ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
● หมายถึง ไดผลไมนอยกวาที่คาดหวัง

◉ หมายถึง ไดผลไมนอยกวาที่คาดหวังภายในเวลาที่กําหนด △ หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ/ยังไมถึงเวลาดําเนินการ ✕ หมายถึง ไมไดผลตามที่คาดหวัง

ยุทธศาสตรที่ ๑ "สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต"
วัตถุประสงค : เพื่อสรางจิตสํานึกและปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผลการปฏิบัติ

๑.๑) จัดทําคลิปวิดีโอสงเสิรม
จิตสํานึก การไมทุจริต

จํานวนคลิปวิดีโอ

๑ คลิป

๑.๒) อบรมผูบริหารดานการ
ปองกันการทุจริต

จํานวนครั้ง

๑ ครั้ง

○

○

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณที่ใช

ปญหาและขอเสนอแนะ

◉

ดําเนินการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

ไมมีการใชงบประมาณ การเผยแพรอาจจะยังไมตเนื่องและยังอยูใน
ขอบเขตที่คนขางจํากัด ดังนั้น จึงควรเพิ่ม
ชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่องตอไป

●

ดําเนินการแลวเสร็จ โดยมี
การเลื่อนการอบรมเปนวันที่
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ในหัวขอ "การบริหารงาน
สถาบันอุดมศึกษาภายใต
บริบทปจจุบัน"

งบประมาณ
= ๖๗,๔๖๐.๐๐ บาท
ใชจริง
= ๔๕,๐๒๕.๓๐ บาท

จากการสํารวจความคิดเห็นสรุปไดวา
ผูบริหารสวนใหญตอ งการใหมีการจัด
ฝกอบรมในลักษณะนี้ อยางตอเนื่อง และใน
หัวขอที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนความรูความ
เขาใจในการบริหาร

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณที่ใช

ปญหาและขอเสนอแนะ

ยุทธศาสตรที่ ๒ "ยกระดับเจตจํานงในตอตานการทุจริต"
วัตถุประสงค : เพื่อขยายผลการแสดงเจตจํานงสุจริตไปยังหัวหนาสวนงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม
๓.๑) ใหหัวหนาสวนงาน
ทั้งหมดลงนามในเจตจํานง
สุจริต ในวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
จํานวนสวนงาน

หนวยนับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผลการปฏิบัติ
๓๕ สวน
งาน

○

◉

ดําเนินการแลวเสร็จตาม
กรอบเวลาที่กําหนด

ไมมีการใชงบประมาณ เนื่องดวยผูบริหารบางทานหมดวาระการ
ปฏิบัตหิ นาที่ จึงตองมีการจัดใหผูบริหารที่
เขารับตําแหนงใหมไดลงนามในเอกสาร
แสดงเจตจํานงสุจริต

ยุทธศาสตรที่ ๓ "พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก"
วัตถุประสงค : ๑. เพื่อสรางกลไกปองกันและปราบปรามการทุจริต
๒. เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผลการปฏิบัติ

๓.๑) สรางเว็ปไซต "การ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)"

จํานวนเว็ปไซต
รวม OIT

๑ เว็ปไซต

๓.๒) กําหนดมาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ

มีการเผยแพร

มี

๓.๓) กําหนดมาตรการสงเสริม มีการเผยแพร
ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
๓.๔) กําหนดมาตรการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริต
๓.๕) กําหนดมาตรการปองกัน
การรับกํสิานหนดมาตรการป
บน
๓.๖)
องกัน

○

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณที่ใช

◉

ดําเนินการแลวเสร็จตาม
กรอบเวลาที่กําหนด

○

●

ดําเนินการแลวเสร็จ

มี

○

●

ดําเนินการแลวเสร็จ

มีการเผยแพร

มี

○

●

ดําเนินการแลวเสร็จ

มีการเผยแพร

มี

○

●

ดําเนินการแลวเสร็จ

มีการเผยแพร

มี

○

●

ดําเนินการแลวเสร็จ

มีการเผยแพร

มี

○

●

ดําเนินการแลวเสร็จ

○

●

○

●

เปนการดําเนินการตอเนื่อง อยูระหวางเก็บขอมูล
โดยใชกิจกรรมในรูปแบบ
ตางๆ เชน การปรับปรุง
ระเบียบและแนวปฏิบัติ
และการจัดฝกอบรม เปนตน
ไดมีการทบทวนความเสี่ยง ไมมีการใชงบประมาณ
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒
และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาแลว

ปญหาและขอเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาเว็ปไซต โดยนํามาใสไว
หนาเว็ปไซตของมหาวิทยาลัย เพื่อใหผสู นใจ
สามารถเขาถึงได

ไมมีการใชงบประมาณ

ควรมีการเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่อง
รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรเขามาแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมได

การขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
๓.๗) กําหนดมาตรการ
ตรวจสอบดุ
ลพินิจบความเสี่ยง
๓.๘)
การลดระดั
ตอการทุจริตจากการประเมิน
ความเสี่ยงในปงบประมาณ
๒๕๖๑
๓.๘) การทบทวนระดับความ
เสี่ยงตอการทุจริตจากการ
ประเมินความเสี่ยงใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๒

จํานวน
ความเสี่ยง
ปงบประมาณ
๒๕๖๑
มีการทบทวน

รอยละ ๘๐ ○

๑ ครั้ง

○

○

○

○

○

○

○

-

-

ยุทธศาสตรที่ ๔ "ยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต"
วัตถุประสงค : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

หนวยนับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผลการปฏิบัติ

๔.๑) ตั้งคา/ชวงคะแนน
เปาหมาย ITA ประจําป ๒๕๖๒

คา/ชวงคะแนน
เปาหมาย

ระดับ B

๔.๒) ศึกษาเกณฑและปรับปรุง
การดําเนินงานตามเกณฑการ
ประเมิน ITA ประจําป ๒๕๖๓

๔๘ ขอ OIT

๔๘ ขอ

○
○

○

○

○

○

○

ผลการดําเนินงาน

งบประมาณที่ใช

ปญหาและขอเสนอแนะ
-

◉

ดําเนินการแลวเสร็จ

ไมมีการใชงบประมาณ

◉

ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
โดยในป ๒๕๖๓ ไดมีการ
ประชุมคณะทํางานแลว
ในชวงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ไมมีการใชงบประมาณ เนื่องจากเกณฑการประเมินมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบบางประการ จึงตองมี
การทําความเขาใจกับคณะทํางานและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

