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การดำเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงทุจริต  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย@ 

ยุทธศาสตร@ ประเด็นความเส่ียง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปIาหมาย 
กำหนดเสร็จ/

ผูLรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร@ท่ี 1การเสริมสร(าง

จิตสำนึก ค1านิยมในการต1อต(านการ

ทุจริตโดยเน(นการปรับเปล่ียนฐาน

ความคิดในการรักษาประโยชนD

สาธารณะ โดยใช(ระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1) รณรงคD  ส1 งเสริมและปลูกฝN ง

คุณธรรม จริยธรรมในการดำ เนิน

งานเพ่ื อสร( างจิต สำนึ กในการ

ปQองกันและแก(ไขปNญหาการทุจริต

และปฏิบัติหน(าท่ีโดยมิชอบภายใน

หน1วยงาน 

 

บุคลากรและนักศึกษา ยัง

มีความรู(ความเข(าใจ

เก่ียวกับการเสริมสร(าง

จิตสำนึก ค1านิยม ในการ

ต1อต(านการทุจริตยังไม1

เพียงพอ 

1.1 โครงการอบรม การ

พัฒนาระดับคุณธรรม และ

ความโปร1งใสในการ

ดำเนินงานเพ่ือปQองกัน

ผลประโยชนDทับซ(อนของฝ[าย

ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมยD1.2 โครงการ I 

don't cheat (ฉันไม1โกง) 

1.1 ร(อยละของ

บุคลากรท่ีเข(าร1วม

อบรม 

1.2 ร(อยละของนักศึกษา

ท่ีเข(าร1วมการอบรม 

1.1 ร(อยละ 80 

1.2 ร(อยละ 70 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 

 

 



2 
 

 

ยุทธศาสตร@ ประเด็นความเส่ียง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปIาหมาย 
กำหนดเสร็จ/

ผูLรับผิดชอบ 

2) ส1งเสริมและสนับสนุนให(บุคลากร

ทุกระดับเข(าร1วมฝoกอบรมคุณธรรม 

และส1ง เสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลา กรทุก

ระดับ 

บุคลากรเข(าร1วมฝoกอบรม

คุณธรรม และส1งเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยา บรรณ

วิชาชีพ   ยังไม1ครบทุกระดับ 

2.1การอบรมคุณธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพให(กับ

บุคลากรทุกระดับ 

ร(อยละของบุคลากรท่ี

เข(าร1วมอบรม 

ร(อยละ 80 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
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ยุทธศาสตร@ ประเด็นความเส่ียง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปIาหมาย 
กำหนดเสร็จ/

ผูLรับผิดชอบ 

3) การกำหนดนโยบายท่ี ชัดเจน

เก่ียวกับการมาตรฐานความโปร1งใส

ในการทำงานของหน1วยงาน 

 

การกำหนดนโยบายท่ีชัดเจน

เก่ียวกับการมาตรฐานความ

โปร1งใสในการทำงานของ

หน1วยงานยังไม1ชัดเจน 

3.1 จัดทำคู1มือการกำหนด

มาตรฐานความโปร1งใสในการ

ทำงาน/ผลประโยชนDทับซ(อน

3.2 มีการเผยแพร1คู1มือ

ให(กับบุคลากรในหน1วยงาน

ได(รับทราบและปฏิบัติตาม 

3.1 จำนวนคู1มือท่ี

แจกจ1ายบุคลากร    

3.2 ร(อยละของบุคลากร

ท่ีรับรู(นโยบายมาตร ฐาน

ความโปร1งใส 

3.1 500 เล1ม 

3.2 ร(อยละ 70 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
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ยุทธศาสตร@ ประเด็นความเส่ียง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปIาหมาย 
กำหนดเสร็จ/

ผูLรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร@ ท่ี  2บู รณาการการ

ทำงานของหน1วยงานรวมท้ังพัฒนา

เครือข1ายในประเทศในการปQองกัน

และต1อต(านการทุจริต 

1) สร(างความเข(มแข็ง และบูรณา

การความร1วมมือระหว1างภาคี

เครือข1าย หน1วยงาน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชนในการ

ต1อต(านการทุจริต 

 

การประชาสัมพันธD

ช1องทางการร(องเรียนเร่ือง 

ทุจริตยังไม1ท่ัวถึง 

1.1 สร(างช1องทางการแสดง

ความคิดเห็นรับแจ(งข(อมูล

หรือเบาะแสเร่ืองร(องเรียน 

พร(อมท้ังเผยแพร1

ประชาสัมพันธDช1องทางการ

ร(องเรียนเร่ืองทุจริต การ

ปฏิบัติละเว(นการปฏิบัติ

หน(าท่ีโดยมิชอบให(ผู(มี

ส1วนได(ส1วนเสียและ

ประชาชนรับทราบ 

จำนวนช1องทางรับฟNง

ความคิดเห็นและ

ข(อเสนอแนะจาก

ประชาชน 

5 ช1องทาง 

 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
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ยุทธศาสตร@ ประเด็นความเส่ียง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปIาหมาย 
กำหนดเสร็จ/

ผูLรับผิดชอบ 

2) พัฒนาการปฏิบัติงานให(มี

ความโปร1งใส ตรวจสอบได( 

จำนวนข(อร(องเรียน

เก่ียวกับความไม1โปร1งใสใน

การทำงาน 

2.1 โครงการส1งเสริมธรร

มาภิบาลในการบริหารงาน

บุคคล 

จำนวนข(อร(องเรียน

เก่ียวกับความไม1โปร1งใส

ในการทำงาน 

ไม1มีข(อร(องเรียน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
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ยุทธศาสตร@ ประเด็นความเส่ียง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปIาหมาย 
กำหนดเสร็จ/

ผูLรับผิดชอบ 

3) พัฒนาระบบการกำกับติดตาม

ตรวจสอบ ควบคุมภายในให(มี

ประสิทธิภาพ 

มีการพัฒนาระบบการ

ติดตามปฏิบัติงานตาม

แผน แต1ยังไม1ครอบคลุม 

3.1 การจัดทำแผนการ

ตรวจสอบภายใน 

มีการกำกับตรวจ สอบ

ควบคุมภายใน 

มี ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
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ยุทธศาสตร@ ประเด็นความเส่ียง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปIาหมาย 
กำหนดเสร็จ/

ผูLรับผิดชอบ 

4) การเปwดเผยข(อมูลข1าวสารของ

ทางมหาวิทยาลัยให(ประชาชนและ

บุคคลท่ัวไปได(รับทราบโดยท่ัวกัน 

เพ่ิมช1องการเปwดเผยข(อมูล

ข1าวสารของทาง

มหาวิทยาลัยให(ประชาชน

และบุคคลท่ัวไปได(รับทราบ

โดยท่ัวกัน 

4.1 มีการประกาศเผยแพร1

ข(อมูลต1างๆ และประกาศ

การจัดซ้ือจัดจ(าง/ผลการ

ตรวจสอบผู(ท่ีไม1มีผล 

ประโยชนDทับซ(อนผ1านทาง

ศูนยDข(อมูลข1าวสาร และ

ทางเว็บไซดDของ

มหาวิทยาลัย 

จำนวนการประกาศ

การจัดซ้ือจัดจ(าง/ผล

การตรวจ สอบผู(ท่ีไม1มี

ผลประโยชนD 

ร(อยละ100 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
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ยุทธศาสตร@ ประเด็นความเส่ียง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปIาหมาย 
กำหนดเสร็จ/

ผูLรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร@ท่ี 3 เสริมสร(างองคD

ความรู(ด(านการต1อต(านการทุจริต

ให(กับบุคลากรทุกภาคส1วน 

   1) เสริมสร(างสมรรถนะและขีด

ความสามารถของบุคลากร

มหาวิทยาลัยในการปQองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

เสริมสร(างองคDความรู(ด(าน

การต1อต(านการทุจริตให(กับ

บุคลากรยังไม1ครบทุกภาค

ส1วน 

1.1 โครงการอบรม การ

พัฒนาระดับคุณธรรม 

และความโปร1งใสในการ

ดำเนินงานเพ่ือปQองกัน

ผลประโยชนDทับซ(อนของ

ฝ[ายปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมยD 

ร(อยละของบุคลากร   

ท่ีเข(าร1วม 

ร(อยละ 80 ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
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ยุทธศาสตร@ ประเด็นความเส่ียง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เปIาหมาย 
กำหนดเสร็จ/

ผูLรับผิดชอบ 

2) พัฒนาระบบการปQองกันการ

ทุจริต และจัดการองคDความรู( มีการ

ถ1ายทอดความรู(แก1บุคลากรในการ

ปQองกันและปราบ ปรามการทุจริต 

 

มีการพัฒนาระบบการ

ปQองกันการทุจริต และ

จัดการองคDความรู( มีการ

ถ1ายทอดความรู(แก1บุคลากร

ในการปQองกันและปราบ 

ปรามการทุจริต แต1ยังไม1

ครอบคลุม 

2.1 เผยแพร1ความรู(เพ่ือ

ปQองกันการกระทำผิดวินัย

ให(กับบุคลากรและ

นักศึกษา 

 

- จำนวนคร้ังของการ

เผยแพร1 

 

2 คร้ัง 

 

 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 
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