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คำนำ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เมื ่อวันที ่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดย
กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตใน
การปฏิบัติราชการประจำปีนั้น   
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ถือปฏิบัติด้านการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อให้ตอบสนองกับนโยบายของ
รัฐบาลและสอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.  2560 – 2564) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อสิ้นไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
และ ไตรมาส 4 ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จากมาตรการและแนวปฏิบัติ เพ่ือให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อัน
ก่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างแท้จริง 
 
 
          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สารบัญ 
เนื้อหา 
คำนำ ............................................................................................................................................................. ก 

สารบัญ .......................................................................................................................................................... ข 

ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล ......................................................................................................................... 1 

1.1 หลักการและเหตุผล ......................................................................................................................... 1 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลมหาวิทยาลัย ......................................................................................................................... 3 

2.1 ปรัชญา  .......................................................................................................................................... 3 

2.2 วิสัยทัศน ์.......................................................................................................................................... 3 

2.3 กรอบวิสัยทัศน์ ................................................................................................................................. 3 

2.4 พันธกิจ  .......................................................................................................................................... 3 

2.5 เสาหลักยุทธศาสตร์ ......................................................................................................................... 3 

2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ......................................................................................................................... 3 

2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ................................................................................................ 4 

2.8 โครงสร้างองค์กร .............................................................................................................................. 6 

ส่วนที่ 3 การกำกับติดตามและประเมินผล ..................................................................................................... 8 

ส่วนที่ 4 รายงานผลการดำเนินงาน ............................................................................................................... 9 

4.1 กลยุทธ์ที่ 1 .................................................................................................................................... 10 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2 .................................................................................................................................... 13 

4.3 กลยุทธ์ที่ 3 .................................................................................................................................... 15 

4.4 ผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน .... 17 

บรรณานุกรม .............................................................................................................................................. 20 

 
 
 



1 
 

ส่วนที ่1 หลักการและเหตุผล 
1.1 หลักการและเหตุผล 

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ทำ
ให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคม ในวงกว้าง ความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ “คน” เป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาทั้งหมด และ “ระบบ” เป็น
ปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกับ “คน” ที่ก่อความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ระบบราชการและ
หน่วยงานของรัฐ”และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ใช้ช่องว่างจากกฎระเบียบ การบริหารจัดการไม่ได้ใช้ ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนล้มเหลว ระบบอุปถัมภ์เข้มแข็งกว่าระบบคุณธรรม ระบบการลงโทษ ผู้กระทำผิดไม่
ศักดิ์สิทธิ์ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล สภาพดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส ความไม่เป็นธรรม 
รวมทั้งเอ้ือต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่น  

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

1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 
2. ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
6. ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

 

โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 
50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางและกลไกในการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงที 

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอ่ืนๆในประเทศไทยสามารถนำไปปรับใช้
ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ อย่างสง่างาม
ท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2530-2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
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แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
บริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งในการ
ดำเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์อันสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทำหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
3. ปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 255/2564 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพ่ือ
จัดทำ ปรับปรุงประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ มาตรการ ค่าเป้าหมาย และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นภายใต้กลยุทธ์หลัก เพื่อให้คณะ/หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องเสนอ
โครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาระพิเศษ 
ครั้งที ่6/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในแผนฯ และให้ทุกคณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติ
ต่อไป  

ดังนั้น เพื่อทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงได้มีการ
กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ได้วางได้ ตามมาตรการ ตัวชี้วัด และกิจกรรม/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนการ
ดำเนินการเพื่อเป็นการผลักดันและปลูกฝังค่านิยมสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
ต่อไป 
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ส่วนที ่2 ข้อมลูมหาวทิยาลัย 
2.1 ปรัชญา  

สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 
 
2.2 วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม 
 

2.3 กรอบวิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นที ่ยอมรับตามเกณฑ์ University Impact Ranking ของ THE (Times Higher 
Education) ในลำดับ 101 – 200 ภายในปี พ.ศ. 2567 
 
2.4 พันธกิจ 

1) สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
3) บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่ม

น้ำโขง 
 
2.5 เสาหลักยุทธศาสตร์ 

เสาหลักที่ 1 : Academic Excellence 
เสาหลักที่ 2 : Shared Future with Community 
เสาหลักที่ 3 : Smart University 
เสาหลักที่ 4 : Sustainable Growth 

 
2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 
4. ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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5. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
6. มุง่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
7. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
8. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน 
9. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 
2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

เสาหลกัที่ 1 : Academic Excellence 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑       ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู ้และทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ พร้อมทำงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2 . บัณฑิตมีท ักษะการเรียนร ู ้ด ้วยตนเอง  สามารถสร ้างนว ัตกรรม หร ือเป็น
ผู้ประกอบการ 
3. บัณฑิตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
4. คนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิน่ และพัฒนาสู่ระดับสากล  
เป้าประสงค์                1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับ

เศรษฐกิจพ้ืนที่ได้จริง 
2. อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย และสามารถผลิตผลงานวิจัยในระดับสากลได้ 
3. รายได้จากการทำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

เสาหลักท่ี 2 : Shared Future with Community 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 
เป้าประสงค์                1. เป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2 

2. ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์                1. ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และสืบสาน 

2. สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เสาหลักท่ี 3 : Smart University 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
เป้าประสงค์                1. เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการพัฒนาและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อยา่ง

ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
2. บุคลากรและนักศึกษารู้เท่าทัน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์                1. มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีอัตลักษณ์รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทาง

วิชาการ 
2. มีโครงสร้างพื ้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ ่งอำนวยความสะดวกที่
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
3. มีความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดจากอบายมุข  

เสาหลักท่ี 4 : Sustainable Growth 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์            1. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความสำเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
3. บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน 
เป้าประสงค์            1. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการดำเนินงานและการ

พัฒนาในอนาคต 
Excellent Organization Management 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์            1. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

2. มีโครงสร้างองค์กรที ่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ ่น คล่องตัว และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ 
4. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
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2.8 โครงสร้างองค์กร 
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แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2564 
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ใหไ้ม่
เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และรว่มต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อต่อต้าน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบรหิารและเครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   
มาตรการ มาตรการ มาตรการ 

1. เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบแก่บ ุคลากรและ
นักศึกษา 

2. พัฒนาสื่อออนไลน์และเพิ่มช่องทางการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการรับรู้การต่อต้านการทุจริต และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 

3. ส่งเสริมเผยแพร่เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (จาก
ประกาศมหาว ิทยาลัยฯ ว ่าด ้วย การแสดงเจตจำนงในการ
บริหารงานและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562) 

3.1) การบริหารงานและปฏิบัติราชการด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลการดำเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ได้ 

3.2) ม ุ ่งม ั ่นปฏิบ ัต ิราชการทุกข ั ้นตอยให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
กฎหมาย กฏระเบียบและข้อบังคบ ประกาศมติคณะรัฐมนตรี
อย่างเคร่งครัด 

3.3) จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สาธารณชน รวมทั้งพร้อมรับผิดชอบผลในการปฏิบัติราชการ
หากส่งผลกระทบเกิดความเสียหาย 

3.4) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต โดยสื่อสารนโยบาย
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ 

3.5) ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอรัปชั่น มี
ความละอาย เกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอรัปชั่น ยึดมั่น
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอด
การทุจริตทุกรูปแบบ 

3.6) สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบถายนอก เพื่อป้องกัน
และป้องปรามการกระทำทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์กร 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
2. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อป้องกันปราบปรามการ

ทุจริต 

1. พัฒนาระบบ กลไก มาตรฐานหรือเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
2. พัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ส่วนที่ 3 การกำกับติดตามและประเมินผล 
การกำกับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. 

2564 ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งหลังจากได้ผ่านกระบวนการวางแผน (Planning) 
และนำแผนถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ที่ถือเป็นเครื่องมือที่
สำคัญในการวัดความสำเร็จของผลการดำเนินงาน การประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่
กำหนด ซึ่งมีการดำเนินงานตามวงจร PDCA หรือเรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย การ
วางแผน (Plan) การนำแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action) 

วงจร PDCA มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการวางแผนโดยเป็น
ขั ้นตอนต่อเนื ่องจากการนำแผนไปปฏิบัติ (Do) คือการตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ ่งเป็นการนำผลการ
ปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับ เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนที่วางไว้และหากพบว่า ผลการปฏิบั ติงานจริงไม่ได้ตาม
แผนที่กำหนดไว้ก็จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข (Action) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนต่อไป วงจร 
PDCA นี ้จะเป็นกระบวนการที ่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่องไม่มีที ่ส ิ ้นสุดจะทำให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา 
(Continuous Improvement เพ่ือหาทางให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน ดังนั้น เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย หรือวัดความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจของ มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการตามตัวชี้วัด 
Corporate KPI ในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) แล้ว ต้องคำนึงถึงประสิทธิผล (Effectiveness) 
ประสิทธ ิภาพ (Efficiency) และผลกระทบ ( Impact) ในการปฏิบ ัต ิภารก ิจของมหาว ิทยาล ัย ประสิทธ ิผล
(Effectiveness) เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มี
เหตุผลอะไรที่ทำให้การปฏิบัติงานน้ันไม่ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการ
พิจารณาถึงความสามารถในการผลิต/ผลงาน ที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการดำเนินงาน( Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ (Output) ของโครงการ/แผนงาน เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานนั้นได้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมี
แนวทางอื่นที่ดีกว่าที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด ผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ทราบว่าผลผลิต
หรือผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้นั้นมีผลกระทบต่อองค์กรหรือประเทศและสังคมโดยส่วนรวม
ต่าง ๆ อย่างไร 
 

การกำกับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. 
2564 มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ของโครงการ/กิจรรมที่บรรจุภายในแผน
รายงานผลการดำเนินงานตามไตรที่ 2, 3 และ 4 และประเมินผลความสำเร็จตามเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นภายใต้
กลยุทธ์หลัก และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 4 รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. 2564 

จากการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามมาตรการและตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการว่าดว้ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส 2  

ประเภท จำนวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่กำหนดและยังไม่สิ้นสุดการดำเนินงาน 5 45.45 
  ตัวชี้วัดที่ไมบ่รรลุผลตามค่าเป้าหมายที่กำหนดและยังไม่สิ้นสุดการดำเนินงาน 6 54.55 
    - ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานแต่ยังไม่บรรลุผล 2 33.33 
    - ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีผลการดำเนินงานและยังไม่บรรลุผล 4 66.67 

รวม 11 100.00 
จากตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ มีตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 11 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่า

เป้าหมายที่กำหนดและยังไม่สิ้นสุดการดำเนินงาน จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 45.45 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลตาม
ค่าเป้าหมายที่กำหนดและยังไม่สิ้นสุดการดำเนินงาน จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 54.55 โดยมีรายละเอียดตาม
แผนภูมิ ดังนี้ 

 

แผนภูมิที ่1 ร้อยละการบรรลุผลตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละการบรรลุผลจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
หมายเหตุ: กลยุทธ์ที่ 2 และ 3 สามารถสรุปและรายงานผลการดำเนินงานได้ ณ สิ้นไตรมาส 3 และ 4  
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4.1 กลยุทธ์ที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ : บุคลากร และนักศึกษามีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
1. เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แก่บุคลากรและนักศึกษา 

2. พัฒนาสื ่อออนไลน์และเพิ ่มช่องทางการการเข้ าถึง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้การต่อต้านการทุจริต และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริต 

3. ส่งเสริมเผยแพร่เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการ
บริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ (จากประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่า
ด้วย การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติราชการ - 2562) 

3.1) การบริหารงานและปฏิบัติราชการด้วยความสุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง 
ๆ ได้ 

3.2) มุ ่งมั ่นปฏิบัต ิราชการทุกขั ้นตอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบ ียบและข ้อบ ังคบ 
ประกาศมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 

3.3) จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและสาธารณชน รวมทั้งพร้อมรับผิดชอบผลในการ
ปฏิบัติราชการหากส่งผลกระทบเกิดความเสียหาย 

3.4) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต โดยสื่อสาร
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

3.5) ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงภัยของการทุจริต
คอรัปชั ่น มีความละอาย เกรงกลัวที่จะกระทำการ
ทุจริตคอรัปชั ่น ยึดมั ่นผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อ
นำไปสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยที ่ปลอดการทุจริตทุก
รูปแบบ 

3.6) สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบภายนอก 
เพื่อป้องกันและป้องปรามการกระทำทุจริตคอรัปช่ัน
ภายในองค์กร 

1. จำนวนบุคลากรที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 
คำอธิบาย: จำนวนบุคลากรที่กระทำผิดด้านทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. จำนวนบุคลากรที่ทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
คำอธิบาย: จำนวนบุคลากรที ่กระทำผิดวินัย ผิดจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. จำนวนช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรและนักศึกษา
ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
คำอธิบาย: จำนวนช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอก ให้แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป เพื่อให้เกิด
การรับรู้และสร้างค่านิยมให้แก่สาธารณะในด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. จำนวนสื่อออนไลน์เพื่อการรับรู้การต่อต้านการทุจริต 
คำอธิบาย: จำนวนสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงาน บุคลากร 
และนักศึกษาที่สร้างขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 
5. จำนวนข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
คำอธิบาย: จำนวนข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์ ทั้งจากบุคลากร นักศึกษา 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อจัดจ้าง และอื่น ๆ 
6. จำนวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
คำอธิบาย: จำนวนช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น รับ
เรื่องร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความความคิด
เห็น ไปรษณีย์ ยื่นโดยตรง โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น 
7. จำนวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/และข้อร้องเรียนของผู้มสีว่น
ได้เสีย 
คำอธิบาย: จำนวนช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับฟังความคิดเหน็/และ
ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ 
ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความความคิดเห็น ไปรษณีย์ ยื ่นโดยตรง 
โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น 
8. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างจิตสำนักและค่านิยมการ
ต่อต้านทุจริตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 
คำอธิบาย: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างจิตสำนักและค่านิยม
การต่อต้านทุจริตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ที่ดำเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายละเอียดผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

1) จำนวนบุคลากรที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน คน 0 0 ไม่มีผู้ที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 
2) จำนวนบุคลากรที่ทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ  คน 0 0 ไม่มีผู้ที่ทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
3) จำนวนช่องทางการสื ่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรและ
นักศึกษาค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ช่องทาง 5 5 1) เว็บไซต์ 2) หนังสือแจ้งเวียน 3) ป้ายประชาสัมพันธ์ 4) สื่อสังคม
ออนไลน์ 5) สื่อมวลชน 

4) จำนวนสื่อออนไลน์เพื่อการรับรู้การต่อต้านการทุจริต จำนวน 3 - รายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 
5) จำนวนข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 0 0 ไม่มีข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
6) จำนวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทาง 4 4 1) แจ้งเรื ่องด้วยตนเอง 2) ระบบแจ้งเรื ่องร้องเรียนและรับสินบน       

3) แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์ 4) แจ้งเรื่องร้องเรียนและรับสินบน
ทางไปรษณีย์ 

7) จำนวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/และข้อร้องเรียนของผู้มี
ส่วนได้เสีย 

ช่องทาง 4 2 1) เว็บไซต์ของหน่วยงาน 2) โทรศัพท์สายตรง 

8) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างจิตสำนักและค่านิยมการ
ต่อต้านทุจริตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

20 16 1) โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหา บทเรียนการเรียนการสอน
ที่นำเสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริต 
2) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งไม่ทุจริต) 
3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาให้ ปีการศึกษา 2564 (สอดแทรก
เนื้อหาการต่อต้านการทุจริต) 
4) โครงการสื่อสารกับนักศึกษาในการสร้างค่านิยมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5) โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต 
6) โครงการประชาสัมพันธ ์ เผยแพร่ข ้อมูลด ้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน” 
8) โครงการ เรื่อง “ม.อุบลฯ ร่วมต้านทุจริต ปลูกจิตจรรโลง โตไปไม่โกง” 
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ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

9) โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน (สอดแทรกเนื้อหาความซื่อสัตย์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในสถานประกอบการณ์) 
10) โครงการพลเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ส่งเสริมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
11) โครงการ “เวทีความคิดผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของนักศึกษา 
12) โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดรหัสกฎหมาย
การเงิน กฎหมายงบประมาณ กฎหมายพัสดุ” 
13) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาการสื่อสารองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา” 
14) โครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวคำสัตย์เพื ่อเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสู่วิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ 
15) โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหา บทเรียนการเรียนการ
สอนที่สอดแทรกการสร้างจิตสำนึก  การต่อต้านทุจริต มีคุณธรรม จริ
ธรรม และสร้างวินัย คณะเภสัชศาสตร์ 
16) โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (การ
เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ประพฤติเหมาะสม) 
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4.2 กลยุทธ์ที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก 
2. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อป้องกัน

ปราบปรามการทุจริต 

1. จำนวนเครือข่าย กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
คำอธิบาย: จำนวนเครือข่าย หรือจำนวนกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินงานร่วมกันในด้านการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายละเอียดผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

1. จำนวนเครือข่าย กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

เครือข่าย 4 - รายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 
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4.3 กลยุทธ์ที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ : มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ กลไก ประกาศ ระเบียบมาตรฐานหรือเครื่องมือใน
การต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  
 

มาตรการ ตัวชี้วัด 
1. พัฒนาระบบ กลไก มาตรฐานหรือเครื่องมือใน

การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

2. พัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้
เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1. จำนวนแนวปฏิบัติ และหรือ มาตรการและหรือคู่มือที่มีการทบทวนแนว
ปฏิบัติเพื ่อป้องกันการทุจริต (ด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง ด้านการคัดเลือกให้
นักศึกษารับทุน ด้านการคัดเลือกเข้าทำงาน ด้านการรับจ่ายเงินสด) 
คำอธิบาย: จำนวนแนวปฏิบัติ และหรือ มาตรการและหรือคู ่มือที ่มีการ
ทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
2. จำนวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต้นแบบด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
คำอธิบาย: จำนวนหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาต้นแบบด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินองค์กรโปร่งใส (NACC 
Award 2020) ในหมวดใดหมวดหนึ่งต่อไปนี้  
หมวด 1 องค์กรมีความพร้อมรับผิดชอบจากการปฏิบัติภารกิจหรือให้บริการ 
หมวด 2 องค์กรปฏิบัติภารกิจยึดมั่นในหลักนิติธรรม (Rule of Law) 
หมวด 3 องค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ของ
ผู ้ปฏิบัต ิงานผู ้ร ่วมงาน และปฏิบัต ิตามแนวทางจร ิยธรรมที ่เป ็นสากล 
(International Norms of Ethical Practices) 
หมวด 4 องค์กรดำเนินภารกิจ และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสมีการ
ป้องกันการทุจริต และ ป้องกัน “การให้หรือรับสินบน” 
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รายละเอียดผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 3 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

1) จำนวนแนวปฏิบัติ และหรือ มาตรการและหรือคู ่มือที ่มีการ
ทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้าน
การคัดเลือกให้นักศึกษารับทุน ด้านการคัดเลือกเข้าทำงาน ด้านการ
รับจ่ายเงินสด) 

ระบบ/
กลไก/

มาตรฐาน/ 
เครื่องมือ 

4 - รายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 

2) จำนวนหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาต้นแบบด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 50 - รายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 
(ร้อยละ 50 ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี จากจำนวน
ทั้งหมด 15 หน่วยงาน อย่างน้อยต้องดำเนินงานตามตัวช้ีวัดในหมวดใด
หมวดหนึ่ง จำนวน 8 หน่วยงาน) 
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4.4 ผลการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

มาตรการ แนวทางปรับปรุง หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
1. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

1) กองกลางประสานงานกับ
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
พิจารณาปรับปรุงหน้าเว็บไซต์  
เพื ่อให้สะดวก เข้าถึงได้ง่ายและ
ครบถ้วนตามหัวข้อในประกาศฯ  
2) พิจารณาทบทวนการกำหนด
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบและส ิทธ ิ ในการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  
3 )  ส ำหร ั บระด ั บสำน ั ก งาน
อธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง 
ควรปรับให้มีเว ็บไซต์กลางของ
สำนักงานอธิการบดี 

กองกลาง/ 
สำนักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 

เม.ย. 64 ดำเนินการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์
ร ่วมก ับสำน ักคอมพิวเตอร ์และ
เครือข่ายเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ข ้ อม ู ลข ่ าวสารและให้ ม ี ความ
สอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลตาม
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

2. มาตรการ
ให้ผู ้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม 

1) หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบหลัก
ตามประกาศฯ ดำเนินการกำกับ
ต ิ ด ต ามและร าย ง านผลการ
ดำเน ินงานต ่ออธ ิการบด ี/รอง
อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
แสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับ
ฟังเสียงนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส ่ ว น เ ส ี ย เ พ ื ่ อ ก า ร พ ั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Voice 
of Students and Stakeholders: 
VOC) 

กองบริการการศึกษา/ 
สำนักงานบริหาร

งานวิจัยฯ/ 
กองกลาง 

ก.ย. 64 รายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

3. มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

สร้างความรู้ความเข้าใจในข้ันตอน
การปฏิบัติงาน หรือแลกเปลี่ยน
เร ียนรู ้การดำเนินงานด้านการ
จัดซื ้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง
ของคณะ/หน่วยงาน 

กองคลัง เม.ย. 64 ดำเน ินการจ ัดโครงการส ัมมนา
ว ิชาการเช ิ งปฏ ิบ ัต ิการ  เร ื ่ อง 
ถอดรหัสกฎหมายการเงิน กฎหมาย
งบประมาณ กฎหมายพัสดุ โดย
กรรมวิธี ผู้รับบริการ พอใจสูงสุด ผู้
ให้บริการปลอดภัย ภายใต้แผน
ปราบปราม ป้องกันทุจริต ภายใน
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย อ ุ บ ล ร า ช ธ า นี  
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 
เพ ื ่อสร ้างความร ู ้  ความเข ้าใจ
กฎหมายให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสดุ และสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการให้เป็นไปตามพันธกิจหลัก 
ด้วยความโปร่งใส 
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มาตรการ แนวทางปรับปรุง หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
4. มาตรการ
จ ัดการเร ื ่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

1) สำนักงานกฎหมายและนิติการ 
สร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ 
โดยการเพิ ่มส ่วนของคำจำกัด
ความของการร ้ อง เ ร ี ยนและ
ประเภทของการร ้องเร ียน บน
หน้าเว็บไซต์  
2) สำนักงานกฎหมายและนิติการ
ป ร ะ ส า น ง า น ก ั บ ส ำ นั ก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการ
ปรับปรุงข้อความบนช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
หน้าร ้องเร ียนการทุจร ิต โดย
ปรับเปลี่ยนข้อความจาก “ระบบ
การแจ้งเร ื ่องร ้องเร ียน” เป็น 
“ระบบการแจ้งเรื ่องร้องเรียน
การทุจริตและรับสินบน” 

สำนักงานกฎหมายและ
นิติการ/ 

สำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

เม.ย. 64 1) คำจำกัดความ "ผู้รับบริการ" "ผู้
ร้องเรียน" "ข้อร้องเรียน" ปรากฏอยู่
ใ น ป ร ะ ก า ศ ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี เรื ่อง แนวทางการ
พ ิจารณาเร ื ่ องร ้อง เร ียน พ.ศ. 
2559 ข้อ 1 วรรคเจ็ด วรรคแปด 
และวรรคเก้า และข้อ 2 
2) อยู่ระหว่างการประสานงานกับ
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เพื่อแก้ไขข้อความบนช่องทางการ
รับเรื ่องร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับหน้า
ร้องเรียนการทุจริต โดยปรับเปลี่ยน
ข้อความจาก “ระบบการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน” เป็น “ระบบการแจ้ง
เรื ่องร้องเรียนการทุจริตและรับ
สินบน” 

5. มาตรการ
ป ้องก ันการ
รับสินบน 

สำนักงานกฎหมายและนิติการ 
พ ิ จ า รณาทบทวนประกาศฯ 
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการดำเนินงาน และสอดคล้อง
กับการดำเนินงานในปัจจุบัน 

สำนักงานกฎหมายและ
นิติการ 

ก.ย. 64 รายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้น
ไตรมาส 4 

6. มาตรการ
ป ้องก ันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์
ส ่ ว น ต น กั บ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1 )  ค ว รส ่ ง เ ส ร ิ ม มาตรการ /
โครงการ/กิจกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ หรือเพิ่ม
ช ่ อ งทางการ เผยแพร ่ ข ้ อมู ล
ข่าวสารด้านการต่อต้านการทุจริต 
และสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การต ่ อต ้ านการท ุ จ ิ ต ให ้ แก่
บุคลากรและนักศึกษา 

กองการเจ้าหน้าที ่ เม.ย. 64 ดำเน ินงานร ่วมก ับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในมหาวิทยาลัย เช่น 
1) โครงการสัมมนาวิชาการเชิง
ปฏ ิบ ั ต ิ การ  เ ร ื ่ อ ง  “ถอดรหัส
ก ฎ ห ม า ย ก า ร เ ง ิ น  ก ฎ ห ม า ย
งบประมาณ กฎหมายพัสดุ” 2) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาการสื่อสาร
องค์กรในสถาบันอุดมศึกษา” 3) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น” 4) โครงการสื่อสารกับ
นักศึกษาในการสร้างค่านิยมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เป็นต้น 
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มาตรการ แนวทางปรับปรุง หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
7. มาตรการ
ตรวจสอบ 
การใช้ดุลพินิจ 

1) ทบทวนประกาศฯ ในการ
พิจารณาห้วงเวลาของการรายงาน
ผลการดำเน ินงานตามค ู ่ม ือฯ 
เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น ห ร ื อ ร อ บ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัต ิราชการ 
และทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ  
2) ผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชา/ผ ู ้บร ิหาร
หน ่วยงาน กำก ับต ิดตามการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือฯ 

กองการเจ้าหน้าที ่ ก.ย. 64 รายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้น
ไตรมาส 4 
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