รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ/กิจกรรม
กรอบงบประมาณ
๑.๑ โครงการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการ สำหรบผู้บริหาร
ระดับกลาง

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.

๔๑,๕๐๐ / คน ๑. ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
(เป้าหมาย ๔๐ คน) โครงการเกี่ยวกับความสามารถใน
การนำไปประยุกต์
๒. ส่วนงานมีแผนหรือแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

๑.๒ โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ๑,๐๐๐,๐๐๐
ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลทางการ
บาท (ผู้บริหาร โครงการเกี่ยวกับความสามารถใน
บริหารในยุคการเปลี่ยนแปลง
ระดับหัวหน้าส่วน
การนำไปประยุกต์
งานขึ้นไป)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

เลื่อนการจัดมา
เป็นเดือน
มกราคม ถึง
เดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕

○

ผลการดำเนินงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

○ โครงการครั้งที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ
วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๓
โครงการครั้งที่ ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ
๒๕ ธ.ค. ๖๓
โครงการครั้งที่ ๓ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๔
(การจัดโครงการมีช่วงเวลาห่างกัน
เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิส 19)

๔๖๔,๒๔๖.๘๕
(เฉพาะโครงการ
ครั้งที่ ๓ เท่านั้น
โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ 70 คน)

โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นในช่วงเดือน
มกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิส
19)

ใช้งบประมาณ
ของปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ "การยกระดับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต"
วัตถุประสงค์ : เพื่อขยายผลการแสดงเจตจำนงสุจริตไปยังหัวหน้าส่วนงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
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.

ผลการดำเนินงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒.๑ การแสดงคุณสมบัติของการเป็น
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด ร้อยละ ๑๐๐ ○
มีการแสดงคุณสมบัติของการเป็น
ผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

○

ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยสามารถดูข้อมูล
ได้จาก Link ITA หน้าเว็ปไซต์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒.๒ การแสดงเจตจำนงของหัวหน้า
ส่วนงานในการต่อต้านการทุจริต

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

หัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงานแสดง
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต

๓๕ ส่วนงาน ○

○

ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น โดยสามารถดูข้อมูล
ได้จาก Link ITA หน้าเว็ปไซต์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ "พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก"
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อสร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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.

๓.๑ การปรับปรุง Link ข้อมูลเว็ปไซต์
OIT ให้ปรากฏอยู่หน้าเว็ปไซต์
มหาวิทยาลัย

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

Link ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
และปรากฏอยู่หน้าแรกของเว็ปไซต์
ของมหาวิทยาลัย

๑ Link

๓.๒ การปรับปรุงเพิ่มเติมช่องทางการ
ถามตอบสำหรับบุคคลทั่วไป

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

ช่องทางการถามตอบ (Q&A) ที่
ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม

๑ ช่องทาง

๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

มีการทบทวนความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ และมีการวิเคราะห์ประเด็น
ความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑ ครั้ง

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ผลการดำเนินงาน

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งปรากฏอยู่หน้าเว็ป
ไซต์ของมหาวิทยาลัย

ไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งปรากฏอยู่หน้าเว็ป
ไซต์ของมหาวิทยาลัย

ไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ "ปรัปรุงกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต"
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
กรอบงบประมาณ
ตัวชี้วัด
๔.๑ การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริต

ไม่มีการใช้
งบประมาณ

มีการทบทวนและปรับปรุงให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

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

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○

○

ผลการดำเนินงาน

○ ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ
๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
มหาวิทยาลัย
๒. การยกร่างประกาศนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ

