บทสรุปผูบ้ ริหาร
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
และเพื่อเป็นเครื่องมือในการรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของบุคลากรในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย
ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําขึ้นจากการประเมินความ
เสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามกรอบของคู่ มื อ การประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง 2 ประเด็น
คือ ประเด็นที่ 1 กฎหมายและกฎระเบียบ และ ประเด็นที่ 2 พฤติกรรมการใช้อํานาจ
ทั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยได้นําประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวมาดําเนินการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงด้าน
การป้ อ งกั นการทุจ ริต ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ต ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
แผนงานที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดและทัศนคติ
ของบุคลากรในองค์กรในการรักษาประโยชน์ส่วนรวม
กิจกรรม/โครงการแนวทางการดําเนินงาน
1. ประกาศและเผยแพร่เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ประกาศและเผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3. เผยแพร่จรรยาบรรณบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
4. ผลิตสื่อวิดีทัศน์และเผยแพร่มหาวิทยาลัยสีขาวให้บุคลากรและนิสิตได้ทราบทั่วกัน
5. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ /มาตรการลงโทษ
หากเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้น แก่บคุ ลากรให้ทราบโดยทั่วกัน
6. จัดอบรมสัมมนาการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปลูกจิตสํานึกแห่งความพอเพียง
7. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : (ITA)
8. โครงการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
9. โครงการพัฒนาสมรรถนะตามตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
พบว่า ตามแผนงานฯ มีกิจกรรม/โครงการที่กําหนดในแผนทั้งสิ้น 9 กิจกรรม/โครงการ มีการ
ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ 4 กิ จ กรรม (กิ จ กรรมที่ 1, 2, 3 และ 5) (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.44) อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนินการ
1 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 4) (คิดเป็นร้อยละ 11.11) ยังไม่ได้ดําเนินการ 4 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 6, 7, 8 และ 9)
(คิดเป็นร้อยละ 44.45)
ทั้งนี้ โดยกิจกรรม/โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการจึงได้ชะลอการจัดกิจกรรม/โครงการไปก่อน

2
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงานที่ 1
ตัวชี้วัด
ร้อยละการรับรูแ้ นวทางทางการป้องกันการกระทําทุจริต
และประพฤติมชิ อบ มหาวิทยาลัย ของบุคลากรและนิสิต

เป้าหมาย
ร้อยละ 60

ผลการดําเนินงาน
อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส แต่เนือ่ งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จึงเลื่อนการ
ดําเนินงานออกไป

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต
กิจกรรม/โครงการแนวทางการดําเนินงาน
1. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการร้องเรียน อุทธรณ์และร้องทุกข์
2. แจ้งเวียนแนวทาง/ ช่องทางการอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้ทราบโดยทั่วถึงกันทั้งมหาวิทยาลัย
3. เปิดเผยข้อมูลในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
4. เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
พบว่า ตามแผนงานฯ มีกิจกรรม/โครงการที่กําหนดในแผนทั้งสิ้น 4 กิจกรรม/โครงการ มีการ
ดําเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 2) (คิดเป็นร้อยละ 25.00) อยู่ระหว่างดําเนินการ 3 กิจกรรม (กิจกรรมที่
1, 3 และ 4) (คิดเป็นร้อยละ 75.00)
ทั้งนี้ โดยกิจกรรม/โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทําให้การดําเนินงานกิจกรรม/โครงการดําเนินงานล่าช้าหรือไม่เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงานที่ 2
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
จํานวนช่องทางการร้องเรียน การอุทธรณ์ร้องทุกข์ที่เพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง
อยู่ระหว่างดําเนินงาน
จํานวนการขอ(ข้อมูล)ตรวจสอบข้อมูลร้องเรียน

2 ข้อมูล

ณ รอบ 6 เดือน ยังไม่มีการขอ
(ข้อมูล)ตรวจสอบข้อมูลร้องเรียน

ประเด็ น ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะจากผลการดํ า เนิ น งานแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
1. เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการที่บรรจุไว้ใ น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อาจปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การจัด
อบรมให้ความรู้แบบออนไลน์ การจัดทําสื่อให้ความรู้แบบออนไลน์
2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ควรเร่งดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ที่จะใช้ควบคุมและจัดการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริตที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แล้วเสร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ดําเนินการปรับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
4. มหาวิทยาลัยควรกํากับติดตามการดําเนินงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ที่บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ อย่างสม่ําเสมอ
------------------------------------------

