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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
ปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและบูรณาการด้านการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองกับนโยบายของรัฐาบาลและสอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.  2560 – 2564) ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที ่1 หลักการและเหตุผล 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.  2560 – 2564)  ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 
2559 ที ่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั ้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean 
Thailand)” โดยกำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่า สากล 
ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 

1. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
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 รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ในประเทศไทยสามารถนำไปปรับ
ใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ อย่างสง่างาม
ท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้อ งกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2530-2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
บริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งในการ
ดำเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์อันสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทำหน้าที่ดังนี้ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
3. ปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 255/2564 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้ประชุมทบทวนและจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือทบทวน จัดทำ ปรับปรุงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ มาตรการ ค่าเป้าหมาย และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อให้คณะ/
วิทยาลัย/หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ดังนั้น เพ่ือทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลและเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ 
ตามท่ีได้กำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ส่วนที ่2 ข้อมลูมหาวิทยาลัย 
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 
เสาหลักที ่4 : Sustainable Growth 

 
2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

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

 
2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

เสาหลักท่ี 1 : Academic Excellence 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑       ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู ้และทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ พร้อมทำงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

2 . บัณฑิตมีท ักษะการเร ียนร ู ้ด ้วยตนเอง  สามารถสร ้างนวั ตกรรม หร ือเป็น
ผู้ประกอบการ 

3. บัณฑิตเป็นพลเมอืงที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
4. คนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล  
เป้าประสงค์                1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนที ่และยกระดับ

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 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 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 รวมทั้งสอดคล้องกับทิศ
ทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

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. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกบัของรัฐ 

2. มีโครงสร้างองค์กรที ่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ ่น คล่องตัว และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ 
4. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
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2.8 โครงสร้างองค์กร 

 



7 
 

 

2.9 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน เช่น การประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น การเปิดเผยข้อมูลข่างสาร การจัดกา รเรื ่อง
ร้องเรียน และการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้
มีการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จำนวน 
ตัวชี้วดั 

ร้อยละผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด 
สูงกว่าหรือ

เท่ากับ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ตั้งแต ่
ร้อยละ 

๘๐ ขึ้นไป 

ต่ำกว่า 
ร้อยละ 

๘๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปลูกจิตสำนึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่
เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 

4 2 1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1 1   

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

2 2   

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๗ 5 1 1 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 71.43 14.29 14.29 

 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๖3 
จำนวน ๗ ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 ดังรูป 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามแนวทางการประเมินที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดตาม
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งผลการประเมินนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ระดับผลการประเมินในระดับ B ที่คะแนน 82.12 ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมาทีร่้อยละ 5.53 คะแนน และเป็นลำดับที่ 69 จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 83 สถาบัน โดยมีรายละเอียด
การประเมินผล ดังนี้  
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562-2563 
  ผลการดำเนินงาน 

ลำดับ ตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 
1 การเปิดเผยข้อมลู 100.00 95.56 
2 การป้องกันการทุจริต 100.00 50.00 
3 การปฏิบัตหิน้าท่ี 88.62 87.87 
4 การใช้อำนาจ 83.63 83.64 
5 คุณภาพการดำเนินงาน 82.10 93.76 
6 การใช้งบประมาณ 79.92 79.63 
7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.80 78.62 
8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.64 78.94 
9 การปรับปรุงการทำงาน 77.05 95.47 

10 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 72.76 95.57 
 เฉลี่ยทั้งหมด 83.95 82.12 

 

 
แผนภูมแิสดงผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562-2563 
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2.10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดม้ีการทบทวนผลดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ตามท่ีประกาศไว้ 7 มาตรการ ประกอบด้วย 

1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 

เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ทบทวนข้อจำกัดของการดำเนินงานตามมาตรการ และกำหนดทิศทาง
ในการขับเคลื่อนตามมาตรการที่ดำเนินงานให้มีความเหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดข้อเสนอแนะและผลการวิเคราะห์มาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมลู เหตุผล 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร ่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 
พ.ศ. 2562 

- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที ่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 

- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงานที ่ดีขึ ้น ซึ ่งสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัต ิ การกำหนดแนวทางกำกับติดตามให้
นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงาน 
เป็นต้น 

ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร ่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในปี พ.ศ. 2562 

O43 ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร ่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื ่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- มีข ้อม ูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื ่อส ่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

ไม่ได้แสดงผลการดำเนินการ
ตามมาตรการเพื ่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
2563  ท ี ่ ช ั ด เ จน  และ
สอดคล้องกับ ข้อ O42 

หมายเหตุ: ประกาศผลการประเมนิเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2563 
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ตารางสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มาตรการ ผลการดำเนินงานในปัจจบุัน ข้อจำกัดของมาตรการ แนวทางปรับปรุง หน่วยงานรับผิดชอบ กำหนดแลว้เสร็จ 

1. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

    ดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบ
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดังนี้  
1) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่ 
    (1) ข้อมูลทั่วไป 
    (2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
    (3) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
    (4) ข้อมูลการให้บริการ 
    (5) เว็บลิงก์ต่าง ๆ 
    (6) คลังความรู้ 
    (7) คำถามที่พบบ่อย 
    (8) ผังเว็บไซต์ 
2) กำหนดผู้ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบข้อมูล 
3) กำหนดขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 
4) ดำเนินการตามข้อปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
5) กำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

1) ด้านการเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภายใต้ระดับสำนักงานอธิการบดียัง
ไม่มีเว็บไซต์หลักของสำนักงานอธิการบดี 
2) การเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ควรให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
3) หน่วยงานในระดับสำนักงานอธิการบดีส่วน
ใหญ่ยังขาดคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ต้อง
เผยแพร่ข้อมูลทั่วไปในระดับหน่วยงาน 

1) กองกลางประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย พิจารณาปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ 
เพื่อให้สะดวก เข้าถึงได้ง่ายและครบถ้วนตาม
หัวข้อในประกาศฯ  
2) พิจารณาทบทวนการกำหนดผู้รับผิดชอบ
และสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  
3) สำหรับระดับสำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลาง ควรปรับให้มีเว็บไซต์กลางของ
สำนักงานอธิการบดี 

กองกลาง/ 
สำนักคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย 

เม.ย. 64 

2. มาตรการ
ให้ผู ้ม ีส ่วนได้
ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม  

    ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง มาตรการ กลไก และระบบ
การให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้  
1) มีการดำเนินการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดย 
    (1) มีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น จากผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ 
    (2) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เช่น ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่ิคุณภาพของบัณฑิต เป็นต้น 
    (3) มีส ่วนร่วมในระด ับให้ เข ้ามามีบทบาท เช ่น เป ิด โอกาสให้
ผู้รับบริการทั้งจากภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน 
    (4) มีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ เช่น การสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก หรือรัฐวิสาหกิจเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นการปฏิบัติตามสถานที่จริง หรือการร่วมพัฒนาหลักสูตรสหกิจ เป็นต้น 
    (5) มีส่วนร่วมในระดับเสริมอำนาจ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานด้านการวิจัย เป็น
ต้น 
 

ขาดการกำกับติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 

1) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักตามประกาศฯ 
ดำเนินการกำกับติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานต่ออธิการบดี/รองอธิการบดี หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมาย  
2) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความ
คิดเห็นผ่านระบบรับฟังเสียงนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
อ ุ บ ล ร า ช ธ า นี  ( Voice of Students and 
Stakeholders : VOC) 

กองบริการ
การศึกษา/ 

สำนักงานบริหาร
งานวิจัยฯ/ 
กองกลาง 

ก.ย. 64 



11 
 

 

มาตรการ ผลการดำเนินงานในปัจจบุัน ข้อจำกัดของมาตรการ แนวทางปรับปรุง หน่วยงานรับผิดชอบ กำหนดแลว้เสร็จ 
2) มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจ 
    (1) ด้านการผลิตบัณฑิต เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการร่างและพัฒนา
หลักสูตร จัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการหลักสูตร และจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
    (2) ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม เปิด
โอกาสให้อาจารย์ บุคลากร ประชาชน ภาคเอกชนเข้าร่วม 
    (3) ด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
ผู้ปกครอง บุคคลภายนอกและมีมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในระดับ
หลักสูตร  

3. มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

    ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ กลไก ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้ 
1) มีการจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปี เผยแพร่บนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง และประกาศต่อสาธารณะ 
2) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามวิธีการ ขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้าง
ตามแผนที่กำหนดทั้งในระบบของกรมบัญชีกลาง และในระบบ UBUFIMS 
3) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตามคู่มือการป้องกันผลประโยชทับ
ซ้อนด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของมหาวิทยาลัย 

ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื ้อจัดจ้างมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหรือมี
ความเข้าใจที่คาดเคลื่อน อาจทำให้เกิดความ
ผิดพลาดในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

สร ้างความร ู ้ความเข ้า ใจในข ั ้นตอนการ
ปฏ ิบ ัต ิ งาน หร ือแลกเปล ี ่ยนเร ียนร ู ้การ
ดำ เน ินงานด ้านการจ ัด ซ้ื อจ ัดจ ้ างให ้กับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของ
คณะ/หน่วยงาน 

กองคลัง เม.ย. 64 

4. มาตรการ
จ ัดการเร ื ่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

    ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อ
ร้องเรียนตามประกาศไว้ทุกประเด็น และมีการเผยแพร่สถิติการร้องเรียน
เสนอต่ออธิการบดี รายงานผลต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทจริต
ภาครัฐ ในระบบแจ้งเรื ่องร้องเรียน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกอง
กฎหมาย 

1) ผู้ร้องเรียนอาจมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน
ของการร้องเรียนและประเภทของการร้องเรียน 
2) การยืนยันตัวตนของผู ้เรียนจะต้องกรอก
รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวจำนวนมากเกินไป 
อาจทำให้ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ที่จะร้องเรียน 
และไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวจำนวน
มาก 

1) สำนักงานกฎหมายและนิติการ สร้างความ
เข้าใจกับผู้รับบริการ โดยการเพิ่มส่วนของคำ
จำกัดความของการร้องเรียนและประเภทของ
การร้องเรียน บนหน้าเว็บไซต์  
2) สำนักงานกฎหมายและนิติการประสานงาน
กับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการ
ปรับปรุงข ้อความบนช่องทางการรับเร ื ่อง
ร้องเรียนบนหน้าเว ็บไซต์มหาวิทยาลัย ให้
สอดคล้องกับหน้าร้องเรียนการทุจริต โดย
ปรับเปลี่ยนข้อความจาก “ระบบการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน” เป็น “ระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและรับสินบน” 

สำนักงานกฎหมาย
และนิติการ/ 

สำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

เม.ย. 64 

5. มาตรการ
ป้องกันการรับ
สินบน 

    ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้และรับ
ทรัพย ์ส ินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาของผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานใน
มหาวิทยาลัยตามประกาศไว้ทุกประเด็น ต่าง ๆ ดังนี้ 
1) การไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามประเพณนีิยม 
2) เผยแพร่สถิติการร้องเรียนและการรับสินบนเสนอต่ออธิการบดี และ
รายงานต่อศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทจริตภาครัฐ ในระบบแจ้ง
เร่ืองร้องเรียน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองกฎหมาย ในทุกสิ้นปีปฏิทิน  

ข้อที่ 13 วรรค 1 ให้สำนักงานกฎหมายและ
น ิติการจ ัดจ ัดระบบแจ ้งเบาะแสหร ือข้อ
ร้องเรียนกับการรับสินบน และให้สำนักงาน
ตรวจสอบภายในติดตามตรวจสอบระบบการ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย หากพบว่ามีการกระทำ
เข้าข่ายรับสินบนให้รายต่อตากอธิการบดีโดย

สำน ักงานกฎหมายและนิต ิการ พ ิจารณา
ทบทวนประกาศฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการดำเนินงาน และสอดคล้องกับ
การดำเนินงานในปัจจุบัน 

สำนักงานกฎหมาย
และนิติการ 

ก.ย. 64 
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มาตรการ ผลการดำเนินงานในปัจจบุัน ข้อจำกัดของมาตรการ แนวทางปรับปรุง หน่วยงานรับผิดชอบ กำหนดแลว้เสร็จ 
พล ัน ซ ึ ่ งสำน ักงานกฎหมายและนิต ิการ
ดำเนินการตรวจสอบและรายงานการร้องเรยีน
เกี่ยวกับการรับสินบนต่ออธิการโดยตรงอยู่แล้ว 
หากสำนักงานตรวจสอบภายในมาตรวจสอบ
แต่ละหน่วยงานอาจจะเป็นการดำเนินงานที่ทับ
ซ้อนกัน และทำให้เกิดความล่าช้า 

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

    ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื ่อง มาตรฐานจริยธรรม
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนตามประกาศไว้ทุกประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1) กำหนดและประกาศจรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร 
2) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
3) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ไม ่ม ีข ้อจำก ัดในการดำเนินงาน เนื ่องจาก
มหาวิทยาลัยได้กำหนดคู่มือด้านการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่สอดคล้องกับประกาศฯ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย และด้านการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา 

1) ควรส่งเสริมมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ หรือเพิ่มช่อง
ทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการต่อต้าน
การทุจริต และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
ต่อต้านการทุจิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 

กองการเจ้าหน้าที ่ เม.ย. 64 

7. มาตรการ
ต ร ว จ ส อ บ 
การใช้ดุลพินิจ 

    ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการกลไกและระบบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามประกาศไว้ทุกประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ให้ทุกหน่วยงานทบทวนและปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของแต่ละหนว่ยงาน
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดำเนินงานตามคู่มือหรือมาตรฐานงานที่ได้
กำหนดไว้ เช่น การเดินงานด้านงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น 
3) ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการดำเนินงานตามคู่มือหรือมาตรฐานงานของ
หน่วยงานตามกรอบปฏิทินการดำเนินงานตามคู่มือ 

ข้อ 5 ให้ผู ้ปฏิบัติงานจัดทำรายงานผลการ
ดำ เน ินงานตาม คู่ม ือหร ือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุก 3 เดือน 
ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน เนื่องจากเป็น
ภาระงานที ่เพิ ่มขึ ้นของผู ้ปฏิบัติงานที ่ต ้อง
ดำเนินการรายงานผลตามคู่มือที่ปฏิบัติภายใน
ห้วงเวลาที่กำหนด 

1) ทบทวนประกาศฯ ในการพิจารณาห้วงเวลา
ของการรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานหรือรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และทบทวน
คู่มือการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  
2) ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารหน่วยงาน กำกับ
ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามคู่มือฯ 

กองการเจ้าหน้าที ่ ก.ย. 64 
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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 

 



14 
 

 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจำปี พ.ศ. 2564 
แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น

นโยบายประการหนึ่งเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567 ตามยุทธศาสตร์ที่ 
9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกกระบวนการงานมีการทำงานที่
ยึดหลัก  ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ซึ่งแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพ่ือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 โดยในแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ มาตรการ และตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังนี้ 
 

3.1 ประเด็นกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ : บุคลากร และนักศึกษามีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  

ตัวช้ีวัด คำอธิบายตัวชี้วัด 
1. จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมจริยธรรม 

จำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์และได้รับการ
ยอมร ับด ้านคุณธรรมจร ิยธรรมจากหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอก ปีงบประมาณ 2564 

 
ตัวช้ีวัดระดับมาตรการ :  

ตัวช้ีวัด คำอธิบายตัวชี้วัด 
1. จำนวนบุคลากรที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติงาน 

จำนวนบุคลากรที่กระทำผิดด้านทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. จำนวนบุคลากรท ี ่ทำผ ิดจร ิยธรรมและ
จรรยาบรรณ  

จำนวนบุคลากรที่กระทำผิดวินัย ผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. จำนวนช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
ให้บุคลากรและนักศึกษาค่านิยมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จำนวนช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอก ให้แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อให้
เกิดการรับรู้และสร้างค่านิยมให้แก่สาธารณะในด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
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ตัวช้ีวัด คำอธิบายตัวชี้วัด 
4. จำนวนสื่อออนไลน์เพื่อการรับรู้การต่อต้าน
การทุจริต 

จำนวนสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหน่วยงาน บุคลากร และ
นักศึกษาที่สร้างขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

5. จำนวนข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจา้ง 

จำนวนข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์ ทั้งจากบุคลากร นักศึกษา ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อจัดจ้าง และอ่ืน ๆ 

6. จำนวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน จำนวนช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น รับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ ร้องเรียนผ่านตู ้/กล่องรับความ
ความคิดเห็น ไปรษณีย ์ยื่นโดยตรง โทรศัพท ์โทรสาร เป็นต้น 

7. จำนวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/และ
ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 

จำนวนช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับฟังความคิดเห็น/และข้อ
ร้องเรียนของผู ้มีส่วนได้เสีย เช่น รับเรื่ องร้องเรียนผ่านหน้า
เว็บไซต์ ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความความคิดเห็น ไปรษณีย์ 
ยื่นโดยตรง โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น 

8. จำนวนกิจกรรม/โครงการที ่เสริมสร้างจิต
สำนักและค่าน ิยมการต่อต ้านทุจร ิตให ้แก่
บุคลากรและนักศึกษา 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างจิตสำนักและค่านิยมการ
ต่อต้านทุจริตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ที่ดำเนินการภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ :  

ตัวช้ีวัด คำอธิบายตัวชี้วัด 
1) จำนวนกิจกรรมของเครือข่ายที่มีกิจกรรม
ร่วมกันด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

นับจำนวนเครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยและกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยที ่ม ีก ิจกรรมในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตร่วมกัน ปีงบประมาณ 2564 

 
ตัวช้ีวัดระดับมาตรการ :  

ตัวช้ีวัด คำอธิบายตัวชี้วัด 
1. จำนวนเครือข่าย กิจกรรมความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก 

จำนวนเครือข่าย หรือจำนวนกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินงาน
ร่วมกันในด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ : มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ กลไก ประกาศ ระเบียบมาตรฐานหรือเครื่องมือใน
การต่อต้านการทุจริตที่มปีระสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ :  

ตัวช้ีวัด คำอธิบายตัวชี้วัด 
1) ร้อยละของแนวปฏิบัติ แนวทาง และหรือ 
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตที่สามารถนำไป
ปฏิบัติและเกิดผล 

ร้อยละแนวปฏิบัติ แนวทาง และหรือ มาตรการ กลไก มาตรฐาน
หรือเครื่องมือด้านการป้องกันการทุจริตที่นำมาใช้และถือปฏิบตัิ
ภายในหน่วยงาน  
วัดจาก 
(จำนวนแนวปฏ ิบ ัต ิ  แนวทาง และหร ือ มาตรการ กลไก 
มาตรฐานหรือเครื ่องมือที ่นำมาใช้) / (จำนวนแนวปฏิบัติ 
แนวทาง และหรือ มาตรการ กลไก มาตรฐานหรือเครื่องมือที่มี) 
X 100 

2) จำนวนหน่วยงานต้นแบบที่ดำเนินการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตาม
เกณฑ์การประเม ินองค์กรโปร ่งใส (NACC 
Award 2020) 

จำนวนหน่วยงานต้นแบบที่ดำเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามเกณฑ์การประเมินองค์กรโปร่งใส 
(NACC Award 2020) ในหมวดใดหมวดหนึ่งต่อไปนี้ 
หมวด 1 องค์กรมีความพร้อมรับผิดชอบจากการปฏิบัติภารกิจ
หรือให้บริการ 
หมวด 2 องค์กรปฏิบัติภารกิจยึดมั่นในหลักนิติธรรม (Rule of 
Law) 
หมวด 3 องค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights) ของผู ้ปฏิบัติงานผู ้ร่วมงาน และปฏิบัติตามแนวทาง
จร ิ ยธรรมท ี ่ เป ็นสากล ( International Norms of Ethical 
Practices) 
หมวด 4 องค์กรดำเนินภารกิจ และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่
โปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และ ป้องกัน “การให้หรือรับ
สินบน” 

   
ตัวช้ีวัดระดับมาตรการ :  

ตัวช้ีวัด คำอธิบายตัวชี้วัด 
1. จำนวนแนวปฏิบัติ และหรือ มาตรการและ
หรือคู่มือที่มีการทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การทจุริต (1) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (2) ด้านการ
คัดเลือกให้นักศึกษารับทุน (3) ด้านการคัดเลือก
เข้าทำงาน และ (4) ด้านการรับจ่ายเงินสด 

จำนวนแนวปฏิบัติ และหรือ มาตรการและหรือคู ่มือที ่มีการ
ทบทวนแนวปฏิบัติเพื ่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัด คำอธิบายตัวชี้วัด 
2. จำนวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

จำนวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต้นแบบด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินองค์กร
โปร่งใส (NACC Award 2020) ในหมวดใดหมวดหนึ่งต่อไปนี้ 
หมวด 1 องค์กรมีความพร้อมรับผิดชอบจากการปฏิบัติภารกิจ
หรือให้บริการ 
หมวด 2 องค์กรปฏิบัติภารกิจยึดมั่นในหลักนิติธรรม (Rule of 
Law) 
หมวด 3 องค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights) ของผู ้ปฏิบัติงานผู ้ร่วมงาน และปฏิบัติตามแนวทาง
จร ิ ยธรรมท ี ่ เป ็นสากล ( International Norms of Ethical 
Practices) 
หมวด 4 องค์กรดำเนินภารกิจ และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่
โปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และ ป้องกัน “การให้หรือรับ
สินบน” 
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3.2 แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัระดบัเปา้ประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ ตัวชี้วดัระดบัมาตรการ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2564 ปี 2564 

1 .  ป ล ู ก จ ิ ต ส ำ นึ ก
บุคลากร และนักศึกษา
ไม ่ ให ้ ไม ่ เพ ิ ก เฉยต่อ
ปัญหาการทุจริต และ
ร่วมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ทุ ก
รูปแบบ 

บุคลากร และนักศึกษา
ม ี จ ิ ต ส ำ น ึ ก ใ น ก า ร
ต่อต้านการทุจริต 

จำนวนบ ุคลากรและ
นักศึกษาที่ได้รับการยก
ย่องเช ิดชูเก ียรติด ้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

40 คน 1. เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบแก่บุคลากรและนักศึกษา 
2. พัฒนาสื่อออนไลน์และเพิ่มช่องทางการการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้การต่อต้านการทุจริต และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
3. ส่งเสริมเผยแพร่เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั ่นใน
การบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ (จากประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่า
ด้วย การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติราชการ - 2562) 
1) การบริหารงานและปฏิบัติราชการด้วยความสุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ 
ได ้
2) มุ ่งมั่นปฏิบ ัต ิราชการทุกข ั ้นตอนให้เป ็นไปตาม
มาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคบ ประกาศ
มติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด 
3) จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและสาธารณชน รวมทั้งพร้อมรับผิดชอบผลในการ
ปฏิบัติราชการหากส่งผลกระทบเกิดความเสียหาย 
4) สร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต โดยสื่อสาร
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
5) ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงภัยของการทุจริต
คอรัปชั่น มีความละอาย เกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต
คอรัปชั่น ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อนำไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดการทุจริตทุกรูปแบบ 
6) สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบภายนอก 
เพื ่อป้องกันและป้องปรามการกระทำทุจริตคอรัปชั่น
ภายในองค์กร 

1. จำนวนบุคลากรที่ทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในการปฏิบัติงาน 
 
2. จำนวนบุคลากรที่ทำผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ (ตั้วชี้วัดหมวด 7 EdPEX) 
 
3. จำนวนช่องทางการสื่อสาร ประชาสมัพันธ์ 
ให้บุคลากรและนักศึกษาค่านิยมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
4. จำนวนสื่อออนไลน์เพื่อการรับรู้การ
ต่อต้านการทุจริต 
 
5. จำนวนข้อร ้องเร ียนหร ืออ ุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ตัวชี้วัดหมวด 
7 EdPEX) 
 
6. จำนวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
 
7. จำนวนช ่องทางการร ับฟ ังความ
คิดเห็น/และข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้
เสีย 
 
8. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้าง
จิตสำนักและค่านิยมการต่อต้านทุจริต
ให้แก่บุคลากรแลนักศึกษา 

0 คน 
 
 

0 คน 
 
 

5 
ช่องทาง 

 
 
 

3 
 
 

0 
 
 
 

4 
ช่องทาง 

4 
ช่องทาง 

 
 

20 
โครงการ/
กิจกรรม 

กองการเจ้าหน้าที ่
 
 

กองการเจ้าหน้าที ่
 
 

กองกลาง 
 
 
 
 

กองกลาง 
 
 

สำนักงานกฎหมายฯ/ 
กองคลัง 

 
 

สำนักงานกฎหมายฯ/ 
 

สำนักงานกฎหมายฯ/ 
สำนักงานพัฒนา

นักศึกษา 
 

กองการเจ้าหน้าที่/
สำนักงานพัฒนา
นักศึกษา/คณะ/
วิทยาลัย/สำนัก 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัระดบัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรการ ตัวชี้วดัระดบัมาตรการ 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2564 ปี 2564 
2. พัฒนาความร่วมมือ
ระหว ่ า งองค ์ ก ร เพื่ อ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ม ี ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ กั บ
อ ง ค ์ ก ร ภ า ย ใน แ ละ
ภายนอกในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

จำนวนก ิจกรรมของ
เครือข่ายที ่มีก ิจกรรม
ร่วมกันด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

5 
กิจกรรม 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
2. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเพื ่อป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

1. จำนวนเคร ือข ่าย ก ิจกรรมความ
ร ่ วมม ื อก ับหน ่ วย งานภาย ในและ
ภายนอก 

4 
เครือข่าย 

กองกลาง 

3. พัฒนาระบบบริหาร
และเคร ื ่องม ือในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ค ู ่ม ือการปฏ ิบ ัต ิ งาน 
ระบบ กลไก ประกาศ 
ระเบียบมาตรฐานหรือ
เครื่องมือในการต่อต้าน
ก า ร ท ุ จ ร ิ ต ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพ 

1 .  ร ้ อ ยละของแนว
ปฏิบ ัต ิ แนวทาง และ
หรื อ  ม าตรก า ร เพื่ อ
ป ้องก ันการท ุจร ิตที่
สามารถนำไปปฏ ิบ ัติ
และเกิดผล 
2. จำนวนหน่วยงาน
ต ้นแบบที ่ดำเนินการ
ด ้านการป ้องก ันและ
ปราบปรามการทุจริต 

95 
 
 
 
 
 

1 
หน่วยงาน 

1. พัฒนาระบบ กลไก มาตรฐานหรือเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
2. พัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื ่อให้เป็น
หน่วยงานต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

1. จ ำ น ว น แ น ว ป ฏ ิ บ ั ต ิ  แ ล ะ ห รื อ 
มาตรการและหรือคู่มือที่มีการทบทวน
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต (ด้าน
การจัดซื ้อจัดจ้าง ด้านการคัดเลือกให้
นักศึกษารับทุน ด้านการคัดเลือกเข้า
ทำงาน ด้านการรับจ่ายเงินสด) 
 
2. จำนวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ
พ ัฒนาต้นแบบด้านการป้องก ันและ
ปราบปรามการทุจริต 

4 คู่มือ 
แนวทาง 
มาตรฐาน 

 
 
 
 

15 
หน่วยงาน 

กองการเจ้าหน้าที่/
กองคลัง/พัสดุ/
สำนักงานพัฒนา

นักศึกษา 
 
 
 

กองกลาง 
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3.3 กิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ : บุคลากร และนักศึกษามีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต 
ตัวช้ีวัด :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 
1) จำนวนบุคลากรที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบตัิงาน คน 0 กองการเจ้าหน้าที ่
2) จำนวนบุคลากรที่ทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ (ตั้วช้ีวัดหมวด 7 EdPEX) คน 0 กองการเจ้าหน้าที ่
3) จำนวนช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรและนักศกึษาค่านิยมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ช่องทาง 5 กองกลาง 

4) จำนวนสื่อออนไลน์เพื่อการรับรู้การต่อต้านการทุจริต จำนวน 3 กองกลาง 
5) จำนวนข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้าง (ตัวช้ีวัดหมวด 7 EdPEX) จำนวน 0 สำนกังานกฎหมายและนิติการ/กองคลัง 
6) จำนวนช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ช่องทาง 4 สำนกังานกฎหมายและนิติการ 
7) จำนวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/และข้อร้องเรียนของผูม้สี่วนไดเ้สีย ช่องทาง 4 สำนกังานกฎหมายและนิติการ/ 

สำนกังานพฒันานกัศึกษา 
8) จำนวนกิจกรรม/โครงการทีเ่สรมิสร้างจติสำนักและคา่นิยมการตอ่ต้านทุจริตให้แก่บุคลากรแล
นักศึกษา 

กิจกรรม 20 กองการเจ้าหน้าที/่สำนกังานพฒันานักศึกษา/
คณะ/วิทยาลัย/สำนกั 

 
มาตรการ/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงาน : 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
1) เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากรและนักศึกษา 

1) โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหา บทเรียนการเรียนการสอนที่นำเสนอรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริต 
2) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งไม่ทุจริต) 
3) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาให้ ปีการศึกษา 2564 (สอดแทรกเนื้อหาการต่อต้านการทุจริต) 
4) โครงการสื่อสารกับนักศึกษาในการสร้างค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
5) โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต 
6) โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น” 



 

 

21  
มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

8) โครงการ เรื่อง “ม.อุบลฯ ร่วมต้านทุจริต ปลูกจิตจรรโลง โตไปไม่โกง” 
9) โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน (สอดแทรกเนื้อหาความซื่อสัตย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานประกอบการณ์) 
10) โครงการพลเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการเลือกตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษา 
11) โครงการ “เวทีความคิดผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
12) โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “ถอดรหัสกฎหมายการเงิน กฎหมาย
งบประมาณ กฎหมายพัสดุ” 
13) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย เพื่อ
พัฒนาการสื่อสารองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา” 
14) โครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวคำสัตย์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ 
15) โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหา บทเรียนการเรียนการสอนที่สอดแทรกการสร้าง
จิตสำนัก  การต่อต้านทุจริต มีคุณธรรม จริธรรม และสร้างวินัย คณะเภสัชศาสตร์ 
16) โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (การเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติเหมาะสม) 
17) โครงการกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 

2) พัฒนาสื่อออนไลน์และเพิ่มช่องทางการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้การ
ต่อต้านการทุจริต และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 

1) โครงการพัฒนาสื่อ กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต 
2) โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3) การแจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต 
4) โครงการจัดทำช่องทางการเข้าถึง หรือรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

3) ส่งเสริมเผยแพร่เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (จากประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย 
การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ - 2562) 

1) โครงการให้บริการคำแนะนำในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื ่องเพื่อป้องกันความเสียหายแก่
หน่วยงานรับตรวจ 
2) โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแจ้งนโยบาย 
ระเบียบ แนวทางการป้องกันการทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวช้ีวัด :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 
1) จำนวนเครือข่าย กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เครือข่าย 5 กองกลาง 

 
มาตรการ/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงาน : 

มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร” (การอบรมประเด็น 

การสื่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ) 

2) บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริต 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ : มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ กลไก ประกาศ ระเบียบมาตรฐานหรือเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก 
1) จำนวนแนวปฏิบัติ และหรือ มาตรการและหรือคู่มือท่ีมีการทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจรติ 
(ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการคัดเลือกให้นักศึกษารับทุน ด้านการคดัเลือกเข้าทำงาน ดา้นการรบั
จ่ายเงินสด) 

ระบบ/กลไก/
มาตรฐาน/
เครื่องมือ 

4 กองการเจ้าหน้าที่/กองคลัง/พัสด/ุสำนักงาน
พัฒนานักศึกษา 

2) จำนวนหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ หน่วยงาน 15 กองกลาง 
 

มาตรการ/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงาน : 
มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

1) พัฒนาระบบ กลไก มาตรฐานหรือเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

1) โครงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง การ
คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การคัดเลือกนักศึกษารับทุน และการรับจ่ายเงินสด 
2) โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติ มาตรการ คู่มือในการป้องกันการทุตริต 
3) โครงการปรับปรุงและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อ
ดำเนินการมาตราการมหาวิทยาลัยด้านการบริหารองค์กรด้วยธรรมาภิบาล 
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มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 

4) กิจกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริ ต คณะเภสัช
ศาสตร์ 

2) พัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1) กิจกรรมการตรวจสอบภายในตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยตามรอบระยะเ วลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
2) พัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
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3.4 แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผล 

 แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อมหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติแก่คณะ/
วิทยาลัย/สำนัก/ทุกหน่วยงาน ซึ่งได้มีกระบวนการและขั้นตอนในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
แต่ละหน่วยงานให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นการประเมินผลการดำเนินการตาม
แผนประสบความสำเร็จ หรือมีปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใด โดยกำหนดให้มีการกำกับติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1) กำหนดปฏิทินในการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีละ 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
ตามแบบฟอร์มการรายงานผล เพื่อเป็นการกำกับติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดในแผน 

2) การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส
ที่ 2, 3, 4 และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 โดยวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อนำมาปรับปรุงมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการจัดทำแผนในปี
ถัดไป 
 
3.5 แนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามแผน  

 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

1) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2) มหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่าประชาคมทุกภาคส่วนจะร่วมมือและถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

3) มหาวิทยาลัยจะได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบปีงบประมาณ เพื ่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



25 
 

 

บรรณานุกรม 
 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2559). ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
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ภาคผนวก ก : คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ข : โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ : บุคลากร และนักศึกษามีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต 
มาตรการที่ 1.1 เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากรและนักศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วย เปา้หมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหา บทเรียนการเรียนการสอนที่
นำเสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริต 

ร้อยละ 90             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรและนักศึกษาในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

              

 ตัวชี้วดั : ร้อยละหลักสูตรที่มีรายวิชาการเรียนการสอนที่เสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักศึกษา 

              

 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  งานวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์               

2 ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งไม่ทุจริต) ร้อยละ 80             
 วัตถุประสงค ์ : 1) เพื ่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจกระบวนการเลือกตั ้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
2) เพื่อให้นักศึกษาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
3) เพื่อเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

              

 ตัวชี้วดั : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80               
 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ               

3 ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาให้ ปีการศึกษา 2564 (สอดแทรกเนื้อหาการ
ต่อต้านการทุจริต) 

คน 700             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความสามารถในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต 
เพื ่อเป็นผู ้ที ่คิดเป็นและแก้ไขปัญหาเป็น และปลูกฝังทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ และการป้องกันการทุจริต (การสอบ) 

              

 ตัวชี้วดั : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ               
 งบประมาณ : 42,000 บาท               
 ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์               
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วย เปา้หมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

4 ชื่อโครงการ : โครงการสื่อสารกับนักศึกษาในการสร้างค่านิยมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คน 520             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตโดยสอดแทรกเนื้อหาในรายวชิา
ที่ทำการเรียนการสอน 

              

 ตัวชี้วดั : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสร้างค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

              

 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  งานวิชาการ คณะบริหารศาสตร์               

5 ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต ช่องทาง 4             
 วัตถุประสงค ์ : เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันการทุจริต               
 ตัวชี้วดั : จำนวนช่องทางที่มีการเพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกัน

การทุจริต 
              

 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  งานวิชาการ คณะบริหารศาสตร์               

6 ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ร้อยละ 100             

 วัตถุประสงค ์ : 1) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2) เพื่อปลูกจิตสำนึกไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต 

              

 ตัวชี้วดั : ร้อยละของบุคลากรที่ไม่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน               
 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์               

7 ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “ปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น” 

คน 200             

 วัตถุประสงค ์ : 1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นอย่าง
ถูกต้อง 
2) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหา สาเหตุ และผลกระทบต่อปัญหาการทุจริต 
3) เพื่อสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สังคม 

              

 ตัวชี้วดั : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ               
 งบประมาณ : 39,200 บาท               
 ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา               
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วย เปา้หมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

8 ชื่อโครงการ : โครงการ เรื่อง “ม.อุบลฯ ร่วมต้านทุจริต ปลูกจิตจรรโลง โตไปไม่โกง” ร้อยละ 80             
 วัตถุประสงค ์ : 1) เพื่อปลูกจิตสำนึกบุคลากรและนักศึกษาในการต่อต้านการทุจิต 

2) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
              

 ตัวชี้วดั : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ               
 งบประมาณ : 20,000 บาท               
 ผู้รับผิดชอบ  สภานักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา               

9 ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน (สอดแทรกเนื ้อหาความซื ่อสัตย์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในสถานประกอบการณ์) 

ร้อยละ 80             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารวิธีการปฏิบัติตัวในการฝึกงาน มีความซื ่อสัตย์ 
คุณธรรม จริยธรรม 

              

 ตัวชี้วดั : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ               
 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  งานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์               

10 ชื่อโครงการ : โครงการพลเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข 
ส่งเสริมการเลอืกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

ร้อยละ 80             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านสังคม สร้างเสริมการเป็นพลเมืองที่ดี               
 ตัวชี้วดั : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ               
 งบประมาณ : 1,200 บาท               
 ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์               

11 ชื่อโครงการ : โครงการ “เวทีความคิดผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของนักศึกษา 

ร้อยละ 80             

 วัตถุประสงค ์ : 1) เพื ่อสร้างเสริมพลเมืองที ่ดีตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

              

 ตัวชี้วดั : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ               
 งบประมาณ : 6,900 บาท               
 ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์               
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วย เปา้หมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

12 ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดรหัสกฎหมายการเงิน 
กฎหมายงบประมาณ กฎหมายพัสดุ” 

คน 100             

 วัตถุประสงค ์ : 1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกฎหมายด้านการเงินและพัสดุ 
2) เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงที่จะเกิดการทุจริต 
3) เพื่อสร้างภูมิต้านทางและภูมิคุ่มกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
4) เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ครบถ้วน 
5) สนับสนุนให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

              

 ตัวชี้วดั : จำนวนผู้เข้าร่วมนักวิชาการเงินและพัสดุ 100 คน               
 งบประมาณ : 35,000 บาท               
 ผู้รับผิดชอบ  กองคลัง สำนักงานอธิการบดี               

13 ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทาง
กฎหมาย เพื่อพัฒนาการสื่อสารองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา” 

ร้อยละ 80             

 วัตถุประสงค ์ : 1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ และวิธี
ปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะให้กับ
ผู้เข้ารว่มโครงการ 
2) เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีองค์ความรู้ ทักษะ และเป็นต้นแบบ
ในการถ่ายทอดวิธ ีการปฏิบัติงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย ไปสู่บุคลากรในคณะ สำนัก วิทยาลัย และหน่วยงานอื่น 

              

 ตัวชี้วดั : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ               
 งบประมาณ : 108,160 บาท               
 ผู้รับผิดชอบ  นายศรัณยู โสสิงห์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี               

14 ชื่อโครงการ : โครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวคำสัตย์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่
วิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ 

คน 1             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังให้นักศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม มีความรู้และ
ประสบการณ์ พร้อมที่จะเป็นเภสัชกร และนักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงานแบบมืออาชีพ 

              

 ตัวชี้วดั : นักศึกษาได้รับการยอมรับด้านคุณธรรมจริยธรรมจากหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

              

 งบประมาณ : 77,350 บาท               
 ผู้รับผิดชอบ  งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์               
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วย เปา้หมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

15 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที ่มีเนื้อหา บทเรียนการเรียนการสอนที่
สอดแทรกการสร้างจิตสำนัก  การต่อต้านทุจริต มีคุณธรรม จริธรรม และ
สร้างวินัย คณะเภสัชศาสตร์ 

คน 4             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝังคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัช
กรรม  และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพใน
อนาคต 

              

 ตัวชี้วดั : จำนวนบุคลากรและนักศึกษาได้รับการยอมรับด้านคุณธรรมจริยธรรมจาก
หน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

              

 งบประมาณ : 6,038 บาท               
 ผู้รับผิดชอบ  งานวิชาการ งานบุคคล คณะเภสัชศาสตร์               

16 ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (การเชิดชู
เกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติ
เหมาะสม) 

คน 3             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติเหมาะสม 

              

 ตัวชี้วดั : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมจริยธรรม               
 งบประมาณ : 6,038 บาท               
 ผู้รับผิดชอบ  งานบุคคล คณะเภสัชศาสตร์               

17 ชื่อโครงการ : โครงการกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ร้อยละ  80             
 วัตถุประสงค ์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ 
              

 ตัวชี้วดั : ร้อยละของผู้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น               
 งบประมาณ : 20,000 บาท               
 ผู้รับผิดชอบ  สำนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี               
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มาตรการที่ 1.2 พัฒนาสื่อออนไลน์และเพ่ิมช่องทางการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือการรับรู้การต่อต้านการทุจริต และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วย เปา้หมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสื่อ กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ร้อยละ 80             
 วัตถุประสงค ์ : เพื่อสื่อสารให้บุคลากรและนักศึกษาได้ตระหนักถึงความเสียหายของการ

ทุจริตในระบบราชการ 
              

 ตัวชี้วดั : ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าถึงส่ือออนไลน์เพื่อต่อต้านการทุจริต               
 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  คณะเกษตรศาสตร์               

2 ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ร้อยละ 100             

 วัตถุประสงค ์ : 1) เพื่อประชาสัมพันธ์ของมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทจุริต 
2) เพื่อปลูกจิตสำนึกไม่ให้เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

              

 ตัวชี้วดั : ร้อยละของบุคลากรที่ไม่ทุจริตและประพฤติมิชอบ               
 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์               

3 ชื่อโครงการ : การแจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

จำนวน 0             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตในการ
ดำเนินงานด้านพัสดุรวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อน 

              

 ตัวชี้วดั : จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง               
 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  งานพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์               

4 ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำช่องทางการเข้าถึง หรือรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

ช่องทาง 1             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน
การปรบัปรุง พัฒนาในด้านต่าง ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

              

 ตัวชี้วดั : จำนวนช่องทางการรับข้อร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น               
 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์               
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มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมเผยแพร่เจตจำนงสุจริตและความมุ่งม่ันในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (จากประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
ว่าด้วย การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ - 2562) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วย เปา้หมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1 ชื่อโครงการ : โครงการให้บริการคำแนะนำในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องเพื่อป้องกันความ
เสียหายแก่หน่วยงานรับตรวจ 

ร้อยละ 80             

 วัตถุประสงค ์ : เพื ่อให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจเกี ่ยวกับการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ 

              

 ตัวชี้วดั : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ               
 งบประมาณ : 6,000 บาท               
 ผู้รับผิดชอบ  สำนักงานตรวจสอบภายใน               

2 ชื่อโครงการ : โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เพื่อแจ้งนโยบาย ระเบียบ แนวทางการป้องกันการทจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 80             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง
กับการปฏิบัติงาน 

              

 ตัวชี้วดั : ร้อยละของบุคลากรที่รับทราบข่าวสาร นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน               
 งบประมาณ : 39,000 บาท               
 ผู้รับผิดชอบ  คณะวิศวกรรมศาสตร์               
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพ่ือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มาตรการที่ 2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วย เปา้หมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1 ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร” (การ
อบรมประเด็น การสื ่อสารองค์กรเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) 

ร้อยละ 80             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการสื่อสารองค์กรของผู้บริหาร เพื่อทราบ
แนวนโยบายและสอดแทรกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติงาน 

              

 ตัวชี้วดั : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ               
 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี               

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ : มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ กลไก ประกาศ ระเบียบมาตรฐานหรือเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
มาตรการที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไก มาตรฐานหรือเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วย เปา้หมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้าง การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การคัดเลือกนักศึกษารับทุน และการ
รับจ่ายเงินสด 

ร้อยละ 0             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 
การคัดเลือกนักศึกษารับทุน และการรับจ่ายเงินสด 

              

 ตัวชี้วดั : ร้อยละความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน               
 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  งานบุคคล งานพัสดุ และการเงิน คณะเกษตรศาสตร์               
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ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วย เปา้หมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

2 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติ มาตรการ คู่มือในการป้องกันการทุตริต แนวปฏบิัต ิ 4             
 วัตถุประสงค ์ : 1) เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

โปร่งใส รัดกุม ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากรและ
นักศึกษา 
3) เพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน เกี่ยวกับการการสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติงานแทนได้และเน้นการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดทั้ง มีความโปร่งใส เป็นธรรม  
4) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและป้องกัน/แก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบแก่บุคลากรและนักศึกษา 

              

 ตัวชี้วดั : จำนวนแนวปฏิบัติ               
 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  คณะบริหารศาสตร์               

3 ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2564 เพื ่อดำเนินการมาตราการมหาวิทยาลัยด้านการ
บริหารองค์กรด้วยธรรมาภิบาล 

แผน 1             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อจัดทำและพัฒนาแผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์ ให้มีการดำเนินงานตามกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

              

 ตัวชี้วดั : แผนกลยุทธ์ของคณะรัฐศาสตร์มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลัยในทุกด้าน 

              

 งบประมาณ : 200,000 บาท               
 ผู้รับผิดชอบ  คณะรัฐศาสตร์               

4 ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริต คณะเภสัชศาสตร ์

คู่มือ 3             

 วัตถุประสงค ์ : เพ ื ่อให ้ม ีแนวปฏิบัติ/ค ู ่ม ือการปฏิบ ัต ิงานที ่ช ัดเจน เป ็นแนวทางให้
ผู ้ปฏิบัติงาน ในงานที ่ม ีความเสี ่ยงอ ันอาจจะนำไปสู ่การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซอ้น ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนด 

              

 ตัวชี้วดั : จำนวนแนวปฏิบัติที่กำหนดเป็นแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านการทุจริตและผลประโยชนทับซ้อน 

              

 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  งานพัสดุ งานกิจการนักศึกษา งานบุคคล คณะเภสัชศาสตร์               
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มาตรการที่ 3.2 พัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วย เปา้หมาย 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1 ชื่อโครงการ : กิจกรรมการตรวจสอบภายในตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยตาม
รอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ร้อยละ 100             

 วัตถุประสงค ์ : เพื่อให้มีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเข้าตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้ง 
ครบถ้วนในการดำเนินงานตามระเบียบที่กำหนด และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงในจุดที่ยังดำเนินการได้ไม่ครบถ้วน 

              

 ตัวชี้วดั : มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน               
 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  ตรวจสอบภายใน               

2 ชื่อโครงการ : พัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ 100             

 วัตถุประสงค ์ : 1. เพื่อให้หน่วยรับตรวจ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบของทางราชการ 
2. เพื่อเป็นต้นแบบของความรับผิดชอบอันเป็นแนวทางของการป้องกัน
การทุจริต และป้องกันมิให้เกิดข้อผิพลาดขึ้นอีก 

              

 ตัวชี้วดั : ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่รายงานการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
สำนักงานตรวจสอบภายในทุกประเด็นในเวลาที ่กำหนด (ทั ้งหมด 5 
หน่วยงาน/ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ไตรมาสที่ 3 - 4)           

              

 งบประมาณ : -               
 ผู้รับผิดชอบ  สำนักงานตรวจสอบภายใน               
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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นายฐิติเดช ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน  ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
 
รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/เรียบเรียง 
นายศุภชัยโชติ กองผ้าขาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
รูปเล่ม 
นายศุภชัยโชติ กองผ้าขาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 04535 - 3043-6 


