ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
● หมายถึง ได้ผลไม่น้อยกว่าที่คาดหวัง

◉ หมายถึง ได้ผลไม่น้อยกว่าที่คาดหวังภายในเวลาที่กาหนด △ หมายถึง อยู่ระหว่างดาเนินการ/ยังไม่ถึงเวลาดาเนินการ ✕ หมายถึง ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างจิตสานึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม

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. ผลการปฏิบัติ

๑.๑ จัดทาคลิปวิดีโอส่งเสิรมจิตสานึก การ
ไม่ทุจริต

จานวนคลิปวิดีโอ

๑ คลิป

○ ○ ○

๑.๒ อบรมผู้บริหารด้านการป้องกันการ
ทุจริต
(หมายเหตุ: เป็นโครงการที่จัดแทน
โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาลทางการบริหารในยุคการ
เปลี่ยนแปลง และโครงการเสริมสร้างจิต
สาธารณะ ทั้งนี้ เนื่องจากเนื้อหาของการ
ฝึกอบรมจะครอบคลุมเนื้อหาของทั้ง ๒
โครงการอยู่แล้ว)

จานวนครั้ง

๑ ครั้ง

○ ○ ○

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

△

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการ
ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตในรูปแบบใหม่เพิ่มเติม
ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ จะดาเนินการต่อเนื่องในปี
งบ ๖๔

●

ดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยมีการจัดฝึกอบรม
ในช่วงเดือน ต.ค. ธ.ค. ๖๓ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื่อ
โควิด ๑๙

๔๑,๕๐๐ / คน จากการสารวจความคิดเห็นสรุปได้วา่ ผู้บริหารส่วน
(เป้าหมาย ๔๐ คน) ใหญ่ต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมในลักษณะนี้
อย่างต่อเนื่อง และในหัวข้อที่หลากหลาย เพื่อ
มีผู้เข้าร่วมจานวน เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
๓๑ คน คิดเป็น
งบประมาณจานวน
๑,๒๘๖,๕๐๐ บาท
(เป็นงบประมาณที่
ส่วนงานตัดจ่ายให้ผู้
จัดงาน เพื่อ
ดาเนินการ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ "ยกระดับเจตจานงในต่อต้านการทุจริต"
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายผลการแสดงเจตจานงสุจริตไปยังหัวหน้าส่วนงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม
๒.๑ การแสดงคุณสมบัติของการเป็น
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย

๒.๒ ให้หัวหน้าส่วนงานทั้งหมดลงนามใน
เจตจานงสุจริต ในวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย

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. ผลการปฏิบัติ

ผู้บริหาร
ร้อยละ
มหาวิทยาลัย
๑๐๐
ทั้งหมดมีการแสดง
คุณสมบัติของการ
เป็นผู้บริหารตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

จานวนส่วนงาน

๓๕ ส่วน
งาน

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้

○ ○ ○

△

อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของการ
รับรองคุณสมบัติของ
ผู้บริหารแต่ละคน
เนื่องจากมีผู้บริหารที่
เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

○ ○ ○

△

ในช่วงของการ
ดาเนินการ มีบางส่วน
งานที่อยู่ระหว่างการ
สรรหาหัวหน้าส่วนงาน
ใหม่ จึงยังไม่แล้วเสร็จ

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

เนื่องด้วยผู้บริหารบางท่านหมดวาระการปฏิบัติ
หน้าที่ จึงต้องมีการจัดให้ผู้บริหารที่เข้ารับตาแหน่ง
ใหม่ได้ลงนามในเอกสารแสดงเจตจานงสุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ "พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก"
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อสร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

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. ผลการปฏิบัติ
○ ○ ○

๓.๑ สร้างเว็ปไซต์ "การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)"

จานวนเว็ปไซต์รวม ๑ เว็ปไซต์
OIT

๓.๒ การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
การส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
ในการบริหาร
๓.๓ การปรับปรุงเพิ่มเติมช่องทางการถาม
ตอบ (Q&A)

นโยบายที่ได้รบั
การปรับปรุงมี
ความทันสมัย
บุคคลทั่วไป
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัยได้
สะดวกและรวดเร็ว

○ ○ ○ ○

การดาเนินการที่ ร้อยละ ๘๐
เป็นไปตามวงจร
การบริหารความ
เสี่ยงอย่างครบถ้วน

○ ○

๓.๔ การทบทวนระดับความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตจากการประเมินความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ผลการดาเนินงาน

◉

ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามกรอบเวลาที่กาหนด

△

ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

◉

△

งบประมาณที่ใช้

ในปีงบ ๖๔ จะมีการพัฒนาเว็ปไซต์ให้สามารถ
เข้าถึงและมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น
ไม่มี

มหาวิทยาลัย โดยกอง
ภายในสานักงาน
อธิการบดีได้มีการเพิ่ม
ช่องทางถามตอบ และ
มีส่วนงานได้พัฒนาช่อง
ทางการติดต่อสื่อสาร
เพิ่มเติมด้วย
เป็นการดาเนินการ
ต่อเนื่องโดยใช้กิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เช่น
การปรับปรุงระเบียบ
และแนวปฏิบัติ และ
การจัดฝึกอบรม เป็นต้น
นอกจากนี้ ในปีงบ ๖๔
มหาวิทยาลัยได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อ
เข้ามารับผิดชอบ
ดาเนินการอย่างเป็น
ทางการแล้ว

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

ในช่วงปีงบประมาณ ๖๓ มหาวิทยาลัยมีการ
เตรียมความพร้อมด้านการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการกากับติดตาม และ
ประเมินผล ดังนั้น จึงอาจมีความล่าช้าในการ
บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกระบวนการอย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ ในปีงบ ๖๔ มหาวิทยาลัยได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้มี
การยกร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ "ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต"
วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม
๔.๑ การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริย

ตัวชี้วัด
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. ผลการปฏิบัติ
เรื่อง

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◉

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณที่ใช้

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีงบ ๖๓
มหาวิทยาลัยได้ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน
ต่างๆ เพื่อประกอบการ
ทบทวนและปรับปรุง
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
แล้ว และยังดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องในปีงบ ๖๔

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

ไม่มี

