แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

กรอบงบประมาณ

ตัวชี้วัด

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

๑.๑ โครงการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการ
สาหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง

๔๑,๕๐๐ / คน ๑. ระดับความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า
(เป้าหมาย ๔๐ คน) ของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐
เกี่ยวกับความสามารถ
ในการนาไปประยุกต์
๒. ส่วนงานมีแผนหรือ
แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงที่เป็น
รูปธรรม

๑.๒ โครงการสัมมนา
ผู้บริหารระดับสูง
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิ
บาลทางการบริหารใน
ยุคการเปลี่ยนแปลง

๒๐,๐๐๐ บาท ระดับความคิดเห็น
ไม่น้อยกว่า
ของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐
เกี่ยวกับความสามารถ
ในการนาไปประยุกต์

○

○

○

ผลการดาเนินงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

○ โครงการครั้งที่ ๑ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๓
โครงการครั้งที่ ๒ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ เมื่อ ๒๕ ธ.ค. ๖๓
โครงการครั้งที่ ๓ กาหนดจัดช่วง
เดือน ต.ค. - ธ.ค. เนื่องจากรอ
พิจารณาสถานการณ์โควิด ๑๙

-

อยู่ระหว่างการพิจารณา
สถานการณ์โควิด ๑๙ เพื่อ
กาหนดช่วงเวลาจัดโครงการที่
ชัดเจนต่อไป

-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ "การยกระดับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต "
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายผลการแสดงเจตจานงสุจริตไปยังหัวหน้าส่วนงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม

กรอบงบประมาณ

๒.๑ การแสดงคุณสมบัติ
ของการเป็นผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

๒.๒ การแสดงเจตจานง
ของหัวหน้าส่วนงานใน
การต่อต้านการทุจริต

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

ตัวชี้วัด

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

ผู้บริหารระดับ ร้อยละ ๑๐๐ ○
มหาวิทยาลัยทั้งหมดมี
การแสดงคุณสมบัติ
ของการเป็นผู้บริหาร
ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด
หัวหน้าส่วนงานทุก ๓๕ ส่วนงาน
ส่วนงานแสดง
เจตจานงในการ
ต่อต้านการทุจริต

○

○

○

ผลการดาเนินงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

อยู่ระหว่างการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการรับรอง
คุณสมบัติของผู้บริหารแต่ละคน
เนื่องจากมีผู้บริหารที่เข้ามา
ดารงตาแหน่งใหม่

ไม่มีการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ

ในช่วงของการดาเนินการ มี
บางส่วนงานที่อยู่ระหว่างการ
สรรหาหัวหน้าส่วนงานใหม่ จึง
ยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด

ไม่มีการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ "พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก"
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อสร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

กรอบงบประมาณ

ตัวชี้วัด

๓.๑ การปรับปรุง Link
ข้อมูลเว็ปไซต์ OIT ให้
ปรากฏอยู่หน้าเว็ปไซต์
มหาวิทยาลัย

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

๓.๒ การปรับปรุง
เพิ่มเติมช่องทางการถาม
ตอบสาหรับบุคคลทั่วไป

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

Link ข้อมูลที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
และปรากฏอยู่หน้า
แรกของเว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
ช่องทางการถามตอบ
(Q&A) ที่ได้รับการ
ปรับปรุงเพิ่มเติม

๓.๓ การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

มีการทบทวนความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ
และมีการวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยง
พร้อมทั้งกาหนดแนว
ทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

หน่วยนับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๑ Link

○

○

๑ ช่องทาง

๑ ครั้ง

○

○

○

○

○

○

○

○

ผลการดาเนินงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

ดาเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งปรากฏ
อยู่หน้าเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย

ไม่มีการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ

อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างการดาเนินงาน

-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ "ปรัปรุงกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต "
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
๔.๑ การปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริต

กรอบงบประมาณ

ตัวชี้วัด

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

มีการทบทวนและ
ปรับปรุงให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง

หน่วยนับ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เรื่อง

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ผลการดาเนินงาน

○ ในรอบ ๖ เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลมหาวิทยาลัย
๒. การยกร่างประกาศนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
-

