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  (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 8/2565 วาระพิเศษ 
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 

ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
……………………............................………… 

 
ผู้มาประชุม ณ ที่ตั้ง 
๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  นายฐิติเดช  ลือตระกูล กรรมการ 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นายอรรถพงษ์ กาวาฬ กรรมการ 
๔. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ

สัมพันธ์  
นายปิยณัฐ  สร้อยค า กรรมการ 

๕.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และภูมิทัศน์ 

ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ กรรมการ 

๖.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สิทธ์ ศรีภา กรรมการ 
๗.  (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นางสาววดียา เนตรพระ กรรมการ 

๘.  (แทน)ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ กรรมการ 
๙.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ กรรมการ 
๑๐.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการและ

เลขานุการ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑.  รองอธ  ิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ 
รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ กรรมการ 

๒.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข กรรมการ 

๓.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ กรรมการ 
๔. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นายนภดล พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๕. ผู้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา

นานาชาติ 
ผศ.อรนุช ปวงสุข กรรมการ 

๖.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายนรินทร บุญพราหทณ์ กรรมการ 
๗.  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๘.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศ.ศิริพร จึงสุทธิวงศ์ กรรมการ 
๙.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๑๐.  (แทน)คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ กรรมการ 
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๑๑.  (แทน)คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายชนะบูรณ์ อินทรพันธ์ กรรมการ 
๑๒.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.สงวน ธานี กรรมการ 
๑๓.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.อธิพงษ์ สุริยา กรรมการ 
๑๔.  (แทน)ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน 

และสิทธิประโยชน์ 
นายวศิน โกมุท กรรมการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ติดราชการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย  ติดราชการ 
2. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ติดราชการ 
6. ผู้อ านวยการกองกลาง      ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้   ประธานสภาอาจารย์ 
๒. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
๓. นายจักริน สงวนศักดิ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

- 
 

 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
- 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  3.1 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ 
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จัดท าความร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชันอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการให้การบริการด้านวิชาการแก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และศักยภาพของนักเรียน 
โดย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวัน
อังคารที่ 5 เมษายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วเล็งเห็นว่าการจัดท าความ
ร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ควรจัดท าความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะ/ส านัก/และ
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หน่วยงานภายในอ่ืน ๆ ที่มีความประสงค์ท าความร่วมมือ สามารถด าเนินการภายใต้บันทึกความร่วมมมือฉบับ
เดียวกัน จึงมีมติมอบกองกลาง ส านักงานอธิการบดี หารือร่วมกับคณะ/วิทยาลัย เพ่ือร่วมกันพิจารณาร่างบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว  

ต่อมา วันที่ 9 เมษายน 2565 กองกลาง ได้เชิญคณะ/วิทยาลัย เพ่ือร่วมหารือแนวทางการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว โดยที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เรื่อง ความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ที่ประชุมดังกล่าวยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวว่า การ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการต้องเป็นการท าความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น กรณีที่
คณะ/วิทยาลัยจะจัดท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกครั้งต่อไป ควรจัดท าให้มีการด าเนินการ
ความร่วมมือที่ทุกคณะ/วิทยาลัยสามารถเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมมือฉบับ
เดียวกันได้ เว้นแต่จะเป็นความร่วมมือทางวิชาการเฉพาะด้าน 

ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ในการ
นี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท า
บันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1. ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
ที่อยู่  เลขที่ ๕๐๐ ถนนชยางกูร ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๑๐ 

สรุปสาระส าคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี เรื่อง ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
โรงเรียนในการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1 การด าเนินงาน  

3.1.1 มหาวิทยาลัยจะให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้กับบุคลากรและนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 

3.1.2 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้านการ
จัดเรียนการสอนและการบริหารจัดการองค์กรให้กับโรงเรียน  

3.1.3 โรงเรียนจะสนับสนุนทรัพยากรในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแก่บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน 

3.1.4 โรงเรียนจะให้ค าปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ การปฏิบัติการสอน และ
การวิจัยให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3.1.5 มหาวิทยาลัยและโรงเรียน จะร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความถนัดและ
สนใจเข้าศึกษา ทั้งนี้การรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย  
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3.2 การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
ในการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันก าหนดรายละเอียด รวมทั้ง

งบประมาณและการด าเนินงานเฉพาะเรื่อง ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ก าหนดไว้  
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอ่ืน ๆ ของแต่ละฝ่าย 

และจะให้ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานทั้งสองเป็นผู้ด าเนินงาน ประสานงาน และตกลง
กันในรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เป็นรายกรณีไป ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เจตนารมณ์แห่งบันทึกข้อตกลงนี้ 

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายอาวุธ  ศิลาเกษ   ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  ต าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 “การขอรับมอบอ านาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ” 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. ผ่านความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ครั้ งที่  7/2565 เมื่อวันอังคารที่   
5 เมษายน 2565 มีข้อเสนอแนะว่าการจัดท าความร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ควรจัดท าความร่วมมือ
ในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะ/ส านัก/และหน่วยงานภายในอ่ืน ๆ ที่มีความประสงค์ท าความร่วมมือ สามารถ
ด าเนินการภายใต้บันทึกความร่วมมมือฉบับเดียวกัน จึงมีมติมอบกองกลาง ส านักงานอธิการบดี หารื อร่วมกับคณะ/
วิทยาลัย เพ่ือร่วมกันพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว 

3. ที่ประชุมร่วมระหว่างกองกลาง คณะ/วิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ  โรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี เรื่อง ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการต้องเป็นการท าความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น กรณีที่คณะ/วิทยาลัยจะ
จัดท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกครั้งต่อไป ควรจัดท าให้มีการด าเนินการความร่วมมือที่ทุกคณะ/
วิทยาลัยสามารถเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมมือฉบับเดียวกันได้ เว้นแต่จะเป็นความ
ร่วมมือทางวิชาการเฉพาะด้าน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เรื่อง  
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานส านักงานกฎหมายและนิติการเพื่อ
ตรวจสอบและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 
3.2 พิจารณาข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีมติให้
ความเห็นชอบข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน มีทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด ที่ประชุมเห็นชอบแล้ว 9 ตัวชี้วัด ประกอบ
ไปด้วย O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อ านาจหน้าที่ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 
ข้อมูลการติดต่อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 Q&A  และ O9 Social Network 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน มีทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ที่ประชุมเห็นชอบแล้ว 5 ตัวชี้วัด ประกอบ
ไปด้วย O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ O17 E-Service  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ มีทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ที่ประชุมเห็นชอบแล้ว 4 
ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย O21 แผนการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O24 รายงาน
ผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ที่ประชุมเห็นชอบ
แล้ว 4 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O26 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส มีทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ที่ประชุมเห็นชอบแล้ว 4 ตัวชี้วัด 
ประกอบไปด้วย O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O32 ช่อง
ทางการรับฟังความคิดเห็น 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ที่ประชุมเห็นชอบ
แล้ว 7 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย O34 นโยบายไม่รับของขวัญ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O36 การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O40 รายงานการติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีรอบ 6 
เดือน O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดือน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ที่ประชุมยังมิได้
เห็นชอบทั้ง 2 ตัวชี้วัด  
ดังแสดงในตารางที่ 1 – 6 โดยมีรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
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ตารางท่ี 1 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน มีทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด เห็นชอบแล้ว 9 ตัวชี้วัด 
ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน 
o แสดงต าแหน่งที่ส าคัญและการแบ่งส่วน
งานภายใน ยกตัวอย่างเช่น ส านัก กอง ศูนย์ 
ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

✓ 1. https://www.ubu.ac.th/new/about04.php 
2. https://www.ubu.ac.th/new/about05.php  

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน 
2. โครงสร้างการบริหารงาน 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้
ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและ
รองผู้บริหารสูงสุด 
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-
นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการ
ติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน 

✓ https://www.ubu.ac.th/new/board_61.php   

o3 อ านาจหน้าที่ แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

✓ 1. https://www.ubu.ac.th/new/about03.php  
2. https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00017f2019060516280732.PDF  

1.อ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2533 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o แส ด งแผ น ก า ร ด า เ นิ น ภ า ร กิ จ ข อ ง
หน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี 
พ.ศ. 2565 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี%20
ระยะ%205%20ปี%20(พ.ศ.%202563-2567)/  

 

o5 ข้อมูลการติดต่อ o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานอย่าง
น้อยประกอบด้วย 

o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o E-mail 
o แผนที่ต้ัง 

✓ https://www.ubu.ac.th/new/contact.php   

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

✓ https://www.ubu.ac.th/new/ubu_rules.php  พรบ./ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงาน 

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงาน 
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2565 

✓ https://www.ubu.ac.th/new/news_category.php?cid=7   

o8 Q&A แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ 
ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบ
กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ

✓ https://www.ubu.ac.th/new/ubuqa01.php  เป็นช่องทางที่มหาวิทยาลัยเปิดให้
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการให้บริการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยได้ประมวลข้อมูลค าถามที่พบบ่อย

https://www.ubu.ac.th/new/about04.php
https://www.ubu.ac.th/new/about05.php
https://www.ubu.ac.th/new/board_61.php
https://www.ubu.ac.th/new/about03.php
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00017f2019060516280732.PDF
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี%20ระยะ%205%20ปี%20(พ.ศ.%202563-2567)/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี%20ระยะ%205%20ปี%20(พ.ศ.%202563-2567)/
https://www.ubu.ac.th/new/contact.php
https://www.ubu.ac.th/new/ubu_rules.php
https://www.ubu.ac.th/new/news_category.php?cid=7
https://www.ubu.ac.th/new/ubuqa01.php
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
สื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web 
board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, 
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

มาแสดง ไว้ให้บริการอีกด้วย อันประกอบไป
ด้วย 
1. ช่องค าถาม เป็นช่องทางให้บุคคลภายนอก
เข้ามาสอบถามข้อมูล 
2. ค าถามที่พบบ่อย (FAQ) โดยจะรวบรวมและ
จัดหมวดหมู่ไว้ตามประเภทของผู้รับบริการ 
3. ถาม-ตอบ (Q&A) เป็นช่องทางให้
บุคคลภายนอกเข้ามาสอบถาม และจะมี
เจ้าหน้าที่เข้ามาตอบข้อสงสัย โดยค าถามที่พบ
บ่อยในส่วนนี้จะถูกรวบรวมไปเป็นค าถามที่พบ
บ่อย (FAQ) 

o9 Social Network แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  

✓ https://www.ubu.ac.th/new/contact.php   

 
ตารางท่ี 2ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน มีทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด เห็นชอบแล้ว 5 ตัวชี้วัด 

ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 
การบริหารงาน 

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ
ใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด 
ก าหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 
จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 

✓ 1.1 https://www.ubu.ac.th/web/academic/content/คู่มือการปฏิบัติงาน%20งานรับเข้าศึกษา%
20/  
1.2 https://www.ubu.ac.th/web/academic/content/คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนฯ/  

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1คู่มือการปฏิบัติงาน งานรับเข้าศึกษา 
ประกอบด้วย 
 - คู่มือแนวทางการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญา
ตรีเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีการศึกษา 
2564     
 - คู่มือการจัดท าประกาศรับสมัคร 
 - คู่มือการจัดการฐานข้อมูล 
 - คู่มือการจัดการฐานข้อมูลระบบรับสมัคร    
 - คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
การช าระค่าสมัครฯเข้าศึกษา     
 - คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร 
1.2 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนฯ ประกอบด้วย 
 - ข้ันตอนการให้บริการ 
 - การข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
 - การลงทะเบียนเรียน 
 - การลงทะเบียนเรียนต่ า-เกิน ก าหนด 
 - การลงทะเบียนเรียนหลังก าหนด 
 - การลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก 
 - การถอนรายวิชาแบบได้เงินคืน 

https://www.ubu.ac.th/new/contact.php
https://www.ubu.ac.th/web/academic/content/คู่มือการปฏิบัติงาน%20งานรับเข้าศึกษา%20/
https://www.ubu.ac.th/web/academic/content/คู่มือการปฏิบัติงาน%20งานรับเข้าศึกษา%20/
https://www.ubu.ac.th/web/academic/content/คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนฯ/
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
 - การถอนรายวิชาแบบไม่ได้เงินคิน ติด W 
 - การต่อทะเบียนนักศึกษา 
 - การรักษาสถานภาพ 

https://www.ubu.ac.th/web/student/document_list/1900/ 
 

2.ด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 
2.1คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานพัฒนานักศึกษา 

https://www.ubu.ac.th/web/research/document_list/2242/  3.คู่มือบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.1คู่มือการบริหารโครงการวิจัย 
3.2คู่มือการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี : การเสนอขอทุนวิจัย 
3.3คู่มือการปฎิบัติงานการบริหารโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
3.4คู่มือปฎิบัติงานการบริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3.5คู่มือการปฎิบัติงานการติดตามประเมินผล
โครงการบริการวิชาการแก่ 

4.1 https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ/  
4.2 https://www.ubu.ac.th/web/finance/document_list/536/#  
4.3 https://www.ubu.ac.th/web/person/content/คู่มือบริหารงานบุคคล%20กองการเจ้าหน้าที่%
20%20ส านักงานอธิการบดี/  

4.ด้านการบริหารจัดการ 
4.1คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
4.2คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน 
4.3คู่มือบริหารงานบุคคล 

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ
บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่าง
น้อยประกอบด้วย บริการหรือภารกิจใด 
ก าหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการหรือการ
ติดต่ออย่างไร 
หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 

✓ 1.1 http://reg.ubu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=80  1.ด้านวิชาการ 
1.1คู่มือการให้บริการประชาชนด้านทะเบียน
นักศึกษา 

2.1 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ข้อมูลส าหรับผู้กู้ยืมเงิน/  
2.2 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ข้ันตอนการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา/  
2.3 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/บริการอาคารและสถานกีฬา/  
2.4 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ทุนการศึกษา/  
2.5 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ระบบทะเบียนกิจกรรม/  
2.6 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/กิจกรรมนักศึกษา/  
2.7 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ประกันอุบัติเหตุ/  
2.8 https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ผ่อนผันและวิชาทหาร/  

2.คู่มือการให้บริการด้านกิจการนักศึกษา 
2.1 การบันทึกข้อมูลรายงานสถานภาพการเป็น
นักศึกษา กยศ. 
2.2 การให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
2.3 บริการอาคารและสถานกีฬา 
2.4 ทุนการศึกษา 
2.5 ระบบทะเบียนกิจกรรม 
2.6 กิจกรรมนักศึกษา 
2.7 ประกันอุบัติเหตุ 
2.8 ผ่อนผันและวิชาทหาร 

3.1 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2015021015211429.pdf   
3.2 https://www.ubu.ac.th/web/research/document_list/2243/  

3.ด้านการวิจัย 
3.1 วิธีด าเนินการมาตรฐาน SOP 
3.2 คู่มือการด าเนินงานส าหรับผู้ใช้บริการ 

4.1 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2019052114402625.pdf   
4.2 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2019052114402627.pdf  

4.ด้านบริการวิชาการ 
4.1 คู่มือการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ฉบับปรับปรุง 2561 

https://www.ubu.ac.th/web/student/document_list/1900/
https://www.ubu.ac.th/web/research/document_list/2242/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ/
https://www.ubu.ac.th/web/finance/document_list/536/
https://www.ubu.ac.th/web/person/content/คู่มือบริหารงานบุคคล%20กองการเจ้าหน้าที่%20%20สำนักงานอธิการบดี/
https://www.ubu.ac.th/web/person/content/คู่มือบริหารงานบุคคล%20กองการเจ้าหน้าที่%20%20สำนักงานอธิการบดี/
http://reg.ubu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=80
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ข้อมูลสำหรับผู้กู้ยืมเงิน/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/บริการอาคารและสถานกีฬา/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ทุนการศึกษา/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ระบบทะเบียนกิจกรรม/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/กิจกรรมนักศึกษา/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ประกันอุบัติเหตุ/
https://www.ubu.ac.th/web/student/content/ผ่อนผันและวิชาทหาร/
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2015021015211429.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/research/document_list/2243/
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2019052114402625.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2019052114402627.pdf
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
4.2 คู่มือการใช้งานระบบบริหารโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5.1 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/02f2017031714371015.pdf  5.ด้านการบริหารจัดการ 
5.1 คู่มือส าหรับประชาชนด้านการให้บริการ
ทางด้านการเงิน 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดง ข้อมู ล ส ถิ ติ ก าร ใ ห้บ ริ ก า ร ขอ ง
หน่วยงาน 
สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือ
รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2565 

✓ 1. https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022033015315085.pdf  
2. https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022033015315053.pdf  
3. https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022040116240024.pdf  
4. https://www.ubu.ac.th/web/academic#  
5. https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2021111219161483.pdf  

1.ด้านการจัดการศึกษา 
Link: https://www.ubu.ac.th  
เลือก นักศึกษา: ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน → 
วิชาการ / กิจกรรมนักศึกษา  → กองบริการ
การศึกษา →ข้อมูลสถิตินักศึกษา 
ประกอบด้วย  
 - สถิติการให้บริการผ่านระบบรับค าร้อง 
 - สถิติจ านวนผู้เข้ามาใช้บริการระบบรับสมัครเข้า
ศึกษา 
 - จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ท าการต่อ
ทะเบียนการเป็นนักศึกษา 
 - จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ปีงบ 65 ไตรมาส 1 
 - รายได้ผู้ปกครอง 

https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการให้บริการด้านการวิจัย/  2. ด้านการวิจัย 
Link: https://www.ubu.ac.th/web/research  
เลือก Banner งานส่งเสริมและประสานงานวิจัยฯ 
→ ผลการด าเนินงาน → 
สถิติการให้บริการด้านการวิจัย   

https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการให้บริการด้านบริการวิชาการ/  3. ด้านการบริการวิชาการ 
Link: https://www.ubu.ac.th/web/research  
เลือก Banner งานบริการวิชาการแก่ชุมชน→ 
ผลการด าเนินงาน → สถิติการให้บริการด้าน
บริการวิชาการ 

https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการให้บริการด้านงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/  

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
Link https://www.ubu.ac.th/web/research  
เลือก Banner งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม →
ผลการด าเนินงาน → สถิติการให้บริการด้านงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

o16 รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

o แส ด งผ ล ส า ร ว จค ว ามพึ งพอ ใ จการ
ให้บริการของหน่วยงาน 
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

✓ 1.1 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115270317.pdf 
1.2 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115304525.pdf  

1.ด้านการผลิตบัณฑิต 
1.1 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของ
บัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2563 
(ข้อมูล ณ 6 มกราคม 2565) 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/02f2017031714371015.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022033015315085.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022033015315053.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2022040116240024.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/academic
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00004f2021111219161483.pdf
https://www.ubu.ac.th/
https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการให้บริการด้านการวิจัย/
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการให้บริการด้านบริการวิชาการ/
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการให้บริการด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/
https://www.ubu.ac.th/web/research/content/สถิติการให้บริการด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115270317.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115304525.pdf


- 10 - 

 

ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
Link: https://www.ubu.ac.th/web/planning 
→ งานติดตามประเมินผล → ความพึงพอใจ
ของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร 
1.2  รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 
ณ 31 มีนาคม 2565) 
Link: https://www.ubu.ac.th/web/planning 
→ งานติดตามประเมินผล → ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
หมายเหตุ: การด าเนินการตามข้อ 1.1 และ 1.2 
เป็นการรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่มาด าเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00037f2021100714404617.pdf  2.ด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
2.1 รายงานผลการส ารวจความต้องการ ความ
คาดหวังและความผูกพันที่มีต่อการให้บริการ งาน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
Link: https://www.ubu.ac.th/web/student 
> การประเมินความพึงพอใจ > รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการส านักงาน
พัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 

3.1 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022011809022838.pdf  3.ด้านการวิจัย 
3.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี Link 
https://www.ubu.ac.th/web/research   
เลือก Banner งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม →
ผลการด าเนินงาน → ผลการส ารวจความพึง
พอใจด้านการวิจัย 

4.1 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022020910175982.pdf  4.ด้านการบริการวิชาการ 
4.1 ผลการด าเนินงานและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
Link https://www.ubu.ac.th/web/research  
เลือก Banner งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม →
ผลการด าเนินงาน → การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2564 

https://www.ubu.ac.th/web/planning
https://www.ubu.ac.th/web/planning
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00037f2021100714404617.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/student
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022011809022838.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022020910175982.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/research
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
5.1 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022032511055815.pdf  5.ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
Link https://www.ubu.ac.th/web/research  
เลือก Banner งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม →
ผลการด าเนินงาน →ผลการด าเนินงานและความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

o17 E–Service o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือ
ธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้
ขอรับบริการไม่จ าเป็น ต้องเ ดินทางมายั ง
หน่วยงาน 
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

✓ https://www.ubu.ac.th/ubu_std_information.php  1. ระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
ประกอบด้วย  
1.1 ด้านวิชาการ / กิจกรรมนักศึกษา 
 - ระบบทะเบียนนักศึกษา (REG) 
 - ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ UBU LMS 
 - ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (UBU SAC) 
 - กองบริการการศึกษา 
 - โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบและบริการทาง
ภาษา (UBULTC) 
1.2 ด้านบริการด้านสารสนเทศ 
 - ระบบ UBU Account (UBU Account) 
 - ระบบ UBU Wifi 
 - ระบบบรูณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (UBU 
Portal) 
 - เปลี่ยนรหัสผ่าน UBU Account 
 - ดาวน์โหลด Software ลิขสิทธิ์ 
-  ระบบ VPN / Kankrao@HOME 
 - MyUBU Application 
 - ระบบ eduroam 
 - Google Workspace for Education ส าหรับ
นักศึกษา 
 - วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
 - ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 - ส านักวิทยบริการ 

https://www.ubu.ac.th/ubu_staff_information.php  2. ระบบสารสนเทศส าหรับบุคลากร 
ประกอบด้วย 
2.1 ระบบสารสนเทศบุคลากร 
 - ระบบสารสนเทศกลางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (DMS) 
 - ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(UBU E-document 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022032511055815.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/research
https://www.ubu.ac.th/ubu_std_information.php
https://www.ubu.ac.th/ubu_staff_information.php
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
 - ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (UBU E-
Meeting) 
 - ระบบจองทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ / Account Zoom / Google 
Meet) 
2.2 บริการด้านสารสนเทศ 
 - ระบบ UBU Account (UBU Account) 
 - ระบบ UBU Wifi 
 -ระบบบรูณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ (UBU 
Portal) 
 - เปลี่ยนรหัสผ่าน UBU Account 
 - ดาวน์โหลด Software ลิขสิทธิ์ 
 - ระบบ VPN / Kankrao@HOME 
 - MyUBU Application 
 - ระบบ eduroam 
 - Google Workspace for Education ส าหรับ
นักศึกษา 
 - วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
 - ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 - ส านักวิทยบริการ 

https://nriis.nrct.go.th/Login.aspx  3.บริการด้านการวิจัย 
3.1 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ:NRMS 
 (**บุคคลภายนอกสามารถใช้งานโดยผ่านการ
ลงทะเบียนได้) 

4.1 https://ems.nstda.or.th/ubu  
4.2 http://www.atl.sci.ubu.ac.th/service_step.php  

4.บริการด้านการบริการวิชาการ 
4.1 ระบบ EMS คือระบบขอรับบริการของศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ 
และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ 
(**บุคคลภายนอกสามารถใช้งานโดยผ่านการ
ลงทะเบียนได้) 
4.2 ระบบการให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
และทดสอบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี:  
 (**บุคคลภายนอกสามารถใช้งานโดยผ่านการ
ลงทะเบียนได้) 

 
 
 

https://nriis.nrct.go.th/Login.aspx
https://ems.nstda.or.th/ubu
http://www.atl.sci.ubu.ac.th/service_step.php
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ตารางท่ี 3 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด เห็นชอบแล้ว 4 ตัวชี้วัด 
ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 
การบริหารเงิน
งบประมาณ 

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัส ดุตามที่ หน่ วยงานจะ ต้องด า เนินการต าม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือ
การจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้องเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติม
โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
กรณีดังกล่าว 

✓ http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-99  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แสดง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยแสดงแยกเป็นรายเดือน  
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ https://www.ubu.ac.th/  > ข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ . 2560 
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

✓ http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-3  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย 
1.ประกาศราคากลาง 
2.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
3.ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น 
4.ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทั้งนี้ เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ https://www.ubu.ac.th/  > ข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้า 

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มี ข้อมูลรายละ เอี ยดผลการ จัดซื้ อ จัด จ้ า ง 
ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือ
จ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565  
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้
เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 

✓ http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-10  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ https://www.ubu.ac.th/  > ข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง > สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง 

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

✓ http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-8  รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1. สัดส่วนร้อยละของโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
และความประหยัดต่อวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
2. ปัญหา อุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา 

http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-99
https://www.ubu.ac.th/
http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-3
https://www.ubu.ac.th/
http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-10
https://www.ubu.ac.th/
http://www.procurement.ubu.ac.th/index.php#page=page-8
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
4.สรุปผลและอภิปราย 
5. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางานเพื่อรองรับการ
ให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6. รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ https://www.ubu.ac.th/  > ข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง > วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง > รายงานผล
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 
ตารางท่ี 4 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด เห็นชอบแล้ว 4 ตัวชี้วัด 

ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 
9.4 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

o25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี 
พ.ศ. 2565 
o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดในนาม
ของหน่วยงาน 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/person/content/นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/  1.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
https://www.ubu.ac.th/web/person > การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล > นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

o26 การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการด า เนินการที่มีความสอดรับตาม
นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในข้อ o25 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

✓ 1. https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022021115050123.pdf  
2.  https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022021411075664.pdf  

รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลตาม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่  
1. https://www.ubu.ac.th/web/person > การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล > รายงานผลการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ปี 2565 
2. https://www.ubu.ac.th/web/person > การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล > รายงานผลการด าเนินการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล > ปี 2565 

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล หน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/person/content/หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล/  

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ 
https://www.ubu.ac.th/web/person > เมนูหลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยข้อมูลประกอบด้วย 
1.การก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
2.การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
3.การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
4.การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากร 
5.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.การเลื่อนและเพิ่มเงินเดือน 

https://www.ubu.ac.th/
https://www.ubu.ac.th/web/person/content/นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/
https://www.ubu.ac.th/web/person
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022021115050123.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022021411075664.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/person
https://www.ubu.ac.th/web/person
https://www.ubu.ac.th/web/person/content/หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/
https://www.ubu.ac.th/web/person/content/หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/
https://www.ubu.ac.th/web/person
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
7.การปรับวุฒิและเปลี่ยนต าแหน่ง 
8.การลาออกจากราชการ 
9.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจ 

o28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

✓ 1. https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022020814304687.pdf  
2. https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022021411191147.pdf  

รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลตาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่  
1. https://www.ubu.ac.th/web/person > การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล > รายงานผลการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > ปี 2564 
2. https://www.ubu.ac.th/web/person > การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล > รายงานผลการด าเนินการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล > ปี 2564 

 
ตารางท่ี 5 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส มีทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด เห็นชอบแล้ว 4 ตัวชี้วัด  

ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
ตัวชี้วัดย่อย
ที่ 9.5 การ
ส่งเสริม
ความ
โปร่งใส 

o29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการ 

✓ 1. https://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2018042015005665.pdf  
2. https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2021050715432274.pdf  
3. https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2021050310234552.pdf  
4. https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2021051109310012.pdf  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าแนวปฏิบัติหรือเนื้อหา
เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยประกอบด้วย 
1.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาข้อร้องเรียน 
2.คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
3.ช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียน (เป็นไปตามข้อ 4 แห่ง
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ข้อร้องเรียน) 
4.ข้ันตอนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยก
ต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/module_law_complaint/index.php  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ
ได้จัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยสามารถ
เข้าถึงได้ ดังนี้ 
1. ผ่านเว็บไซต์ส านักงานกฎหมายและนิติการ : 
www.ubu.ac.th/web/law  
> ร้องเรียน ⇨ ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนและการรับสินบน 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด จ านวนเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และจ านวน

✓ https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2022032314283713.pdf  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักงานกฎหมายและนิติการ
ได้จัดท าสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ที่ www.ubu.ac.th/web/law > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022020814304687.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00016f2022021411191147.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/person
https://www.ubu.ac.th/web/person
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/17f2018042015005665.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2021050715432274.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2021050310234552.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2021051109310012.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/module_law_complaint/index.php
http://www.ubu.ac.th/web/law
https://www.ubu.ac.th/web/files/00017n2022032314283713.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/law
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 
เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565 
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 

สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)    

o32 ช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

✓ https://www.ubu.ac.th/new/about06.php  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าสรุปข้อมูลช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น โดยมีอยู่ 5 ช่องทาง คือ  
1. สามารถยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ กองกลาง 
ชั้น 1 ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 
2. ทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถ.สถล
มาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
3. สายตรงอธิการบดี president@ubu.ac.th  
4. ระบบ VOC: http://www.voc.ubu.ac.th/  
5. Social Media: Fanpage มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
https://www.facebook.com/iamUBU  

 
ตารางท่ี 6 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด เห็นชอบแล้ว 7 ตัวชี้วัด 

ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้าน
ข้อมูล 

มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 
10.1 การ
ด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

o34 นโยบายไม่รับ
ของขวัญ 
(No Gift Policy) 

o แสดงนโยบายว่ า
ผู้ บ ริหาร  เ จ้าหน้ าที่
และบุคลากรทุกคน 
จะ ต้ อ ง ไ ม่ มี ก า ร รั บ
ข อ ง ข วั ญ  (No Gift 
Policy) 
o ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย
ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ค น
ปัจจุบัน 
*ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ส านักงาน 
ป.ป.ท. ก าหนด 

✓ https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20525  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 
Link Direction เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> ข่าวเด่น >> มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ประกาศวันที่ 4 มกราคม 2565 

o35 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

o แ ส ด ง ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ห รื อ
กิจกรรมที่แสดงถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุด 
o เป็นการด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงให้
เ ห็ น ถึ ง ก า ร ใ ห้

✓ 1. https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/20265/  
2. https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20566  

1. โครงการอบรมเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน 
(Techniques of Financial Statement Analysis for Internal Auditors)  
https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/20265/  
Link Direction เว็บไซต์ส านักงานตรวจสอบภายใน >> ภาพกิจกรรม >> โครงการอบรม
เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Techniques of Financial 
Statement Analysis for Internal Auditors) ประกาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
2. โครงการอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้บริหาร
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20566    

https://www.ubu.ac.th/new/about06.php
mailto:president@ubu.ac.th
http://www.voc.ubu.ac.th/
https://www.facebook.com/iamUBU
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20525
https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/20265/
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20566
https://www.ubu.ac.th/web/audit/news/20265/
https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20566
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้าน
ข้อมูล 

มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

ความส าคัญกั บการ
ปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส 
เป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2565 

Link Direction เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี >> ข่าวเด่น >> กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธิการบดี ม.อุบลฯ จัดการอบรมหลักสูตร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ
ผู้บริหาร ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2565 

o36 การประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 

o แ ส ด ง ผ ล ก า ร
ประเมินความเสี่ยงของ
การด า เนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุ จริ ต
และประพฤติมิชอบ 
o มี ข้ อ มู ล
รายละ เอี ยดของผล
การประเมิน อย่างน้อย
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความ
เสี่ยง มาตรการและ
การด าเนินการในการ
บริหาร จัดการความ
เสี่ยง 
เป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2565 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/ตัวชี้วัด%2010.1%20การด าเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต_2565/#  
 
1. สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115400545.pdf  
 
2. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115160237.pdf  

Link Direction เว็บไซต์กองแผนงาน www.ubu.ac.th/web/planning  >> เมนู 
“คุณธรรมและความโปร่งใส” >> 2565 >> ตัวชี้วัด 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต_2565 
1. มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกัน
การทุจริตและจัดท าแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2565 โดยผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแนวทางการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 4 ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่  
   1.1 ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้องของ
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน 
   1.2 ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
   1.3 ความเสี่ยงด้านการรับและการจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีเจตนาทุจริตต่อผู้รับบริการ 
  1.4 ความเสี่ยงด้านระบบและกลไกในการด าเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบต่อรายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
       ทั้งนี้ กองแผนงานได้จัดท าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเสนอต่อคณะกรรมการฯ คือ ขอให้กอง
แผนงานประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการพิจารณาทบทวน
แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยด าเนินการประชุมร่วมกันฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 
13.30 น. และด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ 
กองบริการการศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และคณะ/
หน่วยงานในการก าหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานที่มีประเด็นความ
เสี่ยงที่เหมือนกัน เพื่อให้การด าเนินงานมีมาตรฐานเดียวกัน โดยด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
3. กองแผนงานด าเนินการแจ้งเวียนสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ตามบันทึกข้อความที่ อว 
0604.5/ว455 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เพื่อให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาทบทวน
ข้ันตอน/แนวทางการป้องกันการทุจริต ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะ และให้
เพิ่มเติมรายละเอียดของแนวทางการป้องกันการทุจริต และจัดส่งมายังกองแผนงาน ภายใน
วันที่ 8 มีนาคม 2565 และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวไป ถือว่าหน่วยงานยืนยันข้ันตอน/
แนวทางการป้องกันการทุจริตตามเดิม ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/ตัวชี้วัด%2010.1%20การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_2565/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/ตัวชี้วัด%2010.1%20การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_2565/
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115400545.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115160237.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/planning
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้าน
ข้อมูล 

มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

4. กองแผนงานจัดท ารายงานผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแจ้ง
เวียนให้คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติร่วมกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

o38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 

o แ ส ด ง ถึ ง ก า ร
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ใ ห้ เ จ้าหน้าที่
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น มี
ทัศนคติ ค่านิยมในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  มี
จิ ต ส า นึ ก ที่ ดี  
รับผิดชอบต่อหน้าที่  
ต า มม าตร ฐ าน ท า ง
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
o เป็นการด าเนินการ
ที่ ห น่ ว ย ง า น เ ป็ น
ผู้ด าเนินการเอง 
เป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2565 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/person/content/การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร/ มีกิจกรรมและการด าเนินการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โดยมีข้อมูลจ านวน 5 ส่วน ดังนี้ 
     1. วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร Infographic 
     2. แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร infographic 
     3. กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
     4. คณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 
     5. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
https://www.ubu.ac.th/web/person  
Link Direction เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ >> เมนู การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

o39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบั ติ
การที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันการทุจริต
ห รื อ พั ฒ น า ด้ า น
คุณธรรมและคว าม
โปร่งใสของหน่วยงาน 
o มี ข้ อ มู ล
รายละเอียดของแผนฯ 
อ ย่ า ง น้ อ ย
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
โ ค ร งการ /กิ จกร รม 
ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ
ช่วงเวลาด าเนินการ 
เป็นแผนที่มีระยะเวลา
บังคับใช้ครอบคลุมปี 
พ.ศ. 2565 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต%20ระยะ%
205%20ปี%20(2560-2565)/  
 
1. http://www.plan.ubu.ac.th/upload/ita/ubuita2565Full.pdf 
2. http://www.plan.ubu.ac.th/upload/ita/ubuita2565.pdf  

   1. แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รูปเล่ม) 
     2. ตารางสรุปแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 15 - 22 ตามเอกสาร 
     3. ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 45 - 52 ตาม
เอกสาร 
Link Direction เว็บไซต์กองแผนงาน >> เมนูงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ >> แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย >> แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560-2565 
หัวข้อ แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
หมายเหตุ แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์2565 

o40 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต

o แ ส ด ง
ความก้าวหน้าในการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม

✓ https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต%20ระยะ%
205%20ปี%20(2560-2565)/  
 

    1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 (รูปเล่ม)  

https://www.ubu.ac.th/web/person/content/การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร/
https://www.ubu.ac.th/web/person
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต%20ระยะ%205%20ปี%20(2560-2565)/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต%20ระยะ%205%20ปี%20(2560-2565)/
http://www.plan.ubu.ac.th/upload/ita/ubuita2565Full.pdf
http://www.plan.ubu.ac.th/upload/ita/ubuita2565.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต%20ระยะ%205%20ปี%20(2560-2565)/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต%20ระยะ%205%20ปี%20(2560-2565)/
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้าน
ข้อมูล 

มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตตามข้อ o39 
o มี ข้ อ มู ล
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ความก้าวหน้า อย่าง
น้ อ ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
ค ว ามก้ า ว หน้ า ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร แ ต่ ล ะ
โค ร งการ /กิ จกร รม 
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ใ ช้
ด าเนินงาน 
สามารถจัดท าข้อมูล
เป็นแบบรายเดือน 
หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปี พ.ศ. 
2565 

1. https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040116170092.pdf       2. ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 หน้า 
11 - 15 ตามเอกสาร 
Link Direction เว็บไซต์กองแผนงาน >> เมนูงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ >> แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย >> แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560-2565 
หัวข้อ การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน >> รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 
2 
 
หมายเหตุ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2565 

o41 รายงานผลการ
ด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

o แ ส ด ง ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
o มี ข้ อ มู ล
รายละเอียดสรุปผล
การด าเนินการ อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผล
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
โครงการหรือกิจกรรม 
ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ปัญหา 
อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ  
เป็นรายงานผลของปี 
พ.ศ. 2564 

✓ https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022020814425847.pdf  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (รูปเล่ม) 
Link Direction เว็บไซต์กองแผนงาน >> เมนูงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ >> แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย >> แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2560-2565 
หัวข้อ การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน >> รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040116170092.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022020814425847.pdf
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และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดท า/เผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ โดยจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯภายในวันที่ 
18 เมษายน 2565 เพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) ในวันที่ 20 เมษายน 
2565 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงาน ป.ป.ช. ผ่านระบบ ITAS ต่อไป 

ต่อมา กองกลางมีบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ อว 0604.2/ว 00262 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 
เพ่ือติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯภายใน
วันที่ 18 เมษายน 2565 นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน
เผยแพร่ข้อมูลตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมจ านวน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน รายงานเพ่ิมเติม 3 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย O10 แผน
ด าเนินงานประจ าปี O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน O12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ มีรายงานเพ่ิมเติม 3 ตัวชี้วัด  ประกอบไปด้วย 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 
เดือน O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส รายงานเพ่ิมเติม 1 ตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย  O13 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต รายงานเพ่ิมเติม 1 ตัวชี้วัด ประกอบไป
ด้วย  O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต รายงานเพ่ิมเติม 2 ตัวชี้วัด ประกอบ
ไปด้วย  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  O43 การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
รายละเอียดตามตารางท่ี 7-11  
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ตารางท่ี 7 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 
9.2 การ
บริหารงาน 

o10 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน
ที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย  โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ  
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 
2565 

✔ https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/การจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่าย
ประจ าปี%20ระดับมหาวิทยาลัย%20ปี%202565/  

โดยเผยแพร่ที่เว็บไซต์กองแผนงาน 
https://www.ubu.ac.th/web/planning  
เลือก งานงบประมาณ →การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ าปี 
ระดับมหาวิทยาลัย → ปี 2565 หน้า 62  
 

o11 รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนด าเนินงานประจ าปีในข้อ o10 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า 
อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการ
ด า เนินการแต่ละโครงการ /กิจกรรม  และ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 
สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือ
รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ. 2565 

✔ อยู่ระหว่างการน าผลการด าเนินงานข้ึนสู่เว็บไซต์  เสนอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นไตรมาส 2 ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ประจ าเดือนเมษายน 2565 น าเสนอในวาระที่ 4.2 

o12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
 
 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

✔ https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022041113224333.pdf โดยเผยแพร่ที่เว็บไซต์กองแผนงาน 
https://www.ubu.ac.th/web/planning  
เลือก งานติดตามและประเมินผล→ติดตามผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
และแผนรายจ่ายประจ าปี 2564 
 → รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4  

 
ตารางท่ี 8 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด 

ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 
9.3 การบริหาร
เงินงบประมาณ 

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มี
ระยะ 1 ปี 
o มี ข้ อ มู ล ร า ยล ะ เ อี ย ดขอ งแผ น ฯ  อย่ า งน้ อ ย
ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร 
และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

✔ https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/การจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
รายจ่ายประจ าปี%20ระดับมหาวิทยาลัย%20ป%ี202565/  

โดยเผยแพร่ที่เว็บไซต์กองแผนงาน 

https://www.ubu.ac.th/web/planning  

เลือก งานงบประมาณ →การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายประจ าปี ระดับมหาวิทยาลัย → ปี 2565 หน้า 62  

 

https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040710572855.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022041113224333.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022041113224333.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022041113224333.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022041113224333.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202565/
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040710572855.pdf
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

o19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในข้อ o18 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 
สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

✔ อยู่ระหว่างการน ารายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน 
ข้ึนสู่เว็บไซต์ 

เสนอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นไตร
มาส 2  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนเมษายน 
2565น าเสนอในวาระที่ 4.2 

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงผลการด า เนินงานตามแผนการใช้ จ่ าย
งบประมาณประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

✔ https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022041113224333.pdf โดยเผยแพร่ที่เว็บไซต์กองแผนงาน 

https://www.ubu.ac.th/web/planning  

เลือก งานติดตามและประเมินผล→ติดตามผลโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจ าปี 2564 

 → รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแผนการ
ปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 
4  

 
ตารางท่ี 9 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 

ตัวบ่งช้ี
หลัก 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด
ย่อยที่ 
9.5 การ
ส่งเสริม
ความ
โปร่งใส 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

✔ 
1. https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00017f2021042211134028.pdf 

2. 

2.1 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115304525.pdf 

2.2 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115270317.pdf 

2.3 https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115270317.pdf 

3. 

3.1 https://www.ubu.ac.th/web/research/content/การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การด าเนินงานวิจัย%202565/ 

3.2https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022011809022838.pdf  

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและ
ระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2.ด้านการผลิตบัณฑิตมีดังนี้ 

2.1 รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของ
บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 
2563 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)  

2.2 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพ
หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 
2563 (ข้อมูล ณ 6 มกราคม 2565)  

2.3 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพ
หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 
2563 (ข้อมูล ณ 6 มกราคม 2565) 

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022041113224333.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022041113224333.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022041113224333.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022041113224333.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022041113224333.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00017f2021042211134028.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00017f2021042211134028.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115304525.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115270317.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040115270317.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/research/content/การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานวิจัย%202565/
https://www.ubu.ac.th/web/research/content/การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานวิจัย%202565/
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022011809022838.pdf
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ตัวบ่งช้ี
หลัก 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล มี/ไม่ม ี URL หมายเหตุ 

4.  

4.1 https://www.ubu.ac.th/web/research/content/การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การด าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน%20ประจ าปี%202565/ 

4.2 https://www.ubu.ac.th/web/research/content/การประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ%202564/ 

5.  

5.1 https://www.ubu.ac.th/web/research/content/การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม%20ประจ าปี%202565%20รอบ%206%20เดือน/ 

5.2https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022032511055815.pdf 

 

3.ด้านการวิจัย มีดังนี้ 

3.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกิจการใน การจัดท าค าของบประมาณ การด าเนินโครงการวิจัย 
การติดตามการด าเนินโครงการวิจัย และการประเมินผลการ
ด าเนินโครงการวิจัย 

3.2 มหาวิทยาลัยได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการตามพันธกิจด้านการวิจัย ของส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม (เดือนมีนาคม - 
ตุลาคม 2564) 

4.ด้านการบริการวิชาการ มีดังนี้ 

4.1 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในพันธกิจด้าน
บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

4.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2564 

5.ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้ 

5.1 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในพันธกิจด้าน
บริการวิชาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมปี 2565 รอบ 6 เดือน  

5.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2564  

 
ตารางท่ี 10 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 

ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ม/ีไม่ม ี URL หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

o37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 

✔ การด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

กองแผนงานด าเนินการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ระ ดับมหาวิทยาลั ย  และ

https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00008f2022032511055815.pdf
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ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ม/ีไม่ม ี URL หมายเหตุ 

เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 https://www.ubu.ac.th/web/planning/content
/ตัวชี้วัด%2010.1%20การด าเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต_2565/# 

ด าเนินการจัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์
กองแผนงาน  

ทั้ ง นี้  ก อ ง ค ลั ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ด าเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดผล
การด า เนินงาน เพื่ อ ใ ห้ผลการ
ด าเนินงานมีความสมบูรณ์มากข้ึน   

 
ตารางท่ี 11 ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งหมด 2 ตัวช้ีวัด 

ตัวบ่งช้ีหลัก ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ม/ีไม่ม ี URL หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 
มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

● แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 
2564 

● มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีข้ึนที่มีความ
สอดคล้องกับผลการประเมินฯ 

● มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้อง
ตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียด
ต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล 

✔ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 
 
 ตารางสรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามมาตรการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040511204283.pdf 
 
 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน  
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040511204267.pdf 

วาระที่ 4.3 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

● แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตาม
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

● มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   

● เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 

✔ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามมาตรการ   
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040813480643.pdf 
 รายละเอียดการน ามาตรการ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040511204238.pdf 
 ผลการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (อยู่ระหว่างน าเสนอที่ประชุม กบม. ให้ความ
เห็นชอบ) 

วาระที่ 4.3  

https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/ตัวชี้วัด%2010.1%20การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_2565/%23
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/ตัวชี้วัด%2010.1%20การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_2565/%23
https://www.ubu.ac.th/web/planning/content/ตัวชี้วัด%2010.1%20การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต_2565/%23
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040511204283.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040511204267.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040813480643.pdf
https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00003f2022040511204238.pdf
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 
จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบข้อมูล

ตามแบบวั ดการ เปิ ด เผยข้ อมู ลส าธา รณะ  ( Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมใน 10 ตัวชี้วัด  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. มอบกองแผนงานด าเนินการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในข้อมูลประกอบการรับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 
เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. มอบกองกลางตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง และความเรียบร้อยของข้อมูล ก่อนส่งให้กอง
แผนงานเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบในหลักการ และมอบกองกลางและกองแผนงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะ

ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ส านักงาน ป.ป.ช. ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
4.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีคณะบริหารศาสตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการประจ า

คณะบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
ด าเนินการ ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 1,130,000 
บาท ส าหรับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือติดตั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และ
ให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นปัจจุบันโดยมีรายละเอียด โดยเหตุผล
ความจ าเป็นประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ได้ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4  ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร์ ได้เตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความจ าเป็น
และความส าคัญในห้องปฏิบัติการฯ ได้แก่ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เช่น โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ ฉากรับภาพ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน เช่น โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอ้ี 50 ชุด เป็นต้น   

2. การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 เพ่ือติดตั้งในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 4 รองรับการเรียนการสอนของคณะบริหารศาสตร์ ในรายวิชาที่ต้องเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป
เฉพาะทาง และเพ่ือให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นปัจจุบันเพ่ือให้
นักศึกษา โดยมีรายละเอียดโปรแกรมส าเร็จรูปเฉพาะทาง ดังนี้ 

2.1 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการศูนย์สอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานทางไอที (MOS: Microsoft 
ffice Specialist Certificate)  

2.2 ซอฟต์แวร์ส าหรับการปฏิบัติงานด้านกราฟฟิค (Adobe CC) 
2.3 โปรแกรมบริหารจัดด้านการโรง แรม (Comanche) ในหลักสูตรการจัดการการโรงแรม  
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2.4 ซอฟต์แวร์ SAP และ Power BI ส าหรับการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร  
2.5 โปรแกรมบริหารจัดการด้านบัญชี (Express I) 
2.6 ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ UiPath ส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรการบัญชี เป็นต้น ซึ่งเป็น

ทักษะที่มีความจ าเป็นในปัจจุบัน 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 รองรับการใช้งานและให้บริการนักศึกษา จ านวน 50 คน/ห้อง 

เพ่ือรองรับรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site  ได้แก่ 
ภาคการศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 
3.1 รายวิชา 1706211 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
3.2 รายวิชา 1706353 การออกแบบภาพกราฟิกเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
3.3 รายวิชา 1702241 การตลาดดิจิทัล 
3.4 รายวิชา 1703430 การวิเคราะห์งบการเงิน 
3.5 รายวิชา 1703480 วิจัยทางการเงิน 
3.6 รายวิชา 1703453 การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี 
3.7 รายวิชา 1707355 โปรแกรมประยุกต์การวางแผนทรัพยากรองค์กรส าหรับการบัญชี 
3.8 รายวิชา 1707355 โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดการข้อมูลทางการบัญชี 
ภาคการศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 
3.9 รายวิชา 1706103 การจัดการสารสเทศธุรกิจดิจิทัล 
3.10 รายวิชา 1706211 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
3.11 รายวิชา 1706361 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
3.12 รายวิชา 1703313 แบบจ าลองทางการเงิน  
3.13 รายวิชา 1705380 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการโรงแรม 
3.14 รายวิชา 1707351 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการบัญชร 
3.15 รายวิชา 1707354 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางบัญชี 
3.16 รายวิชา 1707454 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับงานบัญชี 
3.17 รายวิชา 1702241 การตลาดดิจิทัล 
3.18 รายวิชา 1702394 คลังข้อมูลและการท าเมืองข้อมูล 
3.19 รายวิชา 1702395 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ 

4. การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ และการ
ให้บริการวิชาการเพ่ือหารายได้ โดยการประมาณการรายรับจากการหารายได้จากการบริการวิชาการ อย่างน้อย  
3 โครงการ/ปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,470,000 บาท/ปีงบประมาณ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน/
โครงการ และก าหนดอัตราค่าลงทะเบียน 4,900 บาท/คน 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะบริหารศาสตร์ จึงขออนุมัติใช้
เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
จ านวน 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 30 เครื่องๆ ละ 23,000 เป็น
เงินจ านวน 690,000 บาท 

2) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล จ านวน 20 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน จ านวน 
440,000 บาท 
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กองแผนงาน ได้ตรวจสอบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายการครุภัณฑ์ “เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In one ส าหรับงานประมวลผล” พบว่า ราคาที่คณะฯเสนอ เท่ากับ เกณฑ์ราคากลางฯ ที่วงเงิน 
23,000 บาท/เครื่อง และรายการครุภัณฑ์ “คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล” พบว่า ราคาที่คณะฯเสนอ
เท่ากับ เกณฑ์ราคากลางอยู่จ านวน 22,000 บาท/เครื่อง โดยทั้ง 2 รายการ มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานฯ ตามท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร์ ได้แนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์, ใบเสนอราคาพร้อมคู่เปรียบเทียบ 3 ร้านค้า และได้เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตรวจสอบราคาและคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของคณะบริหารศาสตร์ จ านวน 1,130,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รายการครุภัณฑ์ (กรอกจ านวนเงินที่ร้านค้าเสนอราคา) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์ 

ร้านที่ 1 ร้านที่ 2 ร้านที่ 3 ชื่อครุภัณฑ์ 
ราคา
กลาง 

ข้อสังเกต 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
ส าหรับงานประมวลผล   
(จ านวน 30 เครื่องๆ ละ 23,000 
เป็นเงิน 690,000 บาท) 

690,000 690,000 -  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in 
one ส าหรับงาน
ประมวลผล   

23,000  ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของ
ก ร ะ ท ร ว งดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
งานประมวลผล 
(จ านวน 20 เครื่องๆ ละ 22,000 
บาท เป็นเงิน  440,000 บาท) 

440,000 440,000 440,000 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล  

  22,000   

รวมทั้งสิ้น 1,130,000 1,130,000 440,000 

หมายเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงานประมวลผล  มีจ านวน 2 ร้านค้า 
            : เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล มีจ านวน 3 ร้านค้า 

 
ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน

คราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายละเอียดการขอปรับ
แผนจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้เงินรายได้ของคณะ/ วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  และคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กรณีคณะ
บริหารศาสตร์ ในการทบทวนการปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กทั้งหมด เพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนหรือการให้บริการนอกที่ตั้ง รวมทั้งจัดท ารายละเอียดให้มี
ความชัดเจน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยในการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือ
จ่ายสะสมต่อไป นั้น 

คณะบริหารศาสตร์ จึงได้ประชุมหารือเพ่ือทบทวนการปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in 
one ให้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คทั้งหมด ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโพธิ์
ใหญ่ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการขออนุมัติปรับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ของคณะบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติม ส าหรับการจัดซื้อ
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 50 เครื่อง ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และ
ให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นในปัจจุบัน และใช้ในโครงการบริการ
วิชาการ โครงการจัดหารายได้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ทั้งนี้ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 50 เครื่อง 
ดังกล่าว “มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานฯ ตามที่ก าหนดไว้
ข้างต้น”  

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะบริหารศาสตร์ จึงใคร่ขอ
อนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส าหรับการ
จัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผลจ านวน 50 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท งบบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดแผนการด าเนินงานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางที่ 2 แผนการด าเนินงานและแผนการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

รายการ
ค่าใช้จ่าย 

เหตุผลความจ าเป็น ระเบียบฯ แผนการเบิกจ่าย ช่วงเดือน 

1.เครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
งานประมวลผล 
จ านวน 50 
เครื่อง ราคาต่อ
หน่วย 22,000 
บาท รวมเป็นเงิน 
1,100,000 
บาท  

เหตุผลประกอบการ
พิจารณา 
 1. ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 4 ได้
ด าเนินการปรับปรุง
เสร็จสิ้นเรียบร้อย ยังไม่
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ประจ าหอ้ง  
2. เพื่อรองรับการเรียน
การสอนของคณะฯ ใน
รายวิชาที่ต้องเรียนรู้
การใช้งานโปรแกรม
ส าเร็จรูปเฉพาะทางซ่ึง
เป็นทักษะที่มีความ
จ าเป็นในปัจจุบัน 
3. เพื่อรองรับการใช้
งาน และให้บริการ
นักศึกษา แบบ On-Site 
4. เพื่อรองรับการใช้
งานและให้บริการ
โครงการบริการ
วิชาการ เพื่อหารายได้ 
 

   คณะบริหารศาสตร์ ได้
ตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เรียบร้อยแล้ว พบว่า 
คณะบริหารศาสตร์ ไม่
สามารถน างบประมาณของ
คณะฯ ในแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2565 มาใช้จ่ายได้หรือ
น ามาใช้จา่ยได้ แต่มีจ านวน
ไม่เพียงพอ และการขออนุมัติ
ใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย วา่ด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 ข้อ 20 เงินรายได้เหลือ
จ่ายสะสม ให้ใช้ได้เพื่อการ
ดังต่อไปนี้ (3) จัดหาครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นในการจัดการเรียนการ
สอนและการด าเนินงาน 

ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาด าเนินการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจา้ง บันทกึแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบพัสด ุ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะพัสด ุ
3.จัดท าร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
4. บันทึกข้อมูลในระบบฯ  พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้อง  
5.เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบ
รายงานขอซ้ือขอจ้าง 
6.ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น   
6.1 ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์
ระบบ  e - GP ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการนับรวมวัน
ประกาศ  
กรณีไม่มี แสดงความคิดเห็น  
กรณีมี แสดงความคิดเห็น 
- พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเสนอหัวหน้า
หน่วยงาน (ไม่ปรับปรุง  
- เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์หน่วยงาน และเวบ็ไซต์
ระบบ 
7.ด าเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และ
เอกสารประกวดราคา 
8.ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
9.คณะกรรมการพิจารณา และจัดท ารายงานผล
การพิจารณาเสนอหัวหนา้หนว่ยงานใหค้วาม
เห็นชอบ 
10. เสนอผู้มีอ านาจสั่งซ้ือสั่งจ้าง 
- จัดท าประกาศผล และแจ้งผลผู้ชนะการเสนอ
ราคา 
- ระยะเวลาอุทธรณ์ 
11. ท าสัญญาหรือข้อตกลง  ไม่นับรวมระยะเวลา
ที่ผู้ชนะการเสนอราคา  

เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.
65-17 ก.ค.65 
รวมข้อ 1-3 
ระยะเวลาด าเนินการ
ไม่เกิน 19 วันท า
การ ในเดือน พ.ค.
65 
 
รวมข้อ 4-6 
ระยะเวลาด าเนินการ
ไม่เกิน 25 วันท า
การ ในเดือน พ.ค.
65- มิ.ย.65 
 
 
 
 
 
 
รวมข้อ 7-8 
ระยะเวลาด าเนินการ
ไม่เกิน 10 วันท า
การ ในเดือน มิ.ย.
65 
 
 
 
รวมระยะเวลา
ด าเนินการทั้งสิ้น ไม่
เกิน 77 วันท าการ 
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ทั้งนี้  ตามบันทึกข้อความ งานบัญชี กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ที่ อว 0604.3/1763  

ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง รายงานข้อมูลบัญชีเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง กรณีคณะบริหารศาสตร์ ข้อมูล ณ 
วันที่  31 มีนาคม 2565 มียอดเงินรับฝาก -คณะฯ คงเหลือหลังหักภาระผูกพันที่ต้องจ่ ายคืน จ านวน 
325,696,661.01 บาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าว เพียงพอต่อการขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม จ านวน 
1,100,000 บาท 

ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอใช้
เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีคณะ
บริหารศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงินรายได้
เหลือจ่ายสะสม (3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงินรายได้
เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้เพ่ือการดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้าง ต่อเติม
หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อท่ีดิน 

(2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
(4) เพ่ือช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
(5) ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล   
(6) การอันจ าเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการและ

มหาวิทยาลัย 
(7) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพ่ือการลงทุนในการด าเนินงานของส่วนราชการ และของ

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจ า 
(8)  อื่นๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
อธิการบดีเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอใช้เงินรายได้
เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีคณะบริหารศาสตร์ รวม
ทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามโครงการและ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2564  มีมติอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1,752,533,700 
บาท  จ าแนกเป็น  

• เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 744,034,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.45 ของ
งบประมาณทั้งหมด   

• เงินรายได้ จ านวน 1,008,499,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.55 ของงบประมาณ
ทั้งหมด   

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 
พบว่า งบบุคลากรมีงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.22  ของงบประมาณทั้งหมด  รองลงมาคือ งบ
ด าเนินงาน  คิดเป็นร้อยละ 24.73 ของงบประมาณทั้งหมด  งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 21.32 ของ
งบประมาณทั้งหมด  และกรอบงบประมาณรายจ่ายต่ าสุด คืองบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 14.73 ของงบประมาณ
ทั้งหมด    

ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  ทั้ง 9 ด้าน  รวม 307 โครงการ รวมงบประมาณ 
1,752,533,700 บาท  และระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะ/หน่วยงานได้ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมในโครงการหลักในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย รวมเป็นงบประมาณ 1,815,263,402.22  
บาท เนื่องจากคณะ/หน่วยงานด าเนินงานหารายได้เพ่ิมจากโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ จากแหล่งทุน
ภายนอก  และเงินบริจาคจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น   ซึ่งพบว่า ร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ทุก
ประเด็นยุทธศาสตร์มีจ านวนร้อยละการจัดสรรเพิ่มข้ึน 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิต
บัณฑิต  คิดเป็นร้อยละ 1.11  ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน  คิดเป็นร้อยละ 0.33  และ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเป็นร้อยละ 0.53    รายละเอียดตามตารางที่ 1 และ
แผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 



- 31 - 

 

ตารางที่ 1  สรุปเปรียบเทียบร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เม่ือต้นปีงบประมาณ และ ณ สิ้นไตรมาส 2  
 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

 
1. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ สิ้นไตรมาส 2 

กองแผนงานได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่า คณะ/หน่วยงานรายงาน

 ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั  นโยบายจดัสรร ร้อยละการจดัสรร
งบประมาณ

(ต้นปีงบประมาณ)

ร้อยละการจดัสรร
งบประมาณ

(เมื่อสิน้ไตรมาส 2)

เพ่ิม/ลด

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต          67.50 54.81 55.92                 1.11
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย            5.00 5.78 5.67                 - 0.11
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ            5.00 16.88 16.84               - 0.04
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม            0.50 0.21 0.20                 - 0.01
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการมุง่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล            1.50 1.2 1.00                 - 0.20
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็น
มติรกับส่ิงแวดล้อม

           7.00
6.66

5.09                 
- 1.57

 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            1.00 1.06 1.02                 - 0.04
 8. ยุทธศาสตร์ด้านการมเีสถียรภาพทางการเงิน            2.50 4.37 4.70                   0.33
 9. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ          10.00 9.02 9.55                   0.53
ผลรวมทัง้หมด       100.00 100.00         100.00            
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ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย รวมโครงการทั้งสิ้น 307 โครงการ จ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย (บรรลุตามแผนที่ก าหนด และสูงกว่าค่าเป้าหมาย) จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.51 ของโครงการ
ทั้งหมด   จ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.63 ของ
โครงการทั้งหมด  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 281 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.53 ของ
โครงการทั้งหมด และโครงการทีย่กเลิกการด าเนินงาน จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของโครงการทั้งหมด 
รายละเอียดตามตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2     
  
ตารางท่ี 2   สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ  

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
สถานะ  จ านวนโครงการ  ร้อยละการด าเนินงาน 

 1. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย                         5                           1.63  
 2. ผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย                       20                           6.51  
 3. อยู่ระหว่างด าเนินการ                     281                         91.53 
 4. ยกเลิกโครงการ                         1                            0.33 
 รวม                    307                        100.00  

 

 
 

แผนภูมิที่ 2   แสดงผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย, 5 , 
1.63%

บรรลุเป้าหมาย, 20 , 
6.51%

อยู่ระหว่างด าเนินการ, 
281 , 91.53%

ยกเลิกการด าเนินงาน, 
1 , 0.33%



- 33 - 

 

กองแผนงานได้  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการหลักในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่า  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต  มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 77 โครงการ โครงการที่มีผล
การด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 37 โครงการ โครงการที่มี
ผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.81  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 35 โครงการ 
โครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.86 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ ไม่มี
โครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 17 โครงการ 
ไม่มีโครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีจ านวนโครงการ
รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ โครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 4.76 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 48 โครงการ 
โครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.42   

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 11 โครงการ ไม่มี
โครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีจ านวนโครงการรวมทั้งสิ้น 50 โครงการ  
โครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.00 

รายละเอียดสรุปตามตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาส 2 
 

 

 ตาม
เป้าหมาย

สงูกว่า
เป้าหมาย

ต่่ากว่า
เป้าหมาย

อยูร่ะหว่าง
ด่าเนินงาน

ยกเลกิ
โครงการ

5 2 7 70 77                   9.09

1  โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

18 18

2  โครงการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่

1 3 4

3  โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร 3 3
4  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2 2
5  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ 1 1
6  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 1
7  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 2
8  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 1 1
9  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 1 1

10  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ 1 1
11  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1 1
12  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 2 2
13  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ
1 1

14  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 1 1
15  โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 2
16  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 18 18
17  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 3 1 14 18

รวมผลการ
ด่าเนินงาน
ทีบ่รรลคุ่า
เป้าหมาย

ยทุธศาสตร์ที ่1  ด้านการผลติบัณฑิต

ยทุธศาสตร์-โครงการหลกัตามประเด็นยทุธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลยั  ร้อยละโครงการ
ทีบ่รรลคุ่า
เป้าหมาย

ผลการด่าเนินงานทีบ่รรลุ
ค่าเป้าหมาย

ผลงานด่าเนินงาน ผลรวมทัง้หมด
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ) 
 

 

 ตาม
เป้าหมาย

สงูกว่า
เป้าหมาย

ต่่ากว่า
เป้าหมาย

อยูร่ะหว่าง
ด่าเนินงาน

ยกเลกิ
โครงการ

1 3 4 33 37                10.81

1  โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้) 1 1
2  โครงการพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 1 7 8
3  โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบมาตรฐาน

การวิจัย
2 2

4  โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

3 3

5  โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 2 2
6  โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่

และลดความเหล่ือมล้ า
1 2 3

7  โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม

8 8

8  โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและยกระดับการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ

1 2 3

9  โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยและการ
น าไปใช้ประโยชน์

7 7

1 1 34 35                   2.86

1  โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 2 2
2  โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา 0 13 13
3  โครงการบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจฐานราก 3 3

รวมผลการ
ด่าเนินงาน
ทีบ่รรลคุ่า
เป้าหมาย

ยทุธศาสตร์ที ่2  ด้านการวิจยั

ยทุธศาสตร์ที ่3  ด้านการบริการวิชาการ

ยทุธศาสตร์-โครงการหลกัตามประเด็นยทุธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลยั  ร้อยละโครงการ
ทีบ่รรลคุ่า
เป้าหมาย

ผลการด่าเนินงานทีบ่รรลุ
ค่าเป้าหมาย

ผลงานด่าเนินงาน ผลรวมทัง้หมด
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ) 
 

 
 
 

 ตาม
เป้าหมาย

สงูกว่า
เป้าหมาย

ต่่ากว่า
เป้าหมาย

อยูร่ะหว่าง
ด่าเนินงาน

ยกเลกิ
โครงการ

4  โครงการบริการวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม 1 1
5  โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาวะ 4 4
6  โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม
1 1

7  โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย

1 7 8

8 โครงการบริการวิชาการ จากการด าเนินงานด้านการตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบ และค่าบริการต่าง ๆ

2 2

9 โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 
Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหมท่ีส่ าคัญของภาค

1 1

0 10 10                       -   

1  โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

3 3

2  โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 2 2
3 โครงการความร่วมมอืกับเครือข่าย และการอนุรักษ์ ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม
1 1

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4 4

ยทุธศาสตร์ที ่4  ด้านการทา่นุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม

รวมผลการ
ด่าเนินงาน
ทีบ่รรลคุ่า
เป้าหมาย

ยทุธศาสตร์-โครงการหลกัตามประเด็นยทุธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลยั  ร้อยละโครงการ
ทีบ่รรลคุ่า
เป้าหมาย

ผลการด่าเนินงานทีบ่รรลุ
ค่าเป้าหมาย

ผลงานด่าเนินงาน ผลรวมทัง้หมด
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ) 
 

 
 

 ตาม
เป้าหมาย

สงูกว่า
เป้าหมาย

ต่่ากว่า
เป้าหมาย

อยูร่ะหว่าง
ด่าเนินงาน

ยกเลกิ
โครงการ

0 2 15 17                       -   

1  โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

1 1

2  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ

9 9

3  โครงการพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 2 4 6
4  โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล 1 1

1 1 20 21                   4.76

1  โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

14 14

2  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 2 2
3  โครงการพัฒนาสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับ

นักศึกษาและบุคลากร
1 1 2

4 โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

1 1

5 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 1 1
6 โครงการพัฒนาสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับ

นักศึกษาและบุคลากร
1 1

รวมผลการ
ด่าเนินงาน
ทีบ่รรลคุ่า
เป้าหมาย

ยทุธศาสตร์ที ่5  ด้านการมุ่งสูม่หาวิทยาลยัดิจทิลั

ยทุธศาสตร์ที ่6 ยทุธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลยัน่าอยูแ่ละเป็น
มิตรกับสิง่แวดลอ้ม

ยทุธศาสตร์-โครงการหลกัตามประเด็นยทุธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลยั  ร้อยละโครงการ
ทีบ่รรลคุ่า
เป้าหมาย

ผลการด่าเนินงานทีบ่รรลุ
ค่าเป้าหมาย

ผลงานด่าเนินงาน ผลรวมทัง้หมด
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

 ตาม
เป้าหมาย

สงูกว่า
เป้าหมาย

ต่่ากว่า
เป้าหมาย

อยูร่ะหว่าง
ด่าเนินงาน

ยกเลกิ
โครงการ

3 2 5 2 42 49                10.20

1  โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน 2 1 1 20 24
2  โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการเรียนการสอน 6 6

3  โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการวิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

2 2

4  โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 1 3 5
5  โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2 2
6  โครงการเสริมสร้างความมัน่คง และสวัสดิการ 1 7 8
7 โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน 1 1
8 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 1

0 11 11                       -   

1  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและ
ทางการเงิน

5 5

2  โครงการหารายได้จากการบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย

6 6

รวมผลการ
ด่าเนินงาน
ทีบ่รรลคุ่า
เป้าหมาย

ยทุธศาสตร์ที ่7  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยทุธศาสตร์ที ่8  ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน

ยทุธศาสตร์-โครงการหลกัตามประเด็นยทุธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลยั  ร้อยละโครงการ
ทีบ่รรลคุ่า
เป้าหมาย

ผลการด่าเนินงานทีบ่รรลุ
ค่าเป้าหมาย

ผลงานด่าเนินงาน ผลรวมทัง้หมด
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ) 
 

 ตาม
เป้าหมาย

สงูกว่า
เป้าหมาย

ต่่ากว่า
เป้าหมาย

อยูร่ะหว่าง
ด่าเนินงาน

ยกเลกิ
โครงการ

2 2 1 46 1 50                   4.00

1  โครงการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 2 1 9 12
2  โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ 1 1 2
3  โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการบริหารองค์กร 32 32
4  โครงการยกระดับการส่ือสารและสร้างภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย
3 3

5 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการบริหารองค์กร 1 1
12 8 20 5 281 1 307                   6.51

รวมผลการ
ด่าเนินงาน
ทีบ่รรลคุ่า
เป้าหมาย

ผลรวมทัง้หมด

ยทุธศาสตร์ที ่9  ด้านการบริหารองค์กรสูค่วามเป็นเลศิ

ยทุธศาสตร์-โครงการหลกัตามประเด็นยทุธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลยั  ร้อยละโครงการ
ทีบ่รรลคุ่า
เป้าหมาย

ผลการด่าเนินงานทีบ่รรลุ
ค่าเป้าหมาย

ผลงานด่าเนินงาน ผลรวมทัง้หมด
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แผนภูมิที่ 3   แสดงโครงการหลกัตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
 

คณะ/หน่วยงาน ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 และพบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการที่
บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.51 ของโครงการทั้งหมด    

1) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการที่บรรลุค่าเป้าหมายและสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนด ประกอบด้วย 6 คณะ/หน่วยงาน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.23  
ของโครงการทั้งหมด รองรองลงมาคือ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77 ของโครงการ
ทั้งหมด ส านักวิทยบริการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการทั้งหมด ส านักงานอธิการบดี  
จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.05 ของโครงการทั้งหมด ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของโครงการทั้งหมด และคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.53 
ของโครงการทั้งหมด เป็นต้น 

2) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ในภาพรวม 
จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.63 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย 4 คณะ/หน่วยงาน คือ คณะ
พยาบาลศาสตร์ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.53 ของโครงการทั้งหมด คณะบริหารศาสตร์ จ านวน 1 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของโครงการทั้งหมด โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ของโครงการทั้งหมด และส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.35 ของ
โครงการทั้งหมด 

 
 
  

9.09 10.81

2.86

0
0

4.7610.2

0

4

6.51

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 8

ยุทธศาสตร์ที่ 9

ภาพรวมมหาวิทยาลัย
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ล าดับที่ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข คณะ/หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต 

1 ผู้ให้ทุนจัดสรรทุนการศึกษาให้น้อยกว่าจุดคุ้มทุนของหลักสูตร
การตลาดค้าปลีก  

คณะฯ ชะลอการรับนักศึกษาในปกีารศึกษา 
2565  

คณะบริหารศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ 
2 เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 COVID-

19 เป็นอุปสรรคในการจัดโครงการฯ ซ่ึงต้องใช้ความ
ระมัดระวังในการด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาด 

จัดโครงการบริการวิชาการแบบ Onsite ต้อง
ด าเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในการ
ป้องกันโรคระบาด COVID-19  หรือปรบัรูปแบบ
การจัดโครงการบริการวิชาการแบบ Online ซ่ึง
สามารถให้บริการผู้เข้าร่วมโครงการได้มากยิ่งขึ้น 
และมีความปลอดภัยตอ่โรคระบาด 

คณะบริหารศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยดิจิทัล 
3 คณะฯ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุนการจัดการศึกษา และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ บางรายการไม่มีการผลิต
สินค้าแล้ว และบางรายการมีการปรับราคาสูงขึ้น  

ขออนุมัติปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ให้สามารถ
จัดซื้อได้  และวางแผนการด าเนินงานกระบวน
ทางพัสดุให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 

คณะนิติศาสตร์, คณะ
วิศวกรรม 
ศาสตร์, คณะบริหาร
ศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
4 เนื่องจากปัจจบุันยังไม่มีบุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติและ

นานาชาต ิ
คณะฯ ด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมและผลักดัน
การสร้างผลงานให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ 

คณะบริหารศาสตร์ 

5 บุคลากรไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี ท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตามแผน  ผลการด าเนินงาน
จึงไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย 

ในปีงบประมาณ 2566 จะพจิารณาปรบัลด
กรอบงบประมาณ เพือ่น ากรอบงบประมาณไปใช้
ในการพัฒนาส่วนงานอื่น 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลยั 

6 เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานได้รับผลกระทบ
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
หน่วยงานไม่สามารถด า เนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคคลากรภายในหน่วยงานได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงานจึงได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนไว้ไม่เพียงพอ 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ส านักงานอธกิารบด ี

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
7 คณะพยาบาลศาสตร์มีผลการประเมินฯ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่

ก าหนดในปีการศึกษา 2563 
คณะฯ ด าเนินการศึกษาและทบทวนการบริหาร
จัดการเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEx/TQA) เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเกณฑ์มาตรฐานสากล 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้ผลการด าเนินงาน
บรรลุค่าป้าหมายในปีการศึกษาถัดไป 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน  ในภาพรวมจ านวน 281 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.53 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย 18 คณะ/หน่วยงาน คือ ส านักงานอธิการบดี 
จ านวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.24 ของโครงการทั้งหมด คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 21 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมด คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
โครงการทั้งหมด และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมด เป็นต้น    
 

ล าดับที่ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข คณะ/หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต 

1 คณะฯ ยังไม่มีหลักสูตร non degree ที่มีประกาศ
อัตราค่าลงทะเบียน 

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา และหลักสตูร
อบรมระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อจัดท า
หลักสูตรพร้อมประกาศอัตราค่าลงทะเบียนให้
เรียบร้อย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
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ล าดับที่ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข คณะ/หน่วยงาน 
2 การพัฒนาหลกัสูตร มีกระบวนการด าเนินงานที่

ต้องผ่านที่ประชุมกรรมการกลั่นกรองฯ หลายครั้ง 
จัดท าเล่ม มคอ.2 ให้สมบูรณ์และมีแนวทางที่
ชัดเจนตามความต้องการของตลาด 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

3 มีนักเรียนจ านวนมากที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบ 
TCAS1 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์เชิง
รุกไปยังโรงเรียนต่างๆ และนักเรียน ทกุช่องทาง
ส าหรับการรับรอบ TCAS2 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

4 นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ส าเร็จการศึกษาล่าช้า 
เนื่องมาจากการท าวิจัยไม่เป็นไปตามแผน 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันวางแผนกบันักศึกษา
เพื่อให้ท าวจิัยได้ตามแผน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

5 เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19  
ท าให้นักศึกษาบางรายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะฯ ได้ เนื่องจากอยู่ในชว่งกักตวั  

จัดกิจกรรมรองรับทั้งแบบ onsite และ online  
และเพิ่มช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย 

คณะวิทยาศาสตร์, คณะ
นิติศาสตร์, คณะพยาบาล
ศาสตร์ 
 

6 ผู้ให้ทุนจัดสรรทุนการศึกษาให้น้อยกว่าจุดคุ้มทุน
ของหลักสูตรการตลาดค้าปลกี  

คณะฯ ชะลอการรับนักศึกษาในปกีารศึกษา 
2565  

คณะบริหารศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
1 เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 

คณะ/หน่วยงาน แหล่งทุนภายนอกยกเลิกการ
สนับสนุนงบประมาณส าหรับการวิจยั   

จัดท าแผนส ารอง และปรับรูปแบบกิจกรรมที่
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า เช่น รูปแบบออนไลน์ 
หรือเลื่อนก าหนดการออกไปจนกว่าสถานการณ์
จะดีขึ้น 

ทุกคณะ/หน่วยงาน 

2 บุคลากรไม่ยื่นข้อเสนอโครงการวจิัย เพือ่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
 

ประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากรรับทราบว่าคณะ/
หน่วยงานมกีารจัดสรรงบประมาณส าหรับ
สนับสนุนการท างานวจิัย และกระตุ้นให้
บุคลากรท าวจิัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3 บุคลากรจัดท าโครงการวจิัยแล้วเสร็จล่าช้ากวา่
แผนการด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถน ามานับรวม
เป็นผลงานวิจัยของคณะฯ ได ้

คณะฯ เร่งรัดก ากับติดตาม ให้หวัหน้าโครงการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
เพื่อให้สามารถส่งผลงานวิจยัได้ตามก าหนด
ระยะเวลา 

คณะบริหารศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ 
1 เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 

คณะ/หน่วยงาน ไม่สามารถด าเนินงานจัดกิจกรรม
ประชุม สัมมนา ฝกึอบรมได้ตามแผน  และแหล่ง
ทุนภายนอกยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการบรกิารวิชาการ  

จัดท าแผนส ารอง และปรับรูปแบบกิจกรรมที่
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า เช่น รูปแบบออนไลน์ 
หรือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  หรือเลื่อน
ก าหนดการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

ทุกคณะ/หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1 เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 

คณะ/หน่วยงาน ไม่สามารถด าเนินงานจัดกิจกรรม
ประชุม สัมมนา ฝกึอบรมได้ตามแผน  และแหล่ง
ทุนภายนอกยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการบรกิารวิชาการ  

จัดท าแผนส ารอง และปรับรูปแบบกิจกรรมที่
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า เช่น รูปแบบออนไลน์ 
หรือจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  หรือเลื่อน
ก าหนดการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

ทุกคณะ/หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลยัดิจิทัล 
1 คณะฯ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และ
พัฒนาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ บางรายการไม่มีการผลิตสินค้าแล้ว และ
บางรายการมีการปรับราคาสูงขึ้น  

ขออนุมัติปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ให้สามารถ
จัดซื้อได้  และวางแผนการด าเนินงานกระบวน
ทางพัสดุให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 

คณะนิติศาสตร์, คณะ
วิศวกรรม 
ศาสตร์, คณะบริหารศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1 เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 

คณะ/หน่วยงาน ไม่สามารถด าเนินงานจัดกิจกรรม
ประชุม สัมมนา ฝกึอบรมได้ตามแผน  และแหล่ง

จัดท าแผนส ารอง และปรับรูปแบบกจิกรรมที่พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา่ เช่น รูปแบบออนไลน์ เพือ่เพิ่ม

สถานปฏิบัตกิารโรงแรม
และการท่องเท่ียว 
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ล าดับที่ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข คณะ/หน่วยงาน 
ทุนภายนอกยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการบรกิารวิชาการ  

ทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานหรอืจ ากัด
จ านวนผู้เข้ารว่มประชุม หรอืเลือ่นก าหนดการ
ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น   

2 จ านวนผู้เข้ารว่มการประเมินจ านวนนอ้ย เพิ่มรอบการจัดประเมินและเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ ์เพื่อให้บุคลากรทราบและวาง
แผนการเข้าร่วมประเมิน 

คณะวิทยาศาสตร์ 

3 บุคลากรไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี ท าให้
การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไปตาม
แผน ผลการด าเนินงานจึงไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย 

ในปีงบประมาณ 2566 จะพจิารณาปรบัลด
กรอบงบประมาณ เพือ่น ากรอบงบประมาณไป
ใช้ในการพัฒนาส่วนงานอื่น  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
1 การด าเนินงานกระบวนการทางพัสดุไม่เป็นไปตาม

แผนที่ก าหนด เนื่องจากคณะฯ ได้รับแบบรูป
รายการและประมาณการราคากลางล่าช้า ส่งผลให้
ต้องทบทวนราคากลางใหม่อกีครั้งก่อนการ
ด าเนินการซ้ือจ้าง 

เร่งรัดก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ออกแบบและประมาณการราคากลาง ให้เป็นไป
ตามแผนระยะเวลาในการด าเนินงาน  

คณะบริหารศาสตร์ 

2 คณะฯ ก าหนดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลาย
โครงการ ท าให้กระบวนการทางพัสดุต้องจัดท า
หลายสัญญา การบริหารงานกอ่สร้างต้องใช้
คณะกรรมการที่มีความรู้ความช านาญ และมี
ประสบการณ์หลายชุด  

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จัดท ารายงานผู้บริหาร
เกี่ยวกบัปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
รายไตรมาส เพื่อรับทราบและหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 

คณะบริหารศาสตร์ 

 
1) คณะ/ส านักที่ยกเลิกการด าเนินงานโครงการในภาพรวม จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

0.33  ของโครงการทั้งหมด คือส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.35 ของโครงการทั้งหมด 
ดังนี้ 

 
  รายละเอียดตามตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4

ล าดับที่ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไข คณะ/หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

1 เนื่องจากส่วนกลางส านักงานอธิการบดี จัดตั้ งแผน
งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ วัสดุรวมศูนย์ ไว้ภายใต้
โครงการวัสดุรวมศูนย์ที่ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น 
ส านักงานประกันคุณภาพฯ จึงขอยกเลิกโครงการวัสดุรวม
ศูนย์ของหน่วยงาน  เพื่ อจั ก ได้ด า เนินการเบิกจ่ าย
งบประมาณวัสดุรวมศูนย์จากส่วนกลางต่อไป 

ด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุรวมศูนย์ ในโครงการ
วัสดุรวมศูนย์ที่ส่วนกลางจัดตั้ง และด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ที่โครงการฯก าหนด  

ส านักงานอธิการบดี 
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

 ต่่ากว่า
เป้าหมาย

 ตาม
เป้าหมาย

 สงูกว่า
เป้าหมาย

 อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินงาน

 ยกเลกิ
โครงการ

รอ้ยละจ่านวน
โครงการทีม่ี
ผลการด่าเนิน
บรรลเุป้าหมาย

รอ้ยละ
จ่านวน

โครงการที่
อยูร่ะหว่าง
ด่าเนินงาน

 รอ้ยละ
จ่านวน

โครงการทีม่ี
ผลการ

ด่าเนินงานต่่า

 รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
ยกเลกิ

โครงการ

 ต่่ากว่า
เป้าหมาย

 ตาม
เป้าหมาย

 สงูกว่า
เป้าหมาย

 อยูร่ะหว่าง
ด่าเนินงาน

 ยกเลกิ
โครงการ

รอ้ยละจา่นวน
โครงการทีม่ี
ผลการด่าเนิน
บรรลเุป้าหมาย

รอ้ยละจา่นวน
โครงการทีอ่ยู่

ระหว่าง
ด่าเนินงาน

 รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
มีผลการ

ด่าเนินงาน
ต่่า

 รอ้ยละจา่นวน
โครงการที่

ยกเลกิโครงการ

 ต่่ากว่า
เป้าหมาย

 ตาม
เป้าหมาย

 สงูกว่า
เป้าหมาย

 อยู่
ระหว่าง

ด่าเนินงาน

 ยกเลกิ
โครงการ

รอ้ยละจา่นวน
โครงการทีม่ี
ผลการด่าเนิน
บรรลเุป้าหมาย

รอ้ยละจา่นวน
โครงการทีอ่ยู่

ระหว่าง
ด่าเนินงาน

 รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการทีม่ี
ผลการ

ด่าเนินงานต่่า

 รอ้ยละ
จา่นวน

โครงการที่
ยกเลกิโครงการ

1 คณะเกษตรศาสตร์          -            -            -              5        -                  5 -            -         100.00 -       -                -           -           -            16        -              16 0.00             -      100.00         -   -                  -           -           -         21        -            21              -               -   -           100.00 -         
2 คณะนิติศาสตร์          -            -            -              1        -                  1 -            -         -       -       -                -           -           -            11        -              11 0.00             -      100.00         -   -                  -           -           -         12        -            12              -               -   -           100.00 -         
3 คณะบริหารศาสตร์          -            -            -              1        -                  1 -            -         100.00 -       -                 1          1          3            7        -              12 4.00      33.33      58.33     8.33 -                   1          1          3         8        -            13               4      30.77 7.69         61.54   -         
4 คณะพยาบาลศาสตร์          -            -            -              1        -                  1 -            -         100.00 -       -                 2          1          1          14        -              18 2.00      11.11      77.78  11.11 -                   2          1          1       15        -            19               2      10.53 10.53       78.95   -         
5 คณะเภสัชศาสตร์          -            -            -              2        -                  2 -            -         100.00 -       -                -           -           -            19        -              19 0.00             -      100.00         -   -                  -           -           -         21        -            21              -               -   -           100.00 -         
6 คณะรัฐศาสตร์          -            -            -              1        -                  1 -            -         100.00 -       -                -           -           -            13        -              13 0.00             -      100.00         -   -                  -           -           -         14        -            14              -               -   -           100.00 -         
7 คณะวิทยาศาสตร์          -            -            -              1        -                  1 -            -         100.00 -       -                -           -           -            19        -              19 0.00             -      100.00         -   -                  -           -           -         20        -            20              -               -   -           100.00 -         
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์          -            -            1            1        -                  2 1.00          50.00     50.00   -       -                -            1          3          13        -              17 4.00      23.53      76.47         -   -                  -            1          4       14        -            19               5      26.32 -           73.68   -         
9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์          -            -            -              1        -                  1 -            -         100.00 -       -                -           -           -            10        -              10 0.00             -      100.00         -   -                  -           -           -         11        -            11              -               -   -           100.00 -         

10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข          -            -            -              3        -                  3 -            -         100.00 -       -                -           -           -            13        -              13 0.00             -      100.00         -   -                  -           -           -         16        -            16              -               -   -           100.00 -         
11 คณะศิลปศาสตร์          -            -            -              1        -                  1 -            -         100.00 -       -                -           -           -            12        -              12 0.00             -      100.00         -   -                  -           -           -         13        -            13              -               -   -           100.00 -         
12 ส านักวิทยบริการ          -            1            1        -                  2 1.00          50.00     50.00   -       -                -            2          1          11        -              14 3.00      21.43      78.57         -   -                  -            2          2       12        -            16               4      25.00 -           75.00   -         
13 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์          -            -            -             -          -                  -   -            -         -       -       -                -           -           -            14        -              14 0.00             -      100.00         -   -                  -           -           -         14        -            14              -               -   -           100.00 -         
14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย          -            -            -              2        -                  2 -            -         100.00 -       -                -            1          1          13        -              15 2.00      13.33      86.67         -   -                  -            1          1       15        -            17               2      11.76 -           88.24   -         
15 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          -            -            -             -          -                  -   -            -         -       -       -                -           -           -              2        -                2 0.00             -      100.00         -   -                  -           -           -           2        -              2              -               -   -           100.00 -         
16 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          -            -            -             -          -                  -   -            -         -       -       -                 1         -           -              4        -                5 0.00             -        80.00  20.00 -                   1         -           -           4        -              5              -               -   20.00       80.00   -         
17 ส านักงานอธิการบดี          -            -            -            11        -                11 -            -         100.00 -       -                 1          2          1          58        1            63 3.00        4.76      92.06     1.59 1.59                 1          2          1       69        1          74               3         4.05 1.35         93.24   1.35       

ผลรวมทัง้หมด          -            -            2          32        -                34 2.00          5.88       94.12   -       -                 5          8       10        249        1          273 18.00        6.59      91.21     1.83 0.37                 5          8       12     281        1        307             20         6.51 1.63         91.53   0.33       

ลา่ดับ คณะ/สา่นัก ภาพรวมมหาวิทยาลยัเงนิรายได้เงนิงบประมาณแผ่นดิน
รอ้ยละผลการด่าเนินงานรวมจา่นวน

โครงการทีม่ีผล
การด่าเนินงาน

บรรลคุ่าเป้าหมาย

รอ้ยละผลการด่าเนินงานรวมจา่นวน
โครงการทีม่ีผล
การด่าเนินงาน

บรรลคุ่าเป้าหมาย

สรปุจ่านวนโครงการสรปุจ่านวนโครงการ รวมจา่นวน
โครงการทีใ่ช้เงนิ

งบประมาณ
แผ่นดิน

รวมจ่านวน
โครงการทีใ่ช้
เงนิรายได้

รวมจา่นวน
โครงการ

สถานะโครงการภาพรวม รอ้ยละผลการด่าเนินงานรวมจา่นวน
โครงการทีม่ีผล
การด่าเนินงาน

บรรลคุ่า
เป้าหมาย
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              แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
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จากผลการด าเนินโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 จึงสรุปร้อยละเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย ประจ าปี 2565 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 6.51 ร้อยละเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ที่ใช้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 5.88 ร้อยละเฉลี่ย
ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ที่ใช้จากเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 
6.59  รายละเอียดตามตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 5  
 
ตารางท่ี 5  สรุปร้อยละเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  
ที่บรรลุค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2  
 

ล าดับ คณะ-หน่วยงาน ร้อยละเฉลี่ยผล 
การด าเนินงานที่บรรลุ 

ค่าเป้าหมาย 
(เงินงประมาณ

แผ่นดิน) 

ร้อยละเฉลี่ยผล
การด าเนินงาน

ที่บรรลุค่า
เป้าหมาย 

 (เงินรายได้) 

ร้อยละเฉลี่ยผล
การด าเนินงาน

ที่บรรลุ
เป้าหมาย 
(ภาพรวม) 

1 คณะเกษตรศาสตร ์                            -                      -                      -    
2 คณะนติิศาสตร ์                            -                      -                      -    
3 คณะบริหารศาสตร ์                            -               33.33             30.77  
4 คณะพยาบาลศาสตร ์                            -               11.11             10.53  
5 คณะเภสัชศาสตร ์                            -                      -                      -    
6 คณะรัฐศาสตร ์                            -                      -                      -    
7 คณะวิทยาศาสตร ์                            -                      -                      -    
8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์                    50.00             23.53             26.32  
9 คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                            -                      -                      -    

10 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์                            -                      -                      -    
11 คณะศลิปศาสตร ์                            -                      -                      -    
12 ส านักวิทยบริการ                    50.00             21.43             25.00  
13 ส านักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์                            -                      -                      -    
14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                            -               13.33             11.76  
15 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว                            -                      -                      -    
16 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชาน ี                            -                      -                      -    
17 ส านักงานอธิการบด ี                            -                 4.76               4.05  
  ร้อยละเฉลี่ยผลการด าเนินงานภาพรวมปี 2565  

ณ สิ้นไตรมาส 2 
                   5.88              6.59              6.51  
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    แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละเฉลีย่ผลการด าเนินงานโครงการที่บรรลุเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาส 2
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2.ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
ณ สิ้นไตรมาส 2 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงบประมาณก าหนดค่าเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่  2 ในภาพรวมรายจ่ายประจ า และรายจ่าย
ลงทุน ไว้ที่ร้อยละ 51 ดังนี้ 

ประเภทรายจ่าย ไตรมาส 1 ผลการเบิกจ่าย
สะสม ณ ไตรมาส 2 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 4 

รายจ่ายประจ า 34.00 57.00 79.00 98.00 

รายจ่ายลงทุน 13.00 29.00 46.00 75.00 

ภาพรวม 30.00 51.00 72.00 93.00 
เม่ือเปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 

สิ้นไตรมาส 2 แล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 32.60 (จ าแนก
เป็นร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 45.75 และร้อยละเฉลี่ยผลการเบิก
จ่ายเงินรายได้  คิดเป็นร้อยละ 23.46) รายละเอียดตามตารางที่ 6 และแผนภูมิที่ 6 - 7 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ สิ้นไตรมาส 2 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาส 2    

ปีงบประมาณ เป้าหมายการเบิกจ่าย 
(ส านักงบประมาณก าหนด) 

ผลการเบิกจ่าย 
ภาพรวม 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินรายได้ 

ปี 2564       
ณ สิ้นไตรมาส 2 

54 37.15 49.60 27.63 
  

ปี 2565       
ณ สิ้นไตรมาส 2 

51 32.60 45.75 23.46 

หมายเหตุ : 

1. ผลรวมของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน โดยใช้ข้อมูลประมาณการรายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา, เงินรายได้คงเหลือสะสมตั้งต้นปี และเงินรายได้ตั้งเพิ่มกลางปี  

2. ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS  ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2565) 
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     แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบเป้าหมาย และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงนิรายได้ 
                                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

 

 
   

แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาส 2  
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 
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คณะ/ส านัก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่าในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จ านวน 591,742,234.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.60 ของงบประมาณ
ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 7  และแผนภูมิที่ 8 
 
ตารางท่ี 7  สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาส 2 
 

 
 

หมายเหตุ :  งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประกอบด้วย 
1) เงินงบประมาณแผ่นดนิ (เงินผูกพันรายการงบลงทุน)  จ านวน 107,567,940 บาท 
2) เงินงบประมาณแผ่นดนิ (งบบุคลากร และงบด าเนนิงาน)  จ านวน 292,802,617.33 บาท 
3) เงินงบประมาณแผ่นดนิ (โครงการลักษณะการบริการวิชาการ) จ านวน 1,942,554.17   บาท 
4) เงินงบประมาณแผ่นดนิ (โครงการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม)  จ านวน 1,306,560  บาท 
5) เงินรายได้ (คก.บริหารจัดการอ่ืนๆ/คก.ผลิตบัณฑิต/คก.ผลิตบณัฑิต/คก.สนบัสนนุกิจกรรมนักศึกษา) 

จ านวน 496,328,606.15 บาท 
6) เงินรายได้ (โครงการลักษณะบรกิารวิชาการ) จ านวน  136,885,649.25 บาท 
7) เงินรายได้ (โครงการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม) จ านวน 632,913 บาท 
8) เงินรายได้ (โครงการวิจัย) จ านวน 66,334,742.52 บาท 
9) เงินรายได้ (เงินผูกพนัรายการงบลงทนุ) จ านวน 77,079,885.59 บาท 
10) เงินรายได้ (เงินทนุส ารองมหาวิทยาลัย)  จ านวน 42,639,700 บาท 

รายละเอียด งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวม
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ่้าย (ต้นปีงบประมาณ) 744,034,500.00 1,008,499,200.00  1,752,533,700.00  
งบประมาณรายจ่ายต้ังเพ่ิมกลางปีงบประมาณ -                       62,729,702.22       62,729,702.22       
รวมงบประมาณ 744,034,500.00 1,071,228,902.22  1,815,263,402.22  
รวมผลการเบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาส 2 340,414,828.50 251,327,405.71     591,742,234.21     
งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานแผนการใช้จา่ย 403,619,671.50 819,901,496.51     1,223,521,168.01  
งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานแผนการใช้จา่ย (รอ้ยละ) 54.25                   76.54                      67.40                      
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         แผนภูมิที่ 8  แสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
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เมื่อพิจารณาร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 ของคณะ/ส านัก มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูง ประกอบด้วย  
1.1) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 47.94 ของงบประมาณท้ังหมด ผลการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 50.11 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 
45.19  ของงบประมาณเงินรายได้   

1.2) สถานฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละการเบิกจ่าย
ในภาพรวม 42.56 ของงบประมาณท้ังหมด ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 42.56 ของงบประมาณเงินรายได้   

1.3) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 42.26 ของงบประมาณทั้งหมด ผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 52.14 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 
37.89  ของงบประมาณเงินรายได้   

2. คณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายต่ าสุด ประกอบด้วย   
2.1) ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 20.20  

ของงบประมาณท้ังหมด ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 20.40 ของงบประมาณเงินรายได ้   
2.2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 20.25  

ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 42.11 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการ
เบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 2.19 ของงบประมาณเงินรายได้   

2.3) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 27.89 ของงบประมาณ
ทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 39.09 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ 
ร้อยละ 23.77 ของงบประมาณเงินรายได้   

รายละเอียดตามตารางที่ 8  และแผนภูมิที่ 9 
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ตารางที ่8 เปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 

 
หมายเหตุ :    

1. ข้อมูลแผนงบประมาณ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
3. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของคณะ/หน่วยงาน ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่าน้ัน)   

เงนิงบประมาณแผ่นดิน เงนิรายได้ รวม เงนิงบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายเงนิรายได้ รวม เงนิ
งบประมาณ

แผ่นดิน

เงนิรายได้ ภาพรวม

1 คณะเกษตรศาสตร์ 64,992,000.00        46,035,300.00                   111,027,300.00         30,487,559.06          7,379,321.70        37,866,880.76          46.91 16.03         34.11         
2 คณะนิติศาสตร์ 5,632,700.00          26,655,400.00                     32,288,100.00           2,917,962.33          7,851,569.29        10,769,531.62          51.80 29.46         33.35         
3 คณะบริหารศาสตร์ 29,334,000.00        60,872,560.95                     90,206,560.95         14,712,425.73        13,456,524.07        28,168,949.80          50.15 22.11         31.23         
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 12,666,000.00        28,577,730.59                     41,243,730.59           6,604,063.20        10,827,412.17        17,431,475.37          52.14 37.89         42.26         
5 คณะเภสัชศาสตร์ 59,777,200.00        44,114,900.00                   103,892,100.00         26,358,370.24          9,231,118.57        35,589,488.81          44.09 20.93         34.26         
6 คณะรัฐศาสตร์ 9,331,500.00          25,531,500.00                     34,863,000.00           4,873,693.19          7,537,021.03        12,410,714.22          52.23 29.52         35.60         
7 คณะวิทยาศาสตร์ 110,039,800.00      86,629,400.00                   196,669,200.00         55,140,385.09        39,146,900.21        94,287,285.30          50.11 45.19         47.94         
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 78,954,900.00        58,100,340.00                   137,055,240.00         39,408,124.38        12,328,256.36        51,736,380.74          49.91 21.22         37.75         
9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์           6,185,300.00 10,458,690.00                     16,643,990.00           3,294,553.87          3,670,130.07          6,964,683.94          53.26 35.09         41.85         

10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 138,336,200.00      167,412,690.20                305,748,890.20         58,254,432.01          3,670,130.07        61,924,562.08          42.11 2.19            20.25         
11 คณะศิลปศาสตร์ 72,491,600.00        67,181,200.00                   139,672,800.00         35,163,059.19        10,996,962.37        46,160,021.56          48.51 16.37         33.05         
12 ส านักวิทยบริการ 16,297,200.00        25,763,300.00                     42,060,500.00           9,446,499.56          5,959,626.29        15,406,125.85          57.96 23.13         36.63         
13 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 417,200.00              40,672,880.00                     41,090,080.00                                -            8,298,321.07          8,298,321.07                 -   20.40         20.20         
14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 6,925,800.00          18,848,000.00                     25,773,800.00           2,707,144.70          4,480,693.49          7,187,838.19          39.09 23.77         27.89         
15 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                -   9,768,000.00                          9,768,000.00                                -            4,157,189.55          4,157,189.55                 -   42.56         42.56         
16 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                -                      4,400,000              4,400,000.00                                -            1,252,948.27          1,252,948.27                 -   28.48         28.48         
17 ส านักงานอธิการบดี       132,653,100.00 350,207,010.48                482,860,110.48 51,046,555.95        101,083,281.13          152,129,837.08          38.48 28.86         31.51         

ผลรวมทัง้หมด    744,034,500.00  1,071,228,902.22  1,815,263,402.22    340,414,828.50  251,327,405.71  591,742,234.21       45.75       23.46       32.60

แผนต้นปี+ต้ังเพ่ิมกลางปี ผลการเบิกจ่าย รอ้ยละการเบิกจ่ายลา่ดับ คณะ/สา่นัก
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แผนภูมิที่ 9  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร และผลการเบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
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ทั้งนี้ หากพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการด าเนินงานและการเบิกจ่ายในภาพรวม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2   

ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดโครงการ
สัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติงานในส่วนเงินรายได้ ซึ่งมีค าอธิบายดังนี้ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการท างานให้เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้อย่างประหยัด
ต้นทุน เสร็จทันเวลาที่ก าหนด ซึ่งหมายถึง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ในปีงบประมาณที่ระบุ คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 
30 กันยายน ปีปัจจุบัน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 

 ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ หรือการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือท าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน    

 
- ในส่วนของการด าเนินงานภาพรวมมหาวิทยาลัย 

=   ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน  
         ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
ดังนั้น   
=                  6.51 * =  0.20  

                                        32.60 ** 
หมายเหตุ :   * ข้อมูลร้อยละเฉลี่ยผลการด าเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย จากตารางที่ 5  จากหน้าที่ 20   
  ** ข้อมูลร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่าย จากตารางที่ 8  จากหน้าที่ 27    

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในภาพรวม เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานใน
ภาพรวม เท่ากับ 0.20 เป็นผลจากการด าเนินงานที่แล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายเพียง ร้อยละ 6.51 และอีกร้อย
ละ  93.49 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการลักษณะ
บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก โครงการจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก และโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงิน
รายได้    

 
- ในส่วนของการด าเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 

=   ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน  

  ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงานเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ดังนั้น   

=                 5.88*  =  0.13 
                                       45.75 **          
หมายเหตุ :   * ข้อมูลร้อยละเฉลี่ยผลการด าเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย จากตารางที่ 5  จากหน้าที่ 20  
  ** ข้อมูลร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่าย จากตารางที่ 8  จากหน้าที่ 27    



- 56 - 
 

 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติงานในภาพรวม เท่ากับ 0.13 เป็นผลจากการด าเนินงานที่แล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายเพียง ร้อย
ละ 5.88 และอีกร้อยละ 94.12 อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดิน     และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถส่งมอบ
ครุภัณฑ์ได้ตามระยะเวลาตามแผน   
 

- ในส่วนของการด าเนินงานโดยใช้เงินรายได้ 
=   ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้     

ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้ 
ดังนั้น   

=                 6.59 * =  0.28  
                                      23.46 **          
หมายเหตุ :   * ข้อมูลร้อยละเฉลี่ยผลการด าเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย จากตารางที่ 5  จากหน้าที่ 20   
  ** ข้อมูลร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่าย จากตารางที่ 8  จากหน้าที่ 27    
 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้ เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
ในส่วนเงินรายได้ เท่ากับ 0.28 และอีกร้อยละ 93.41 อยู่ระหว่างด าเนินงาน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โครงการลักษณะบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก โครงการจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก และโครงการ
จัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงินรายได้ และยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ และคณะ/หน่วยงานได้มีการปรับแผนการจัดอบรม ประชุมต่าง ๆ โดยการประชุม online และ onsite 
เป็นต้น รายละเอียดตามตารางที่ 9 และแผนภูมิที่ 10  
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ตารางที่ 9  สรุปร้อยละเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาส 2  
 

 
 
หมายเหตุ : สรุปร้อยละเฉลี่ยผลการด าเนินงานในภาพรวม ของคณะ/หน่วยงาน ตามตารางท่ี 5 

 

 
แผนภูมทิี่ 10  สรุปร้อยละเฉลี่ยผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาส 2 

ลา่ดับ คณะ  เงินงประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้  ภาพรวม

1 คณะเกษตรศาสตร์                         -                -                -   
2 คณะนติิศาสตร์                         -                -                -   
3 คณะบริหารศาสตร์                         -             1.51           0.99
4 คณะพยาบาลศาสตร์                         -             0.29           0.25
5 คณะเภสัชศาสตร์                         -                -                -   
6 คณะรัฐศาสตร์                         -                -                -   
7 คณะวิทยาศาสตร์                         -                -                -   
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์                      1.00           1.11           0.70
9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                         -                -                -   
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ                         -                -                -   
11 คณะศิลปศาสตร์                         -                -                -   
12 ส านกัวิทยบริการ                      0.86           0.93           0.68
13 ส านกังานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์                         -                -                -   
14 ส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                         -             0.56           0.42
15 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเทีย่วมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี
                        -                -                -   

16 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชานี                         -                -                -   
17 ส านกังานอธิการบดี                         -             0.16           0.13

ภาพรวมมหาวิทยาลยั                      0.13           0.28           0.20
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวทางการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ปรับปรุงการด าเนินงานปีงบประมาณต่อไป 

 

ทัง้นี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
1. ขอให้คณะ/ส านัก/หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะเงินงบประมาณแผ่นดิน 
2. ขอให้ปรับรูปแบบการน าเสนอข้อมูล โดยควรใช้รูปภาพ แผนภูมิ ฯลฯ ให้เหมาะสมกับเนื้อหา 

และข้อมูลที่ต้องการน าเสนอ 
3. เงินงบประมาณแผ่นดินในส่วนส านักงานอธิการบดีในตารางที่ 8 ให้จ าแนกเงินงบประมาณที่

ได้รับจัดสรรตามหน่วยงานที่ใช้จ่ายจริง 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
4.3 รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทราบ
และถือปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามค าสั่งที่ 
2134/2565 สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งกองแผนงานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จึงได้ด าเนินการจั ด
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานตามมาตรการในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิเคราะห์
ผลจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 
2564 ที่ผ่านมา และคณะอนุกรรมการฯ ด้านมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ยังได้มีการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานในด้านอ่ืน ๆ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ใน 5 
ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) การบริหารงาน 3) การบริหารเงินงบประมาณ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
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บุคคล และ 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ในตัวชี้วัดย่อย O1-O43 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดย
จะต้องแสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภา ยใน
หน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565 โดยผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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สรุปผลการด าเนินงานการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ประเด็น 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตามองค์ประกอบ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

O1 โครงสร้าง มีโครงสร้างการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ประชาสัมพันธ์ทีห่น้าเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อมูลไม่มีการปรับเปลี่ยนตามประกาศ
หน่วยงานที่มกีารประกาศยุบ เลิกหนว่ยงาน 

แก้ไข ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง และแสดงให้เหน็ถึงความ
เช่ือมโยงของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธกิารบดีที่ก ากับดูแล
หน่วยงานตา่ง ๆ ในส านกังานอธกิารบดี 

กองกลาง ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองแผนงาน โดยยุบ
รวบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ส านักงานอธกิารบด ีตามประกาศมหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ีเร่ือง การแบ่งส่วนงานภายในของส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี (ฉบับที่ 2) และ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง การแบ่งส่วน
ราชการภายในคณะ ส านกั มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  

O2 ข้อมูล
ผู้บริหาร 

มีการแสดงข้อมูลผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทีห่น้าเวบ็ไซต์ของ
มหาวิทยาลัย มี E-mail ที่สามารถ
ติดต่อได้  

ยังขาดความเชื่อมโยงของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยในระดับรองอธิการบดี ผู้ชว่ย
อธิการบดีที่ก ากับดูแลหนว่ยงานที่
รับผิดชอบหน่วยงานภายในส านักงาน
อธิการบดี 

เพิ่มช่องทางการติดต่อกับผู้บริหารมหาวทิยาลัยทีห่น้า
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่ม E-mail ที่สามารถ
ติดต่อได้ 

O3 อ านาจ
หน้าที ่

มีการแสดงพันธกจิของมหาวิทยาลัย 
อ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลยั 
แหล่งอ้างอิงตาม พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีพ.ศ. 2533 มาตราที ่
6 

- - ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ 

ระบุพันธกจิของมหาวิทยาลัย อ านาจหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย แหล่งอา้งอิงตาม พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ. 2533 
มาตราที่ 6 

O4 แผน
ยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนา
หน่วยงาน 

แสดงแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และกรอบระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมี
ความน่าสนใจ อาจน าเสนอในรูปแบบ Info graphic 
หรือแบบ One-page report 

กองแผนงาน กองแผนงานมีการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 
2563-2567) ให้สามารถเขา้ใจได้ง่ายมีความน่าสนใจ 
โดยน าเสนอในรูปแบบ Infographic เผยแพร่บนเว็บไซด์
กองแผนงาน 

O5 ข้อมูลการ
ติดต่อ 

แสดงข้อมูลการติดต่อของ
มหาวิทยาลัยที่สว่นท้ายของเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 

ไม่มีแผนผังแสดงอาคารภายในพื้นที่
การศึกษา 

ควรเพิ่มแผนผังที่ตั้งอาคารภายในมหาวทิยาลัย เช่น ใน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถรู้
ต าแหน่งที่ตั้งอาคารได้ง่ายและสะดวก เข้าใจง่าย โดย
อาจน าเสนอในรูปแบบแผนผัง Info graphic ที่สวยงาม 

ส านักงานบริหาร
กายภาพ 
และสิ่งแวดล้อม 

มีการแสดงข้อมูลการติดต่อของมหาวิทยาลัย โดยแสดงไว้
ที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยในไตรมาส 3-4 
จะด าเนินการเพิ่มแผนผังที่ตั้งอาคารภายในมหาวิทยาลยั 
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ประเด็น 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตามองค์ประกอบ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

เช่น ในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถรู้
ต าแหน่งที่ตั้งอาคารได้ง่ายและสะดวก เข้าใจง่าย  

O6 กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 

มีการแสดงพรบ./ระเบียบ/ขอ้บังคับ
ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเช่ือมโยง
กับส านักงานกฎหมายและนิติการ 

การเข้าถึงข้อมูลได้ค่อนข้างยากเนื่องจาก
แสดงผลที่ด้านล่างของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
ท าให้ไม่โดดเด่น และยากต่อการเข้าถึงของ
บุคคลภายนอก 

ควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์ที่แสดงผลกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยมี
หน่วยงานที่รวบรวมไว้ที่สว่นกลาง จัดท าฐานข้อมูล ระบุ
วันประกาศ ยกเลิกที่ชัดเจน จัดจ าแนกตามหมวดหมู ่
ประเภท รายละเอียดของกฏ ระเบียบตา่งๆ พร้อมทั้ง
ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถค้นหากฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งต่าง ๆ ได้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้
งาน เช่น https://legist.mahidol.ac.th/#!/home 

ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ 

มีการปรับปรุงเว็บไซต์ที่แสดงผลกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั โดยแบ่งเป็น 10 ด้าน ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัต ิ
2) พระราชกฤษฎกีา 
3) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
4) ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
5) ระเบียบมหาวิทยาลยั 
6) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
7) ข้อบังคับเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย 
8) ข้อกฎหมายเกีย่วกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
9) กฎหมายเกี่ยวกับวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
10) ประกาศมหาวิทยาลยั  

O7 ข่าว
ประชาสัมพันธ ์

มีการแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ จ าแนกเป็น 
ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกจิกรรม, 
ข่าวการศึกษา, ข่าวกิจกรรม
นักศึกษา, วิจยัและนวัตกรรม, ข่าว
ฝึกอบรม/บริการวิชาการ, ข่าวสมัคร
งาน, ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, มอบ.ในส่ือ, 
วารสาร มอบ. และปฏิทินกจิกรรม 

- ควรมีการจัดจ าแนกหมวดหมู่ขา่วประชาสัมพันธ์ให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น แยกรายป ีรายเดือน ประเภท
ข่าว รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะ/วิทยาลยั/
ส านัก/หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

งานประชาสัมพันธ ์
กองกลาง 

มีการจัดจ าแนกหมวดหมู่ขา่วประชาสัมพันธ์ให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย โดยแยกรายป ีรายเดือน ทั้งนี้ได้มีการแยก
ประเภทข่าว รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธจ์ากคณะ/
วิทยาลยั/ส านัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่บนเว็บ
ไซด์ของมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน จ าแนกประเภท
ข่าว ดังนี้  

1. ข่าวประชาสัมพันธ์  
2. ภาพกิจกรรม  
3. ข่าวการศึกษา  
4. ข่าวกิจกรรมนักศึกษา 
5. วิจยัและนวัตกรรม 
6. ข่าวฝกึอบรม/บริการวิชาการ 
7. ข่าวสมัครงาน 
8. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
9. มอบ.ในสื่อ 
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ประเด็น 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตามองค์ประกอบ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

10. วารสาร มอบ. 
11. ปฏิทินกจิกรรม 

O8. Q&A แสดงในส่วนท้ายของเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย จ าแนกค าถามที่พบ
บ่อย ประกอบด้วย กลุ่มผู้สนใจเข้า
ศึกษา บุคคลทั่วไป และนักศึกษา 

- ควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี 
(Voice of Students and Stakeholders) ที่สามารถ
เช่ือมโยงไปยัง Facebook, Live chat, Messenger, 
Social Network ของมหาวิทยาลัย เพือ่ให้มีความทัน
ต่อเหตุการณ์ 
(https://www.moc.go.th/th/page/item/index/id/1) 

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
(Voice of Students and Stakeholders) ซ่ึงเป็น
ช่องทางที่มหาวิทยาลัยเปิดให้บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลตา่ง ๆ เกีย่วกับการให้บรกิารของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ประมวลข้อมูลค าถามที่
พบบ่อยมาแสดง ไว้ให้บรกิารอีกดว้ย อนัประกอบไปด้วย 

1. ช่องค าถาม เป็นช่องทางให้บุคคลภายนอกเข้ามา
สอบถามข้อมูล 

2. ค าถามที่พบบ่อย (FAQ) โดยจะรวบรวมและจัด
หมวดหมู่ไว้ตามประเภทของผู้รับบริการ 

3. ถาม-ตอบ (Q&A) เป็นชอ่งทางให้บุคคลภายนอกเข้า
มาสอบถาม และจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตอบข้อสงสัย โดย
ค าถามที่พบบอ่ยในส่วนนีจ้ะถกูรวบรวมไปเป็นค าถามที่พบ
บ่อย (FAQ) 

O9 Social 
Network 

แสดงที่ส่วนท้ายของเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย และข้อมูลการติดต่อ
ขอมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 
Facebook YouTube Instagram 
และ Twitter 

การอัพเดทข้อมูลทีย่ังไม่เป็นปัจจุบัน ควรมีการอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ที่ตามสื่อสังคมออนไลน์
ให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและเป็นการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธแ์ก่บุคคลภายนอก 

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ได้มีการแสดงช่องทางการติดต่อสื่อสารของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลยัไว้ที่ส่วนทา้ยของเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
ยกตัวอย่างเช่น 
 Facebook YouTube Instagram และ Twitter 

O10 แผน
ด าเนินงาน
ประจ าป ี

มีการจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการและ
แผนรายจา่ยประจ าป ีระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565   

ไม่ได้แสดงล าดับการเข้าถึงข้อมูล โดยควร
แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลจากหน้า
เว็บไซต์ก่อนแสดงข้อมูล  

ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมี
ความน่าสนใจ อาจน าเสนอสรุปข้อมูลในรูปแบบ Info 
graphic หรือแบบ One-page report 

กองแผนงาน มีการจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจ าปี 
ระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และน าเสนอในรูปแบบ infographic เผยแพร่บนเว็บไซต์
กองแผนงาน* 

O11 รายงาน
การก ากับติดตาม
การด าเนินงาน
ประจ าป ีรอบ 6 
เดือน 

มีการจัดท ารายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ีพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

กองแผนงาน อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนจากคณะ/
หน่วยงาน โดยจะสรุปข้อมูลเป็นแผนภมูิเพื่อสร้างความ
เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย* 



- 63 - 
 

 

ประเด็น 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตามองค์ประกอบ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

O12 รายงานผล
การด าเนินงาน
ประจ าป ี

มีการเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
ประจ าป ีพ.ศ. 2564 รายงานการ
ประชุมคณะ กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2563 
และรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 ใน
รูปแบบของไฟล์ PDF 

กองแผนงาน กองแผนงานจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตาม
โครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัตแิละแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 เผยแพร่บน
เว็บไซต์กองแผนงาน โดยจะสรุปข้อมูลเป็นแผนภูมิเพื่อ
สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย*  

O13 คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของกองบริการการศึกษา 

- ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้มีความน่าสนใจ โดยแบ่ง
หมวดหมู่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานในแต่
ละหน่วยงานตามกระบวนงานหลกัที่รับผิดชอบ อาจ
สรุปให้เข้าใจได้ง่ายในรูปแบบ Info graphic หรือ
แผนผังการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

กองบริการ
การศึกษา 

ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอคู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิัติ
ให้มีความน่าสนใจ โดยแบ่งหมวดหมู่ตามกระบวนงานหลกั 
4 กระบวนงาน ดังนี ้

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
2. ด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 
3. คู่มือบริหารงานวจิัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
4. ด้านการบริหารจัดการ 

O14 คู่มือหรือ
มาตรฐานการ
ให้บริการ 

แสดงมาตรฐานคู่มือประชาชนที่
เว็บไซต์ REG ในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
1) การขอลาพกัการศึกษา 2) การ
ขอรักษาสถานภาพ           3) การ
ขอคืนสถานภาพนักศึกษา (กรณีพ้น
สภาพนักศึกษา)                 4) 
การขอกลบัเข้าศึกษา (กรณีการลา
พักการศึกษา) 5) การขอถอน
รายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W 6) 
การขอถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับ
สัญลักษณ์ W 7) การขอแก้ไข
ทะเบียนประวัตขิองนักศึกษา 8) 
การรับโอนนกัศึกษาจากสถาบันอื่น                
9) การขอใบรับรองหลักฐาน

- ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอคู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ โดยประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านวิชาการ 
2. คู่มือการให้บริการด้านกจิการนกัศึกษา 
3. ด้านการวิจัย 
4. ด้านบริการวิชาการ 
5. ด้านการบริหารจัดการ 
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ประเด็น 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตามองค์ประกอบ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

การศึกษา 10) การขึ้นทะเบยีน
นักศึกษาใหม ่11) การเทียบโอน
รายวิชา 12) การขอตรวจสอบผล
การเรียน 13) การย้ายคณะเรียน 
14) การขอรับปริญญา 15) การต่อ
ทะเบียนนักศึกษากรณีลงทะเบียน
ล่าช้ากว่าปฏิทินการศึกษาก าหนด 
16) การลงทะเบียนขอเพิ่มรายวิชา               
17) การลงทะเบียนต่ าหรือเกินกว่า
เกณฑ์ก าหนด 18) การลงทะเบียน
เพิ่มรายวิชาภายหลังปฏิทิน
การศึกษาก าหนด 

O15 ข้อมูลเชิง
สถิติการ
ให้บริการ 

มีการแสดงข้อมูลทางสถิติตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ 
1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้านการ
วิจัย 3) ด้านการบริการวิชาการ 
และ 4) ดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

การแสดงข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ มีรูปการ
แสดงผลที่แตกต่างกัน เช่น ในรูปแบบของ
เอกสาร หรือ กราฟแสดงผล ซึ่งอาจท าให้
เข้าใจได้ยาก 

ควรปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลในเชิงสถิติต่างๆ 
ของหน่วยงานให้นา่สนใจ เขา้ใจง่าย และเป็นรูปแบบ
เดียวกัน อาจจ าแนกตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย หรือ
พันธกิจของหน่วยงาน  

กองบริการ
การศึกษา/ 
ส านักงานบริหาร
งานวิจัยฯ 

มีการเผยแพร่ขอ้มูลทางสถิติการให้บรกิารตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ได้แก ่
 1) ด้านการผลิตบัณฑิต  
 2) ด้านการวจิัย  
 3) ด้านการบริการวิชาการ  
 4) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

O16 รายงานผล
การส ารวจความ
พึงพอใจการ
ให้บริการ 

มีการแสดงผลการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการส ารวจความ
พึงพอใจด้านการศึกษา 

ไม่ได้แสดงล าดับการเข้าถึงข้อมูล โดยควร
แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลจากหน้า
เว็บไซต์ก่อนแสดงข้อมูล 

กองแผนงาน/ 
ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา/ 
ส านักงานบริหาร
งานวิจัยฯ/ 
ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

มีการเผยแพร่รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านต่างๆ และมีค าอธิบายแสดงล าดับการเข้าถึง
ข้อมูลจากหน้าเวบ็ไซต์ก่อนแสดงรายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ ได้แก่  
 1) ด้านการผลิตบัณฑิต  
 2) ด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสมัพันธ์  
 3) ด้านการวจิัย 
 4) ด้านการบริการวิชาการ  
 5) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

O17 E–Service มีการแสดงผลเกี่ยวกับการบริการ
ส าหรับนักศึกษา การสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบการ
บริหารจัดการงานวิจยัแห่งชาต ิ

- - กองบริการ
การศึกษา/ 
ส านักงานบริหาร
งานวิจัยฯ 

มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา ระบบ
สารสนเทศส าหรับบุคลากร และการให้บริการด้าน
สารสนเทศส าหรับนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งการ
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ประเด็น 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตามองค์ประกอบ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

ให้บริการด้านการวิจยั และการบริการดา้นการบริการ
วิชาการ  

O18 แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

มีการจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการและ
แผนรายจา่ยประจ าป ีระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

ไม่ได้แสดงล าดับการเข้าถึงข้อมูล โดยควร
แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลจากหน้า
เว็บไซต์ก่อนแสดงข้อมูล 

ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมี
ความน่าสนใจ อาจน าเสนอสรุปข้อมูลในรูปแบบ 
Infographic หรือแบบ One-page report  

กองแผนงาน มีการจัดท าเล่มแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจ าปี 
ระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และน าเสนอในรูปแบบ infographic เผยแพร่บนเว็บไซต์
กองแผนงาน* 

O19 รายงาน
การก ากับติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าป ีรอบ 6 
เดือน 

มีการจัดท ารายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ีพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

กองแผนงาน อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนจากคณะ/
หน่วยงาน โดยจะสรุปข้อมูลเป็นแผนภมูิเพื่อสร้างความ
เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย* 

O20 รายงานผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าป ี

มีการเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
ประจ าป ีพ.ศ. 2564 รายงานการ
ประชุมคณะ กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2563 
และรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 ใน
รูปแบบของไฟล์ PDF 

- กองแผนงาน กองแผนงานจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตาม
โครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัตแิละแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 เผยแพร่บน
เว็บไซต์กองแผนงาน โดยจะสรุปข้อมูลเป็นแผนภูมิเพื่อ
สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย*  

O21 แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
หรือแผนการ
จัดหาพัสด ุ

มีการเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

- - กองคลัง งานพัสดุ มีการเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่
บนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  

O22 ประกาศ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซ้ือจัดจา้ง
หรือการจัดหา
พัสด ุ

มีการเสนอข่าวจัดซื้อจัดจา้ง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประกอบดว้ย 1) ประกาศราคา
กลาง 2) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3) 
ประกาศรายชือ่ผู้มีคุณสมบัติ

- - กองคลัง งานพัสดุ มีการเสนอข่าวจัดซื้อจัดจา้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประกอบดว้ย  
  1) ประกาศราคากลาง  
  2) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
  3) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น  
  4) ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจา้ง  
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ประเด็น 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตามองค์ประกอบ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

เบื้องต้น 4) ประกาศผู้ชนะการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
(E-Procurement of 
UbonRatchathani University) 

  เผยแพร่บนข่าวจัดซื้อจัดจา้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

O23 สรุปผล
การจัดซ้ือจัดจา้ง
หรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

มีการเสนอสรุปผลการจัดซ้ือจัดจา้ง
ของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ราย
เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - 
มีนาคม 2565  

- - กองคลัง งานพัสดุ มีการสรุปผลการจัดซ้ือจัดจา้งของมหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ีรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - 
มีนาคม 2565 เผยแพร่บนขา่วจัดซื้อจดัจ้าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี 

O24 รายงานผล
การจัดซ้ือจัดจา้ง
หรือการจัดหา
พัสดุประจ าป ี

มีการจัดท ารายงานผลวิเคราะหก์าร
จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2564 เผยแพร่บนข่าวจัดซื้อจัดจา้ง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

- - กองคลัง งานพัสดุ มีการเสนอรายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อ-จัดจา้ง เผยแพร่
บนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ซ่ึง
ประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 

1. สัดส่วนร้อยละของโครงการจ าแนกตามวิธกีารจัดซ้ือ
จัดจ้างและความประหยัดต่อวธิีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ปัญหา อุปสรรค ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
4. สรุปผลและอภิปราย 
5. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางานเพื่อรองรับ

การให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6. รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
O25 นโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มีการเสนอแผนการบรหิารงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
นโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และนโยบาย
บริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

- ควรปรับปรุง ทบทวนนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
และนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี (TRAMS) 
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเปน็เลิศ EdPEx 
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคลอ้งกันเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

กองการเจ้าหน้าที ่ มีการเผยแพร่นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บนเว็บไซต์ของกองการเจ้าหนา้ที่ และมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 
2570 ซ่ึงจะได้มีการทบทวนนโยบายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยในปถีัดไป  
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ประเด็น 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตามองค์ประกอบ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

O26 การ
ด าเนินการตาม
นโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

มีการเสนอรายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ใน
รูปแบบของไฟล์ PDF 

ไม่ได้แสดงล าดับการเข้าถึงข้อมูล โดยควร
แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลจากหน้า
เว็บไซต์ก่อนแสดงข้อมูล 

- กองการเจ้าหน้าที ่ มีการเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
บนเว็บไซต์กองการเจ้าหนา้ที่* 

O27 หลกัเกณฑ์
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

มีการแสดงหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ที่
เว็บไซต์ กองการเจ้าหนา้ที ่

- ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้นา่สนใจ และเป็น
หมวดหมู ่

กองการเจ้าหน้าที ่ มีการแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคลต่าง ๆ ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหนา้ที่ โดยขอ้มูล
ประกอบดว้ย 

1. การก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
2. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
3. การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
4. การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหนา้บุคลากร 
5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6. การเลื่อนและเพิ่มเงินเดือน 
7. การปรับวุฒิและเปลี่ยนต าแหน่ง 
8. การลาออกจากราชการ 
9. การให้คุณให้โทษและสรา้งขวัญก าลงัใจ 

O28 รายงานผล
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าป ี

มีการแสดงรายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ใน
รูปแบบของไฟล์ PDF 

ไม่ได้แสดงล าดับการเข้าถึงข้อมูล โดยควร
แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลจากหน้า
เว็บไซต์ก่อนแสดงข้อมูล 

ปรับรูปแบบการรายงานผลตาม ตามเกณฑ์การประเมิน กองการเจ้าหน้าที ่ มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ในรูปแบบ power point ที่เว็บไซต์กองการ
เจ้าหน้าที*่ 

O29 แนว
ปฏิบัติการจัดการ
เร่ืองร้องเรียน
การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

มีการเสนอ 1) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
แนวทางการพิจารณาขอ้ร้องเรียน 
2) คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณา
ข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี3) ชอ่งทางการยื่น
เร่ืองร้องเรียน และ 4) ขั้นตอนการ
พิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

รูปแบบของการน าเสนอกระบวนงานไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน 

ปรับปรุงรูปแบบของกระบวนการ (Flow) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และก าหนดผู้รับผิดชอบตามขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าแนวปฏิบัติหรือเนื้อหา
เกี่ยวกบัรายละเอียดการจัดการต่อเร่ืองร้องเรียนที่
เกี่ยวขอ้งกับการทุจริตของเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงาน 
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ประเด็น 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตามองค์ประกอบ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

O30 ช่องทาง
แจ้งเร่ือง
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

มีการแสดงระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน
และการรับสินบน บนเว็บไซต์ของ
ส านักงานกฎหมายและนิตกิาร 

- ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อช่องทางการ
ให้บริการเพื่อร้องเรียนการทจุริตและประพฤติชอบต่อ
การให้บริการของมหาวิทยาลยั เพือ่ประเมินการรับรู้
ช่องทาง และการเข้าถึงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยส านักงานกฎหมายและนิติ
การได้จัดท าช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต โดย
สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ส านักงานกฎหมายและนิติ
การ  

O31 ข้อมูลเชิง
สถิติเร่ือง
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

มีการแสดงสรุปสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหนา้ที่ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 
ในรูปแบบของไฟล์ PDF 

- ควรปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอให้นา่สนใจ และเพิ่ม
ลิงค์การรายงานผลจากเชิงสถิติที่บนเวบ็ไซต์ของ
ส านักงานกฎหมายและนิตกิาร 

ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ 

ส านักงานกฎหมายและนิตกิารได้จัดท าสรุปสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าทีข่องมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 
2564 – มีนาคม 2565) โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่าน
เว็บไซต์ส านักงานกฎหมายและนิติการ 

O32 ช่อง
ทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

มีการแสดงช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นในด้านต่าง ๆ ที่หน้าเวบ็ไซต์
ของมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

แสดงหัวข้อในด้านต่าง ๆ ในการรับฟังความ
คิดเห็น แต่ไม่สามารถเลือกเพื่อด าเนินงานได้
ต่อจากหน้าที่แสดงผล 

ควรเพิ่มลิงค์ในการเข้าช่องทางการรับฟงัความคิดเห็นใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อความสะดวกต่อการเข้าถึงช่องทางการ
ร้องเรียนต่าง ๆ  

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ประสานส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด าเนินการ
ปรับแก้ไขแล้ว โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าสรุป
ข้อมูลช่องทางการรับฟังความคิดเห็น โดยมีอยู ่5 ช่องทาง 
คือ  

1. สามารถยื่นเร่ืองด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ 
กองกลาง ชั้น 1 ส านกังานอธกิารบดี (หลังใหม่) 

2. ทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เลขที่ 85 
ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
34190 

3.สายตรงอธิการบดี 
president@ubu.ac.th  
4. ระบบ VOC: 
http://www.voc.ubu.ac.th 
5. Social Media: Fanpage มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ีhttps://www.facebook.com/iamUBU  
O33 การเปิด
โอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม 

มีการแสดงผลการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาต่อการพัฒนา และการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั เช่น 
ผลความพึงพอใจต่อคุณภาพ
หลักสูตร ผลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิต 

ไม่ได้แสดงล าดับการเข้าถึงข้อมูล โดยควร
แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลจากหน้า
เว็บไซต์ก่อนแสดงข้อมูล 

เพิ่มกระบวนการการน าความคิดเห็นที่ได้จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ไปท าแผนปรับปรุง แก้ไข ในปถีัดไป 

ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ/ 
กองแผนงาน 

อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 



- 69 - 
 

 

ประเด็น 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตามองค์ประกอบ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

O34 นโยบายไม่
รับของขวัญ (No 
Gift Policy) 

มีการแสดงจุดยืนตามนโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy) และ
ออกประกาศ และประสัมพันธ ์

- ควรเพิ่มข้อเสนอแนะของผู้บริหาร หรือคลิปการ
บรรยายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกีย่วข้อง หรือแสดง
นโยบายเกี่ยวกบัการปอ้งกันการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบภายในมหาวิทยาลัย 

กองกลาง ประสานงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ในการตัดคลิปที่
อธิการบดี น าเสนอนนนโยบายต่อประชาคม เพื่อ upload 
ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
https://www.youtube.com/watch?v=4MUg94cYL
Q8 
 

O35 การมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร 

- - 

O36 การ
ประเมินความ
เส่ียงการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบประจ าป ี

มีการแสดงรายงานผลการประเมิน
ความเส่ียงและแนวทางการปอ้งกัน
การทุจริตมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไม่ได้แสดงล าดับการเข้าถึงข้อมูล โดยควร
แสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลจากหน้า
เว็บไซต์ก่อนแสดงข้อมูล 

ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมี
ความน่าสนใจ อาจน าเสนอสรุปข้อมูลในรูปแบบ Info 
graphic หรือแบบ One-page report 

กองแผนงาน กองแผนงานจัดท ารายงานผลการประเมินความเส่ียงและ
แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน*  

O37 การ
ด าเนินการเพื่อ
จัดการความเส่ียง
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

มีการแสดงรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแนวทางการป้องกัน
การทุจริต มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

กองแผนงาน อยู่ระหว่างจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแนว
ทางการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565* 

O38 การ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

มีการแสดงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหนา้ที ่

- ประชาสัมพันธก์ิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่มีการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2565 จากการมีส่วนร่วมของทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

กองการเจ้าหน้าที ่ 1. กองการเจา้หน้าที่ได้มีการแจ้งเวียนวฒันธรรมองค์กร 
และเผยแพร่การด าเนินงานฝ่ายเว็บไซต์ของ กองการ
เจ้าหน้าที่ https://bit.ly/3JRWYaQ 
และในส่วนกิจกรรมด าเนินการ กองการเจ้าหน้าที่อยู่
ระหว่างทาบทามวิทยากรเพื่อจัดกจิกรรมในไตรมาสที่ 4 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
2. งานสื่อสารองค์กร อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

O39 แผนปฏิบัติ
การป้องกันการ
ทุจริต 

มีการแสดงแผนปฏิบัตกิารป้องกัน
การทุจริตของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

การประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงที่ค่อนข้าง
ยาก และไม่สามารถเขา้ใจได้ในระยะเวลา
สั้น และไม่ได้แสดงล าดับการเข้าถึงข้อมลู 
โดยควรแสดงเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลจาก
หน้าเว็บไซต์ก่อนแสดงข้อมูล 

ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมี
ความน่าสนใจ อาจน าเสนอสรุปข้อมูลในรูปแบบ 
Infographic หรือแบบ One-page report 

กองแผนงาน มีการจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริตมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เผยแพร่บนเว็บไซต์
กองแผนงาน* 

O40 รายงาน
การก ากับติดตาม
การด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริต

มีการแสดงรายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการ ป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองแผนงาน มีการจัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 
6 เดือน เผยแพรบ่นเว็บไซต์กองแผนงาน* 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4MUg94cYLQ8%26fbclid%3DIwAR2xFAz9BdsR_-D5M5ZuV8w0qesObIW7c4r1SS53zhvJ81BgoIy3jXHphcs&h=AT1fXFi23Ax1r2aEiPY074ucpMlOEorJMZKJ6fk64M3ogxeeYDOOZu5z17PkBeA_O05L_sb3Ix3-Z3Z5gZtsYMiTUCtxbYk0bR6IXPSLdaMHVncT-rz45PUAS7xtiCQvuwU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4MUg94cYLQ8%26fbclid%3DIwAR2xFAz9BdsR_-D5M5ZuV8w0qesObIW7c4r1SS53zhvJ81BgoIy3jXHphcs&h=AT1fXFi23Ax1r2aEiPY074ucpMlOEorJMZKJ6fk64M3ogxeeYDOOZu5z17PkBeA_O05L_sb3Ix3-Z3Z5gZtsYMiTUCtxbYk0bR6IXPSLdaMHVncT-rz45PUAS7xtiCQvuwU
https://bit.ly/3JRWYaQ
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ประเด็น 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

ตามองค์ประกอบ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด แนวทางการปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

ประจ าป ีรอบ 6 
เดือน 

รอบ 6 เดือน บนเว็บไซต์กอง
แผนงาน 

O41 รายงานผล
การด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี

มีการแสดงรายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าป ีในปีที่ผ่านมา บนเว็บไซต์
กองแผนงาน 

กองแผนงาน มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการปอ้งกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เผยแพร่บนเว็บไซต์กอง
แผนงาน* 

O42 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหนว่ยงาน 

มีการแสดงมาตรการและการ
ด าเนินงานตามมาตรการที่
มหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้บน
เว็บไซต์กองแผนงาน 

กองแผนงาน มีการเผยแพร่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหนว่ยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บน
เว็บไซต์กองแผนงาน*  

O43 การ
ด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายในหนว่ยงาน 

กองแผนงาน อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามการด าเนนิการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* 

หมายเหตุ *ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดย่อย ได้เพิ่มเติมค าอธิบายเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ก่อนแสดงข้อมูล ในหน้ารายงานผลการด าเนินงานในระบบ
ให้กับฝ่ายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
4.4 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ "สืบสาน 

อนุรักษณ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน" ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน 

ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ "สืบสาน อนุรักษณ์ศิลป์ผ้าถิ่น
ไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน"  ระหว่างสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย กับจังหวัดอุบลราชธษนี เมื่อวันที่ 9 ธ นวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริม และเชิชูอัต
ลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ท าให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการ
พัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับประทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการส่งเสริมวัฒนธรรม ด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 

การนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเป็นรูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ 
"สืบสาน อนุรักษณ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน" ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มี
ค าสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 12058/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
และสวมใส่ผ้าไทย จังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งอธิการบดีร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวด้วย โดยมีอ านาจหน้าที่ร่วม
อนุรักษ์ ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปผ้าไทย รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ
รณรงค์การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ระหว่างภาครัฐ/เอกชน และประชาชน 

ต่อมา วันที่ 20 เมษายน 2565 ส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้พิจารณาบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
และมีความเห็นโดยสรุป ดังนี้ 

1. การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัย
ในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 

2. ร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นการรณรงค์และขอความร่วมมือในการส่งเสริม เชิญชวน 
และขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยผ้าไทย จึงไม่มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องให้ความเห็น 

3. ร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเกี่ยวหับนโยบาย การเงินหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มี
มูลค่าสูง หรืออาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานและประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก จึงไม่ต้องเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ เพ่ือพิจารณา 
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ข้อกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการ

ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอ านาจเพ่ือลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

3.1 อธิการบดีเห็นชอบให้เสนอส านักงานกฎหมายเพ่ือพิจารณาเป็นการเร่งด่วนก่อนเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

3.2 ส านักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสามารถด าเนินการท าความร่วมมือ
ได้ โดยให้กองกลางด าเนินการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
เสนออธิการบดีลงนามต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ "สืบสาน อนุรักษณ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน" ระหว่าง
จังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมอบกองกลางจัดท าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือ คณะ/ส านัก/หน่วยงาน แจ้งบุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ “สืบสานอนุรักษณ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ใน
แผ่นดิน” ด้วยการร่วมสวมชุดผ้าไทย 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองกลางประสานส านักงานพัฒนาชุมชน และน าเสนอ

อธิการบดีลงนามบันทึกข้อตกลง และด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
- 

 
เลิกประชุมเวลา   15.00 น.  

 
(นายจักริน สงวนศักดิ์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม  



- 73 - 

 

 
 

 (รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 9/2565 อังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 


