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ค าน า 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดย
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตใน
การปฏิบัติราชการประจ าปีนั้น   
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ถือปฏิบัติด้านการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ตอบสนองกับนโยบายของ
รัฐบาลและสอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.  2560 – 2564) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ได้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อสิ้นไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
และ ไตรมาส 4 ซึ่งพิจารณาจากผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จากมาตรการและแนวปฏิบัติ เพ่ือให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อัน
ก่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างแท้จริง 
 
 
          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ส่วนที ่1 หลักการและเหตุผล 
1.1 หลักการและเหตุผล 

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ท า
ให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคม ในวงกว้าง ความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ “คน” เป็นต้นเหตุส าคัญของปัญหาทั้งหมด และ “ระบบ” เป็น
ปัจจัยส าคัญเช่นเดียวกับ “คน” ที่ก่อความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ระบบราชการและ
หน่วยงานของรัฐ”และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ใช้ช่องว่างจากกฎระเบียบ การบริหารจัดการไม่ได้ใช้ข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนล้มเหลว ระบบอุปถัมภ์เข้มแข็งกว่าระบบคุณธรรม ระบบการลงโทษ ผู้กระท าผิดไม่
ศักดิ์สิทธิ์ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล สภาพดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส ความไม่เป็นธรรม 
รวมทั้งเอ้ือต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่น  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.  2560 – 2564)  ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” โดย
ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน 
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 
ด้าน ได้แก่ 

1. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
2. ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
6. ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

 

โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 
50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้ งมีการก าหนดแนวทางและกลไกในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที 

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอื่นๆในประเทศไทยสามารถน าไปปรับใช้
ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างาม
ท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2530-2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
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แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
บริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์อันสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อท าหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
3. ปรับปรุงแผนการด าเนินงานตามข้อเสนอจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ได้ประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เ พ่ือปรับปรุงมาตรการ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และก าหนดให้คณะ/หน่วยงานที่
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2562 และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและถือปฏิบัติต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือท าให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงได้ มีการ
ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. 2562 ที่ได้วางได้ ตามมาตรการ ตัวชี้วัด และกิจกรรม/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนการ
ด าเนินการเพ่ือเป็นการผลักดันและปลูกฝังค่านิยมสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
ต่อไป 
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ส่วนที ่2 ข้อมลูมหาวิทยาลัย 
2.1 ปรัชญา  

สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 
 
2.2 วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

2.3 กรอบวิสัยทัศน์ 

1) มหาวิทยาลัยชั้นน า : เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในระดับประเทศ ติดอันดับไม่น้อยกว่า อันดับ 20 ของประเทศ  
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต จ าแนกเป็น 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 

  2.1 ด้านการศึกษา 
  2.2 ด้านสุขภาวะ (วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์) 
  2.3 ด้านสร้างรายได้ 

3) กลุ่มประชาชน : มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม 
 
2.4 พันธกิจ 

1) สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3) บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่ม

น้ าโขง 
 
2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
2) พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

และสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 
3) ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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4) อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 
5) องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข และได้รับความชื่นชมในภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัย 

6) บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  
7) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 
2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑       จัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับ
ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

เป้าประสงค์ บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ สามารถสร้าง
นวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการ การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ทันต่อเทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการท างาน มี
ภาวะผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน   

เป้าประสงค์                ประชาชนและสังคมได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ/นานาชาติ และน าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติด้าน
นโยบาย ชุมชนสังคม อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์                ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่น
และประเทศชาติ   

เป้าประสงค์                นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 
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เป้าประสงค์                องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมี
ความสุข และได้รับความชื่นชมในภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 

เป้าประสงค์                มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างมีความสุขและความผูกพันต่อองค์กร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง 
ปลอดภัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

เป้าประสงค์            มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา 
และบุคลากร เพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 
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2.7 โครงสร้างองค์กร 
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แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2561 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตส านกึ 
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.1 เสริ มสร้ า งจิ ตส านึ ก  คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

1.2 สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 

1.3 พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียน
การสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัย
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ระ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ให้
นักศึกษา 

1.4 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตส าหรับนักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป 

2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.2 พัฒนาระบบและกลไกในการรับ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2.3 พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

 

3.1 ปรับปรุ งกระบวนงาน เพื่ อ ลด
ขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดการใช้
ดุ ลพิ นิ จ ขอ ง เ จ้ าหน้ าที่ ในการ
ปฏิบัติงาน 

3.2 3.2 พัฒนาระบบและกลไกในการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการที่
จะเกิดการทุจริต 

3.3 ติดตามผลการด า เนินงานตาม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.4 พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ 

4.1 พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ขี ด
คว ามสามา รถ เจ้ า หน้ า ที่ ข อ ง
มหาวิทยาลัยในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบ 

 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 

๗ 
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ส่วนที่ 3 การก ากับติดตามและประเมินผล 
การก ากับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. 

2562 ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งหลังจากได้ผ่านกระบวนการวางแผน (planning) 
และน าแผนถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ที่ถือเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการวัดความส าเร็จของผลการด าเนินงาน การประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่
ก าหนด ซึ่งมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA หรือเรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย การ
วางแผน (Plan) การน าแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action) 

วงจร PDCA มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการวางแผนโดยเป็น
ขั้นตอนต่อเนื่องจากการน าแผนไปปฏิบัติ (Do) คือการตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งเป็นการน าผลการ
ปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนที่วางไว้และหากพบว่า ผลการปฏิบัติงานจริงไม่ได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข (Action) เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนต่อไป วงจร 
PDCA นี้จะเป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดจะท าให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา 
(Continuous Improvement เพ่ือหาทางให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน ดังนั้น เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย หรือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจของ มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการตามตัวชี้วัด 
Corporate KPI ในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) แล้ว ต้องค านึงถึงประสิทธิผล (Effectiveness) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลกระทบ ( Impact) ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ประสิทธิผล
(Effectiveness) เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
เหตุผลอะไรที่ท าให้การปฏิบัติงานน้ันไม่ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการ
พิจารณาถึงความสามารถในการผลิต/ผลงาน ที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการด าเนินงาน( Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ (Output) ของโครงการ/แผนงาน เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานนั้นได้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมี
แนวทางอ่ืนที่ดีกว่าที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด ผลกระทบ ( Impact) เพ่ือให้ทราบว่าผลผลิต
หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด ไว้นั้นมีผลกระทบต่อองค์กรหรือประเทศและสังคมโดยส่วนรวม
ต่างๆ อย่างไร 
 

การก ากับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. 
2562 มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ของโครงการ/กิจรรมที่บรรจุภายในแผน
รายงานผลการด าเนินงานตามไตรที่ 2 , 3 และ 4 และประเมินผลความส าเร็จตามเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 4 รายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. 2562 
 

จากการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามมาตรการและตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2 สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 2  
ประเภท จ านวน ร้อยละ 

  ตัวช้ีวัดทีบ่รรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 11 40.74 
     - ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 11 40.74 
  ตัวชี้วัดทีไ่ม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 16 59.26 
     - ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานแต่ยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 5 18.52 
     - ตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการด าเนินงานและจะรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 3 และ 4 11 40.74 

รวม 27 100.00 
   

จากตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ มีตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน ๒7 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนด 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.74 และตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 16 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 59.26 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
เป้าประสงค์ : นักศึกษา บุคลากรมีจิตส านึก มีค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัยในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
1.1 เสริมสร้างจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
2. จ านวนช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรมีค่านิยม ยกย่อง 
เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
3. จ านวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูและบุคลากรที่ได้รับ
เกียรติบัตรโครงการส่งเสรมิและพัฒนาตนเองของนักศึกษาและบุคลากรในทาง
วิชาการและทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม  
4. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ร้อยละของบุคลากรด้านการเงินและพัสดุที่เข้าร่วมโครงการ 
6. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 
7. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตส านึกให้กับนักศึกษาต่อต้านการทุจริต 
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มาตรการ ตัวชี้วัด 
1.2 สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 1. จ านวนครั้งในการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/จรรยาบรรณ/ประกาศ

มหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. จ านวนเรื่องในการประกาศ ประชาสัมพันธ์คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 

1.3 พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้าง
วินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้นักศึกษา 

1. จ านวนรายวิชา บทเรียน การเรียนการสอนที่น าเสนอและรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริต 
2. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้นักศึกษา 
 

1.4 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักศึกษา 
บุคลากรและประชาชนท่ัวไป 

1. จ านวนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

1.1 เสริมสร้างจิตส านึก 
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม 
ค่านิยมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ร้อยละ 85.00 100.00 นักศึกษาและบุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมจากหลาย
ช่องทาง เช่น Facebook มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, YouTube, Line 
เป็นต้น ครอบคลุมร้อยละ 100 ของประชากรในมหาวิทยาลัย 

2 .  จ า น ว น ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร 
ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรมีค่านิยม ยก
ย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ช่องทาง ≥ 4 4 มีการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ เพื่อยกย่อง เชิดชูในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) สื่อมวลชน 2) เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3) ป้ายประชาสัมพันธ์ LED  4) สื่อสังคม 
YouTube, Facebook ของมหาวิทยาลัย 

3. จ านวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูและบุคลากรที่ ได้ รับ
เกียรติบัตรโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ตนเองของนักศึกษาและบุคลากรในทาง
วิชาการและทางด้ านคุณธรรม และ
จริยธรรม  

คน ≥ 20 18 1. นางสาวเกสร สายธนู บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
2. นายไวพจน์ อุ่นใจ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
3. นายธนเชษฐ  วิสัยจร อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ 
4. นายปิยณัฐ  สร้อยค า อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ 
5. ผศ.กุสุมา จิตแสง อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
6. นายมานิตย์ แซ่เตียว อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
7. นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 
8. นางแวว ถนอมวงค์ บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 
9. นางสมคิด สุพันทะมาด ลูกจ้างประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
10. นางสาวพจนาท ยางธิสาร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
11. รศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
12. นางสาวนิศาขล บุญจรัส นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
13. นายณรงค์ฤทธิ์ อินทนนท์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
14. นายอิทธิพล มะโนธรรม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
15. นายกรวิช แก้วดี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
16. นายภาณุพงศ์ นางาม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
17. นางสาวกาญจนา บ าเพ็ญ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
18. นายอาณุวรรณ กาลจักร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 



 
 

12 

มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

4. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรม/ 
โครงการ 

15 8 1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2. โครงการอบรมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (รัฐ) 
3. โครงการผู้บริหารพบประชาคม (วิศวะ) 
4. โครงการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ (วิศวะ) 
5. โครงการพัฒนานักศึกษา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (เภสัช) 
6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและมัชฌิมนิเทศสู่วิชาชีพ (เภสัช) 
7. โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาวะความเป็นผู้น า ปลูกจิตส านึกให้กับ
นักศึกษาด้านการทุจริต (วิทยา) 
8. โครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต 
(UBU Say No To Corruption) ประจ าปี พ.ศ. 2562 

5. ร้อยละของบุคลากรด้านการเงินและ
พัสดุที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 95.00  รายงานผลการด าเนินงานสิ้นไตรมาส 4 

6. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 95.00   

7. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ปลูก
จิตส านึกให้กับนักศึกษาต่อต้านการทุจริต 

กิจกรรม/ 
โครงการ 

12 5 1. โครงการสโมสรนักศึกษา เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รณรงค์การสร้างวินัยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและวินัยจราจร 
3. โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาวะความเป็นผู้น า ปลูกจิตส านึกให้กับ
นักศึกษาด้านการทุจริต (วทิยา) 
5. โครงการจัดการเรียนการสอนในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูก
จิตส านึก ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” 

1.2 สร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

1. จ านวนครั้งในการทบทวนคู่มือการ
ปฏิบั ติ ง าน/จรรยาบรรณ/ประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

เรื่อง ≥ 3  รายงานผลการด าเนินงานสิ้นไตรมาส 4 
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มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

2 .  จ า น ว น เ รื่ อ ง ใ น ก า ร ป ร ะ ก า ศ 
ประชาสัมพันธ์ คู่ มื อ /มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

กระบวน 
งาน 

≥ 3  รายงานผลการด าเนินงานสิ้นไตรมาส 4 

1.3 พัฒนารายวิชา บทเรียน 
การเรี ยนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
สร้ างค่ านิ ยมต่อต้ านการ
ทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
และสร้างวินัยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้นักศึกษา 

1. จ านวนรายวิชา บทเรียน การเรียนการ
สอนที่น าเสนอและรูปแบบการป้องกัน
การทุจริต 
 

จ านวน 
รายวิชา 

≥ 90  รายงานผลการด าเนินงานสิ้นไตรมาส 4 

 2. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้นักศึกษา 

กิจกรรม ≥ 20 3 1. โครงการสโมสรนักศึกษา พะยอมช่อใหม่ ร่วมใจสืบสานประเพณี
สักการะหลวงปู่ชา 
2. โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาวะความเป็นผู้น า ปลูกจิตส านึกให้กับ
นักศึกษาด้านการทุจริต (วิทยา) 
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รณรงค์การสร้างวินัยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและวินัยจราจร 

1.4 พัฒนานวัตกรรมและ
สื่ อการ เรี ยนรู้ ด้ านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตส าหรับนักศึกษา 
บุคลากรและประชาชน
ทั่วไป 

1. จ านวนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ผลงาน ≥ 5  รายงานผลการด าเนินงานสิ้นไตรมาส 4 
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4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าประสงค์ : เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ในมหาวิทยาลัย 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วข้องกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

1. จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ประกาศระเบียบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. จ านวนช่องทางในการในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

2.2 พัฒนาระบบและกลไกในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

1. จ านวนครั้งในการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
2. จ านวนช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต 
3. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มีการแจ้งผลการด าเนินการแก่ผู้ร้องเรียน 

2.3 พัฒนาระบบการรับฟังข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสียตอ่การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

1. จ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

2.1 เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

1. จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ประกาศ
ระเบียบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ช่องทาง ≥ 3 3 การเผยแพร่ช่องทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 3 ช่องทาง ได้แก่        
1) เว็บไซต์ 2) หนังสือแจ้งเวียน 3) การประชุม  

2. จ านวนช่องทางในการในการเผยแพร่
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ช่องทาง ≥ 3 3 1) การเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทางเว็บไซต ์
2) หนังสือแจ้งเวียน 
3) วีดีทัศน์ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ส านักงาน ป.ป.ช. 

2.2 พั ฒนา ร ะบบและ
ก ล ไ ก ใ น ก า ร รั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

1. จ านวนครั้ งในการจัดท า/ทบทวน/
ปรับปรุงหลักเกณฑ์รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์

ครั้ง 1 ๑ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแนวทาง
การพิจารณาข้อร้องเรียน และท าหนังสือแจ้งเวียนให้คณะ ส านัก และ
หน่วยงานทราบ 

2. จ านวนช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน
และการแจ้งเบาะแสการทุจริต 

ช่องทาง 3 3 มีจ านวนช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนคือ 1) แจ้งเรื่องด้วยตนเอง 2) ระบบ 
แจ้งเรื่องร้องเรียนและรับสินบน 3) แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์
และทางไปรษณีย์ 

3. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มีการแจ้งผล
การด าเนินการแก่ผู้ร้องเรียน 

ร้อยละ 100.00 100.00 มีการด าเนินการพิจารณาและเสนอต่ออธิการมหาวิทยาลัยและท า
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนอย่าง
ครบถ้วนร้อยละ 100 

2.3 พัฒนาระบบการรับ
ฟั ง ข้ อ เ ส น อ แ น ะ /
ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

1. จ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทาง ≥ 4 5 การเผยแพร่ช่องทางเรื่องการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 ช่องทาง ได้แก่ 1) กล่องรับฟังความคิดเห็น ณ จุด
บริการของคณะ/ส านัก/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 2) กล่องรับฟัง
ความคิดเห็นออนไลน์หรือเว็บบอร์ดทางเว็บไซต์ของคณะ/ส านัก/
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 3) ช่องแสดงข้อความหรือความคิดเห็นใต้
ข่าวประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ YouTube, Facebook ของ
คณะ/ส านัก/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 4) โทรศัพท์แจ้งเรื่องร้องเรียน
ต่อคณะ/ส านัก/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 5) แบบสอบถามหรือ
ส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานหรือการบริการ
ของคณะ/ส านัก/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
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4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ : กลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจมีความเหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งกระจายอ านาจ ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือ เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ   
 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
3.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดการ
ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 

1. ร้อยละของหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุง ทบทวน จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
2. จ านวนนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทาง/ข้อเสนอแนะ
ในการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี 

3.2 พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมได้น า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในกลไกหรือระบบเพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการที่จะเกิดการทุจริต 

3.3 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

1. จ านวนครั้งท่ีมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมผู้บริหาร 

3.4 พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ 1. จ านวนแผนควบคุมและตรวจสอบ 
2. ร้อยละของหน่วยงานท่ีได้รับการตรวจสอบตามแผนที่ก าหนด 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

3.1 ปรับปรุงกระบวนงาน
เ พื่ อ ล ด ขั้ น ต อ น  ห รื อ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐลดการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน 

1. ร้อยละของหน่วยงานในระดับ
มหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุง ทบทวน 
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

ร้อยละ 90.00 93.33 ปรับปรุงกระบวนงาน ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต 
ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้าน
การแข่งขันบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ทุกคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก) 
 

2. จ านวนนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ แ น ว ท า ง /
ข้อเสนอแนะในการลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าท่ี 

จ านวน 
นวัตกรรม 

≥ 3 3 1. ระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ (PhaPAB) 
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (E-Manage) 
3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3.2 พัฒนาระบบและ
กลไกในเพื่อจัดการ ใน
การป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการที่จะเกิดการ
ทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมได้
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในกลไกหรือ
ระบบเพื่อใช้ในการป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริต 

ร้อยละ 85.00  รายงานผลการด าเนินงานสิ้นไตรมาส 4 

3.3 ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

1. จ านวนครั้งที่มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อท่ีประชุมผู้บริหาร 

ครั้ง ≥ 2  รายงานผลการด าเนินงานสิ้นไตรมาส 2, 3 และ 4 

3.4 พัฒนาระบบควบคุม
และตรวจสอบ 

1. จ านวนแผนควบคุมและตรวจสอบ แผน 1 1 ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการ
ตรวจสอบตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 100.00 ด าเนินการตรวจสอบหน่วยตรวจรับครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครบทุกหน่วยตรวจสอบ 
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4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าประสงค์ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและการประพฤติ
มิชอบ 

1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมาย 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

4.1 พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการประพฤติมิ
ชอบ 

1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85.00  รายงานผลการด าเนินงานสิ้นไตรมาส 4 

2. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 85.00  รายงานผลการด าเนินงานสิ้นไตรมาส 4 

3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
กฎหมาย 

ร้อยละ 90.00  
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