสอบให้แต่ละหน่วยงานทราบเพื่อน าไปสู่การแก้ไข
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ปรับปรุง การก ากับติดตามและตรวจสอบใหห้นว่ยงานต่างๆ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

ได้แก่ ตรวจสอบการจัดการเกี่ยวกับเงินยืมทดลองจ่าย ตรวจสอบ ระบบการรับและ

การน าส่งเงินรายได้ ตรวจสอบรายงานทางการเงินประจ าเดือนเพื่อน าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิงประจ าปี ตรวจสอบงบการเงินขององค์กรในก ากับ การพัฒนาความรู้และ

ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้อง  

และด าเนินโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย จัดการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้มกีารมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการภาครัฐเพราะงาน

บริหารราชการจะครอบคลุม ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง 

ภารกิจที่ต้องกระท ามีอยู่เป็นอันมาก อธิการบดีเพียงคนเดียว ไม่อาจปฏิบัติงานให้

ครบถ้วนทุกด้านได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการกระจายการปฏิบัติหน้าที่และใหง้านราชการของ

มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

จึงได้มอบอ านาจในการ ปฏิบัติงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ เช่น รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก เป็นต้น ภารกิจที่มอบอ านาจ 

ได้แก่ งานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ เช่น การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การลงนามใน

หนังสือ สัญญา การจัดซื้อจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ด้านการบริหารงานบุคคล เช่น 

การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การลา การท าสัญญา สวัสดิการบุคลากร ฯลฯ งานด้าน

วิชาการ เช่น การจัดการเรื่อง หลักสูตร กระบวนการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

การจัดสรรทุนการศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ งานด้านการวิจัย เช่น การ

บริหารโครงการวิจัย การจัดระบบกองทุนวิจัย ฯลฯ งานด้านพัฒนานักศึกษา เช่น การ 

ก ากับดูแลนักศึกษา การจัดระบบการเข้าอยู่อาศัยในหอพัก การดูแลเรื่องวินัยนักศกึษา 

เป็นต้น และได้ก าหนด ขอบข่ายให้ผูร้ับมอบอ านาจปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของ

ทางราชการ โดยมีการก ากับดูแลให้ค าปรึกษา อย่างใกล้ชิด 
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ส่วนที่ 4 

แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของมหำวทิยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 

    ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติ

การเพื่อป้องกันการทุจริตตอ่หนา้ที่ โดยสรุปเป็น 3 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริตโดยเน้น

การปรับเปลี่ยน ฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

มำตรกำร / แนวทำงด ำเนินงำน 

  1) รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินงาน             

เพื่อสร้างจติส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ภายในหนว่ยงาน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมฝึกอบรม

คุณธรรม และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลากรทุกระดับ 

3) การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสในการ

ท างานของหน่วยงาน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานร่วมทั้งพัฒนาเครือข่ายใน

ประเทศในการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต 

มำตรกำร / แนวทำงด ำเนินงำน 

1) สร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการความร่วมมอืระหว่างภาคีเครือข่าย 

หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

2) พัฒนาการปฏิบัติงานให้มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3) พัฒนาระบบการก ากับติดตามตรวจสอบ ควบคุมภายในให้มี

ประสิทธิภาพ 

  4) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยให้ประชาชนและ

บุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุก

ภาคส่วน 

มำตรกำร / แนวทำงด ำเนินงำน 

1) เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร

มหาวิทยาลัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

2) พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต และจัดการองค์ความรู้ มีการ 

ถ่ายทอดความรูแ้ก่บุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
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ส่วนที่ 5 

แผนปฏิบัติกำรเพื่อป้องกัน และปรำบปรำมทจุริตในกำรปฏิบัติงำน ปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของมหำวทิยำลัยรำชภฏับุรีรัมย ์

ยุทธศำสตร ์ มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลำ

ด ำเนิน

โครงกำร 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 

1. การเสริมสร้างจิตส านกึ 

ค่านิยม ในการต่อตา้นการ

ทุจริตโดยเน้นการปรับ 

เปลี่ยนฐานความคิดในการ

รักษาประโยชน์สาธารณะ 

โดยใช้ระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภบิาล 

 

1) รณรงค์  ส่ งเสริม

และปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมในการด า 

เนินงาน เพื่อสร้างจิต 

ส านึกในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตและปฏิบัติหน้า 

ท่ี โดยมิ ชอบภายใน

หนว่ยงาน 

 

1.1 กิจกรรม การพัฒนาระดับ

คุณธรรม และความโปร่งใสใน

การด าเนินงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของฝ่าย

ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย ์

- 1) เพื่อเสริมสร้างให้

บุคลากรทุกระดับภาย ใน

มหาวิทยาลัยมคีุณธรรม

และจริย ธรรมมากขึ้น 

2) เพื่อรณรงค์ป้องกันการ

ทุจริตภายในหนว่ยงาน 

3) เพื่อสร้างจิตส านักให้

บุคลากรให้ความสนใจใน

การป้องกันและปราบปราม

แก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบภายใน

หนว่ยงาน 

 

 

ต.ค. 64 – 
พ.ค. 65 

ร้อยละของบุคลา 

กรท่ีเข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 

80 

- 
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ยุทธศำสตร ์ มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลำ

ด ำเนิน

โครงกำร 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ผลกำร 

ด ำเนินกำร 

  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 

22 – 23 
ม.ค. 65 

ร้อยละของนักศึกษา

ท่ีเข้าร่วมการอบรม 

ร้อยละ 

70 

- 

2) ส่ งเสริมและสนับ 

สนุนให้ บุคลากรทุก

ระดับเข้าร่วมฝึกอบรม

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. 64 – 
พ.ค. 65 

 

ร้อยละของบุคลา 

กรท่ีเข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 

80 

- 
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ยุทธศำสตร ์ มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลำ

ด ำเนิน

โครงกำร 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ผลกำร 

ด ำเนินกำร 

 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

ประพฤติมิชอบต่อหน้าท่ีให้กับ

บุคลากรได้ปฏบัิตติาม 

- 1) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้

ในมาตรฐานความโปร่งใส

ในการปฏบัิตงิาน 

2) เพื่อป้องกันมใิห้

บุคลากรเข้าไปยุง่เกี่ยวกับ

งานท่ีจะก่อให้เกิด

ผลประโยชนทั์บซ้อน 

ต.ค. 64 – 
พ.ค. 65 

ร้อยละของบุคลากร

ท่ีรับรู้นโยบายในการ

ก าหนดมาตร ฐาน

ความโปร่งใส 

ร้อยละ 

100 

- 

3.2 กิ จกรรมรณรงค์ ให้

บุคลากรน านโยบายลงสู่การ

ปฏบัิตเิพื่อสร้างมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต

และประพฤตมิชิอบตอ่หนา้ท่ี 

- 1) เพื่อให้บุคลากรได้รับ

ทราบ รับรู้ นโยบายการ

ก าหนดมาตรฐานความ

โปร่งใสในการปฏบัิตงิาน 

ต.ค. 64 – 
พ.ค. 65 

ร้อยละของบุคลากร

ท่ีน านโยบายลงสู่การ

ปฏบัิตงิาน 

ร้อยละ 

100 

- 

2. บูรณาการการท างาน

ของหน่ วยงานรวมท้ั ง

พัฒนาเครือข่ายในประเทศ

ในการป้องกันและต่อต้าน

การทุจริต 

1) สร้างความเข้มแข็ง 

และบูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างภาคี

เครือข่าย หน่วยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

1.1 สร้างช่องทางการแสดง

ความคิดเห็น รับแจ้งข้อมูล

หรือเบาะแสเร่ืองร้องเรียน 

พร้ อมท้ั งเผยแพร่ประชา 

สัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน 

- 1) เพื่อให้ผู้มสี่วนได้ ส่วน

เสีย ประชาชน นักศกึษา 

สามารถแจ้งเร่ืองราวหรือ

เบาะแสในการทุจรติต่อ

หนา้ที่และประพฤติมิชอบ 

ต.ค. 64– 
ก.ย. 65 

 

จ านวนชอ่งทางรับ

ฟังความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ

จากประชาชน 

5 

ชอ่งทาง 

 

- 
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ยุทธศำสตร ์ มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลำ

ด ำเนิน

โครงกำร 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ผลกำร 

ด ำเนินกำร 

 และประชาชนในการ

ตอ่ตา้นการทุจริต 

เร่ืองทุจริต การปฏิบัติละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ประชาชนรับทราบ 

 ภายในมหาวทิยาลัยได้

สะดวกมากขึ้น 

2) เพื่อเผยแพร่และประชา 

สัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการ

การป้องกันและปราบ 

ปรามการทุจรติให้กับ

บุคคลภายนอกรับทราบ 

   - 

 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 านวนข้อร้องเรียน

เกี่ยวกับความไม่

โปร่งใสในการ

ท างาน 

ไมม่ขี้อ

ร้อง 

เรียน 

- 

 3) พัฒนาระบบการ

ก ากับติดตามตรวจ 

สอบ ควบคุมภายใน

ให้มีประสิทธิภาพ 

3.1 การจัดท าแผนการ

ตรวจสอบภายใน 

- 1) เพื่อให้มีการตรวจสอบ

ภายในหน่วยงานป้องกันมิ

ให้เกิดการกระท าความผิด

ตอ่หน้าท่ี  

2) เพื่อป้องกันและปราบ 

ปรามไมใ่ห้เกิดการทุจรติ 

ต.ค. 64– 
ก.ย. 65 

มกีารก ากับตรวจ 

สอบควบคุมภายใน 

ม ี - 
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ยุทธศำสตร ์ มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลำ

ด ำเนิน

โครงกำร 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ผลกำร 

ด ำเนินกำร 

 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

ประกาศการจัดซื้อ

จัดจ้าง/ผลการ

ตรวจ สอบผู้ท่ีไม่มี

ผลประโยชน์ 

ร้อยละ 

100 

- 

3 เสริมสร้างองค์ความรู้

ด้านการต่อตา้นการทุจริต

ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร ทุ ก          

ภาคส่วน 

1) เ ส ริ ม ส ร้ า ง

สมรรถนะและขี ด

ความสามารถของ

บุคลากรมหาวิทยาลัย

ในการป้องกั นและ

ปราบปรามการทุจริต  

1.1 กิจกรรม การพัฒนาระดับ

คุณธรรม และความโปร่งใสใน

การด าเนินงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของฝ่าย

ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย ์

- 1) เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้

ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

2) เพื่อกระตุน้ให้บุคลากร

มจีิตส านกึในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ

มากขึ้น 

ต.ค. 64 – 
พ.ค. 65 

 

ร้อยละของ

บุคคลากรท่ีเข้า

ร่วม 

ร้อยละ 

80 

- 
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ยุทธศำสตร ์ มำตรกำร/แนวทำง โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ วัตถุประสงค ์

ระยะเวลำ

ด ำเนิน

โครงกำร 

ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
ผลกำร 

ด ำเนินกำร 

 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 า น วนค ร้ั ง ขอ ง

การเผยแพร่ 

2 ครัง้ - 

 



เอกสารอ้างอิง 
 
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ปี 2564  
  21 การต่อต้านทุจริตและประพฤตมิชอบ. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ส านักงาน
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต . กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานัก ป.ป.ช.). 
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