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การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้าง
จิตส านึก ค่านิยม  ในการต่อต้าน
การทุจริตโดยเน้นการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   1) รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝงั
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ด าเนินงานเพ่ือสร้างจิต ส านึกใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ภายในหน่วยงาน 
 

บุคลากรและนักศึกษา             
ยังมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
จิตส านึก ค่านิยม                  
ในการต่อต้านการทุจริต  
ยังไม่เพียงพอ 

1.1 กิจกรรมการพัฒนาระดับ
คุณธรรม  และความโปร่งใส
ในการด าเนินงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของฝ่าย
ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ 
1.2 โครงการ I don't cheat 
(ฉันไม่โกง) 

1.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
อบรม 
1.2 ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมการอบรม 

1.1 ร้อยละ 80 
1.2 ร้อยละ 70 

1.1 ต.ค. 64 – พ.ค. 65 
1.2 22 – 23 ม.ค. 65 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

2)   ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร               
ทุกระดับเข้าร่วมฝึกอบรมคุณธรรม                   
และส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลา กร   
ทุกระดับ 

บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
คุณธรรม และส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ   ยังไม่ครบทุกระดับ 

2.1 การอบรมคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้กับ
บุคลากรทุกระดับ 

ร้อยละของบุคลากร           
ที่เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 80 ต.ค. 64 – พ.ค. 65 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

3) การก าหนดนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการมาตรฐานความโปร่งใส
ในการท างานของหน่วยงาน 

 

การก าหนดนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการมาตรฐานความ
โปร่งใสในการท างานของ
หน่วยงานยังไม่ชัดเจน 

3.1 กิจกรรมถ่ายทอดนโยบาย
ในการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใสในการ
ท างานของหน่วยงานโดย
จัดท าแผนป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบต่อหน้าที่
ให้กับบุคลากรได้ปฏิบัติตาม
3.2 กิจกรรมรณรงค์ให้
บุคลากรน านโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ต่อหน้าที ่

3.1 ร้อยละของบุคลากร
ที่รับรู้นโยบายในการ
ก าหนดมาตรฐานความ
โปร่งใส                     
3.2 ร้อยละของบุคลากร
ที่น านโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติงาน 

3.1 ร้อยละ 100 
3.2 ร้อยละ 100 

ต.ค. 64 – พ.ค. 65 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  2 บู รณาการ        
การท างานของหน่วยงานรวมทั้ง
พัฒนาเครือข่ายในประเทศในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
   1) สร้างความเข้มแข็ง          
และบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต 
 

การประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนเรื่อง 
ทุจริตยังไม่ทั่วถึง 

1.1 สร้างช่องทางการแสดง
ความคิดเห็นรับแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเรื่องร้องเรียน 
พร้อมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง            
การร้องเรียนเรื่องทุจริต  
การปฏิบัติละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชนรับทราบ 

จ านวนช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

จ านวน 5 ช่องทาง 
 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

2) พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

จ านวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใส 
ในการท างาน 

2.1 โครงการส่งเสริม    
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานบุคคล 

จ านวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ในการท างาน 

ไม่มีข้อร้องเรียน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

3) พัฒนาระบบการก ากับติดตาม
ตรวจสอบ ควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

มีการพัฒนาระบบการ
ติดตามปฏิบัติงานตาม
แผน แต่ยังไม่ครอบคลุม 

3.1 การจัดท าแผน           
การตรวจสอบภายใน 

มีการก ากับตรวจสอบ
ควบคุมภายใน 

มีการก ากับตรวจสอบ
ควบคุมภายใน 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

4) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ทางมหาวิทยาลัยให้ประชาชนและ
บุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน 

เพ่ิมช่องการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของทาง
มหาวิทยาลัยให้ประชาชน
และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
โดยทั่วกัน 

4.1 มีการประกาศเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ และประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการ
ตรวจสอบผู้ที่ไม่มีผล 
ประโยชน์ทับซ้อนผ่านทาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และ
ทางเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวนการประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง/ผล
การตรวจ สอบผู้ที่ไม่มี
ผลประโยชน ์

ร้อยละ  100 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
   1) เสริมสร้างสมรรถนะและขีด
ความสามารถของบุคลากร
มหาวิทยาลัยในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากรยังไม่ครบทุกภาค
ส่วน 

1.1 กิจกรรมการพัฒนา
ระดับคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อนของฝ่าย
ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย ์

ร้อยละของบุคลากร   
ที่เข้าร่วม 

ร้อยละ 80 ต.ค. 64 – พ.ค. 65 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

2) พัฒนาระบบการป้องกันการ
ทุจริต และจัดการองค์ความรู้ มีการ
ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในการ
ป้องกันและปราบ ปรามการทุจริต 
 

มีการพัฒนาระบบการ
ป้องกันการทุจริต และ
จัดการองค์ความรู้ มีการ
ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร
ในการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต  แต่ยังไม่
ครอบคลุม 

2.1 เผยแพร่ความรู้เพ่ือ
ป้องกันการกระท าผิดวินัย
ให้กับบุคลากรและ
นักศึกษา 
 

- จ านวนครั้งของการ
เผยแพร่ 
 

จ านวน  2  ครั้ง 
 

 

ต.ค. 64 – พ.ค. 65 

 


