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เอกสารแนบ 1 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 
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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 
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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 
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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 
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