
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป

เป้าประสงค์ : นักศึกษา บุคลากรมีจิตส านึก มีค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

1.1 เสริมสร้างจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 85

2. จ านวนช่องทางการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ช่องทาง ≥ 4

3. จ านวนนักศึกษาและบุคลากรท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูและบุคลากรท่ีได้รับเกียรติบัตรโครงการส่งเสริม

และพัฒนาตนเองของนักศึกษาและบุคลากรในทางวิชาการและทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม

คน ≥ 20

4. จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรม/โครงการ 15 ทุกคณะ/ส านัก/หน่วยงาน

5. ร้อยละของบุคลากรด้านการเงินและพัสดุท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95

6. ร้อยละเฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 95

7. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีปลูกจิตส านึกให้กับนักศึกษาต่อต้านการทุจริต กิจกรรม/โครงการ 12 ทุกคณะ/ส านักพัฒนานักศึกษา

1.2 สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 1. จ านวนคร้ังในการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/จรรยาบรรณ/ประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน

เร่ือง ≥ 3 ทุกคณะ/ส านัก/หน่วยงาน

2. จ านวนเร่ืองในการประกาศ ประชาสัมพันธ์คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน กระบวนงาน ≥ 3 กองการเจ้าหน้าท่ี

1.3 พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้นักศึกษา

1. จ านวนรายวิชา บทเรียน การเรียนการสอนท่ีน าเสนอและรูปแบบการป้องกันการทุจริต จ านวนรายวิชา ≥ 90 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ทุกคณะ

2. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้นักศึกษา

กิจกรรม ≥ 20 ทุกคณะ/ส านักพัฒนานักศึกษา

1.4 พัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนท่ัวไป 1. จ านวนนวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผลงาน ≥ 5 ทุกคณะ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าประสงค์ : เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1. จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ประกาศระเบียบการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ช่องทาง ≥ 3 กองคลัง

2. จ านวนช่องทางในการในการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ช่องทาง ≥ 3 กองคลัง/สนง.ตรวจสอบภายใน

2.2 พัฒนาระบบและกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 1. จ านวนคร้ังในการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ คร้ัง 1

2. จ านวนช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต ช่องทาง 3

3. ร้อยละของข้อร้องเรียนท่ีมีการแจ้งผลการด าเนินการแก่ผู้ร้องเรียน ร้อยละ 100

2.3 พัฒนาระบบการรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 1. จ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทาง ≥ 4 กองบริการการศึกษา/กองการเจ้าหน้าท่ี/

ส านักงานกฎหมายและนิติการ/งาน
ประชาสัมพันธ์

กองคลัง/ทุกคณะ

ส านักงานกฎหมายและนิติการ

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

ส านักงานพัฒนานักศึกษา/ทุกคณะ/ส านัก/

หน่วยงาน*ไม่รวมบุคลากรดีเด่นด้านกีฬา

แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ : กลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจมีความเหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังกระจายอ านาจ ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

3.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือลดข้ันตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการปฏิบัติงาน 1. ร้อยละของหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีการปรับปรุง ทบทวน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้าน

ต่างๆ

ร้อยละ 90 ทุกคณะ/ส านัก/หน่วยงาน

2. จ านวนนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการลดการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าท่ี

จ านวนนวัตกรรม ≥ 3 กองคลัง/กองบริการการศึกษา/ทุกคณะ

3.2 พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันและลดความเส่ียงในการท่ีจะเกิดการทุจริต 1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน

กลไกหรือระบบเพ่ือใช้ในการป้องกันและลดความเส่ียงในการท่ีจะเกิดการทุจริต

ร้อยละ 85 ทุกคณะ/ส านัก/หน่วยงาน

3.3 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 1. จ านวนคร้ังท่ีมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุมผู้บริหาร คร้ัง ≥ 2 กองแผนงาน

3.4 พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ 1. จ านวนแผนควบคุมและตรวจสอบ แผน 1

2. ร้อยละของหน่วยงานท่ีได้รับการตรวจสอบตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าประสงค์ : บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิ

ชอบ

1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85

2. ร้อยละเฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 85

3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมาย ร้อยละ 90 ทุกคณะ/ส านัก/หน่วยงาน/สนง.กฏหมายและ

นิติการ

สนง.ตรวจสอบภายใน

ทุกคณะ/ส านัก/หน่วยงาน/กองการเจ้าหน้าท่ี


