(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
เป้าประสงค์ นักศึกษา บุคลากรมีจิตสานึก มีค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการ
1.1 เสริมสร้างจิตสานึก คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร

1.3 พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้นักศึกษา

1.4 พัฒนานวัตกรรมและสือ่ การเรียนรูด้ ้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสาหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป

ร้อยละ

85

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

2. จานวนช่องทางการสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ช่องทาง

≥4

3. จานวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูและบุคลากรที่ได้รับเกียรติบัตร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาตนเองของนักศึกษาและบุคลากรในทางวิชาการและทางด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

คน
คณะเกษตรศาสตร์

≥ 20

สานักงานพัฒนานักศึกษา/ทุกคณะ/
สานัก/หน่วยงาน
*ไม่รวมบุคลากรดีเด่นด้านกีฬา

4. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม

15

คณะทางานป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ฯ ทุกคณะ/สานัก/หน่วยงาน

5. ร้อยละของบุคลากรด้านการเงินและพัสดุที่เข้าร่วมโครงการ
6. ร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรูเ้ พิ่มขึ้น

ร้อยละ
ร้อยละ

95
95

กิจกรรม/โครงการ

12

ทุกคณะ/สานักงานพัฒนานักศึกษา
(อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม)

เรือ่ ง

≥3

กองคลัง/สานักงานวิจัยฯ/กองบริการศึกษา/
ทุกคณะ/กองการเจ้าหน้าที่

กระบวนงาน
จานวนรายวิชา

≥3
≥ 90

สานักงานอธิการบดี
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
/ทุกคณะ

≥5

ทุกคณะ / EB9

7. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตสานึกให้กับนักศึกษาต่อต้านการทุจริต
1.2 สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2561

1. จานวนครัง้ ในการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/จรรยาบรรณ/ประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. จานวนเรือ่ งในการประกาศ ประชาสัมพันธ์คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
1. จานวนรายวิชา บทเรียน การเรียนการสอนที่นาเสนอและรูปแบบการป้องกันการทุจริต

* จานวนรายวิชาที่เสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
และสร้างวินัยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้นักศึกษา
1. จานวนนวัตกรรมและสือ่ การเรียนรูด้ ้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลงาน

กองคลัง

หน้าที่ 1/3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าประสงค์ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในมหาวิทยาลัย
ค่าเป้าหมาย
มาตรการ
ตัวชี้วัด
2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 1. จานวนช่องทางในการเผยแพร่ประกาศระเบียบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และประพฤติมิชอบ
2. จานวนช่องทางในการในการเผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยนับ
ช่องทาง

2561
≥3

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
กองคลัง

ช่องทาง

≥3

กองคลัง/สนง.ตรวจสอบภายใน/
กองการเจ้าหน้าที่

2.2 พัฒนาระบบและกลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์

1. จานวนครัง้ ในการจัดทา/ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์รับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. จานวนช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต
3. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มีการแจ้งผลการดาเนินการแก่ผรู้ ้องเรียน

ครัง้
ช่องทาง
ร้อยละ

1
3
100

สานักงานกฎหมายและนิติการ
สานักงานกฎหมายและนิติการ
สานักงานกฎหมายและนิติการ

2.3 พัฒนาระบบการรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

1. จานวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ช่องทาง

≥4

กองบริการการศึกษา/กองการเจ้าหน้าที่/
สานักงานกฎหมายและนิติการ/งาน
ประชาสัมพันธ์ / EB2
(ทุกหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ กลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจมีความเหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกระจายอานาจ ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย
มาตรการ
3.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุง ทบทวน จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

หน่วยนับ
ร้อยละ

2561
90

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
คณะ/สานัก/หน่วยงานสังกัดสานักงาน
อธิการบดี (รวม 30 หน่วยงาน)
10 คณะ 1 วิทยาลัย 4 สานัก
สานักงานอธิการบดี 15 หน่วยงาน
กองคลัง คณะ(ฐานข้อมูลการประเมินของแต่
ละคณะ ,โปรแกรมREG ตัดเกรด)

2. จานวนนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการลดการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่

จานวนนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทาง/ข้อเสนอ

≥3

3.2 พัฒนาระบบและกลไกในเพื่อจัดการ ในการป้องกันและลดความเสีย่ งใน
การที่จะเกิดการทุจริต

1. ร้อยละของบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมได้นาความรูม้ าประยุกต์ใช้ในกลไก
หรือระบบเพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเสีย่ งในการที่จะเกิดการทุจริต

ร้อยละ
(การนามาประยุกต์ใช้ในงาน)

85

กองคลัง

3.3 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่มหาวิทยาลัยกาหนด

1. จานวนครัง้ ที่มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมผูบ้ ริหาร

ครัง้

≥2

คณะทางานป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ฯ

3.4 มีระบบควบคุมและตรวจสอบ

1. จานวนแผนควบคุมและตรวจสอบ
2. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนที่กาหนด

แผน
ร้อยละ

1
100

สานักงานตรวจสอบภายใน
หน้าที่ 2/3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าประสงค์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย
มาตรการ
4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ
ร้อยละ

2561
85

2. ร้อยละเฉลีย่ ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรูเ้ พิ่มขึ้น

ร้อยละ

85

3. จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการอบรมกฏหมาย

ร้อยละ

90

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
กองคลัง/สนง.ตรวจสอบภายใน/สนง.
กฎหมายและนิติการ/ทุกคณะ/สานัก
คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ
EB9

หน้าที่ 3/3

