
แนวทางการป้องกันการทุจริต 
และการก ากับติดตามประเมินผล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดย
คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจรติ
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
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ค ำน ำ 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบ
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 
๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่และรูปแบบและวิธีด าเนินงานในการ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตประจ าปี ซึ่งจะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

รายงานฉบับนี้ เป็นแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน                 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจถือปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานต่อไป  

 
 
 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
      คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส    
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
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สำรบัญ  
 

 หน้ำ 
บทที่ ๑ แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

๑.๑ ผลการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

๑ 

๑.๒ แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

๑ 

๑.๓ การเผยแพร่แนวทางการป้องกันการทุจริต ๙ 
บทที่ ๒ กำรติดตำมและประเมินผล   

๒.๑ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต   ๑๒ 
๒.๒ กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล   ๑๓ 
๒.๓ ปฏิทินการด าเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๔ 

๒.๔ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต  ๑๕ 
บรรณำนุกรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 

๑.๑ ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริต ระดับมหำวิทยำลัย และระดับคณะ/หน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

จากผลการการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

ล ำดับที่ ๑ ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับด้ำนกำรเบิกจ่ำย อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
มาก (ระดับความเสี่ยง ๒๕ คะแนน) ก าหนดให้เป็นประเด็นความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย  

ล ำดับที่ ๒ ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า – ปานกลาง (ระดับความเสี่ยง ๑ – ๙ 
คะแนน)  โดยคณะ/หน่วยงาน ก าหนดให้เป็นประเด็นความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน 
จ านวน ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โรงพิมพ์ฯ และ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ ๓ ด้ำนกำรสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า –              
ปานกลาง (ระดับความเสี่ยง ๑ – ๘ คะแนน) โดยคณะ/หน่วยงาน ก าหนดให้เป็นประเด็นความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน จ านวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข คณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ล ำดับที่ ๔ ด้ำนกำรคัดเลือกนักศึกษำรับทุนกำรศึกษำ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า (ระดับความเสี่ยง ๑ 
คะแนน) โดยคณะ/หน่วยงาน ก าหนดให้เป็นประเด็นความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน 
จ านวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
บริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ล ำดับท่ี ๕ ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับ : ด้ำนกำรยืมเงินทดรองรำชกำรเพื่อด ำเนิน
กิจกรรม/หรือโครงกำร/หรือเดินทำงรำชกำร อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยง ๑๒ คะแนน)                 
โดยคณะ/หน่วยงาน ก าหนดให้เป็นประเด็นความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน จ านวน ๑ 
หน่วยงาน คือ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
๑.๒ แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต ระดับมหำวิทยำลัย และระดับคณะ/หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓   
 ๑) แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต ระดับมหำวิทยำลัย จ ำนวน ๑ ประเด็นควำมเสี่ยง คือ                
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับด้ำนกำรเบิกจ่ำย  
 ปัจจัยเสี่ยง : การด าเนินการไม่เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ : การรับเงิน การรายงานผลการ
ด าเนินงาน อาจท าให้เกิดความผิดพลาด และระเบียบที่ใช้ในการด าเนินงานมีจุดอ่อนและขัดกับพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการกระท าทุจริตได้โดยง่าย  
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 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กระบวนการเบิกจ่าย มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามกฎระเบียบ
และข้อบังคบั 
 ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง 

 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
เพื่อป้องกันกำรทุจริต 

แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต 

กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและ
ข้อบังคับด้ำนกำรเบิกจ่ำย 

๑. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ด าเนินการเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและ
โครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 
.... ต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง   
๒. กองคลัง ด าเนินการเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. ..... . เสนอต่ อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยประกาศ
ดังกล่าวครอบคลุมถึงการรับจ้างที่ปรึกษา การให้บริการทางวิชาการ เพ่ือใช้
ไปพลางก่อน  
๓. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการ 
พ.ศ. ...... 

 
๒) แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงำน จ ำนวน ๓ ประเด็นควำมเสี่ยง ได้แก่                             

(๑) ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ปัจจัยเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่ด าเนินการเอ้ือ

ประโยชน์ต่อญาติหรือคนรู้จัก  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธี

อ่ืนใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

คณะ/หน่วยงำน แนวทำงป้องกันกำรทุจริต 
คณะพยาบาลศาสตร์ ด าเนินการตามแนวทางขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีการด าเนินการด้าน

การจัดซื้อจ้าง กรรมการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง โดยมีความสัมพันธ์ 
เป็นญาติ สามีภรรยา บิดามารดา บุตร ฯลฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. มีการรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หากผลปรากฏว่าตนเองมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดซื้อครั้งนั้นๆ  
๒. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมี
มาตรฐานเดียวกัน  
๓. มีการสร้างความรู้และความเข้าใจ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับระเบียบการเงิน พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง 
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คณะ/หน่วยงำน แนวทำงป้องกันกำรทุจริต 
คณะบริหารศาสตร์ ๑. ก าหนดให้คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ และกรรมการตรวจรับเป็นคน

ละชุดกัน  
 ๒. คณะกรรมการมีคุณสมบัติมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง  
 ๓. การผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าพัสดุก่อนอนุมัติ 

คณะเภสัชศาสตร์ เป็นความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้  โดย  
 - ก ากับดูแล ควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
 - ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 - ก ากับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
 - สร้างจิตส านึก ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องการการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 - มีการเผยแพร่คู่มือเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ศึกษาข้อมูลได ้
 - มีการรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

คณะเกษตรศาสตร์ ๑. มีการตรวจสอบ/ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินให้เป็นตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด 
๒. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
๓. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ระเบียบการเงิน พัสดุการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนการซื้อ
หรือจ้าง 

คณะนิติศาสตร์ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มีการบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านกระบวนการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐศาสตร์ ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มีการบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านกระบวนการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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คณะ/หน่วยงำน แนวทำงป้องกันกำรทุจริต 
คณะศิลปศาสตร์ ๑. แยกคณะกรรมการตรวจรับคนละชุด และเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบ 
๒. หากจัดซื้อแบบเจาะจงให้ใช้ใบเสนอราคาเทียบ โดยร้านที่ใช้เทียบต้อง
เชื่อถือได้ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ             
การสาธารณสุข 

๑. ควบคุม ก ากับดูแล และติดตามให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
๒. จัดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมด้านพัสดุหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ด้านพัสดุมากข้ึน 
๓. สร้างวินัย จิตส านึก ส านึกรู้ ในเรื่องการป้องการการทุจริต และผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน 
๔. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
๕. การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
จะต้องลงนามรับรองตนเอง "แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง" เพ่ือให้เป็นมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มี
ความโปร่งใสและสุจริต และป้องกันมิให้ เกิดปัญหาการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

บางส่วนงาน/บางบุคคล ยังไม่เข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลให้การขอ
ซื้อขอจ้างเกิดความผิดพลาดได้ และจากความผิดพลาดที่ผ่านมา คณะฯได้
ด าเนินการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งเป็นกลุ่ม
และเป็นรายบุคคล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและวิธีการด าเนินงาน  
พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณการคลัง 

คณะวิทยาศาสตร์ ๑. ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองคณบดีฝ่าย
การเงินและพัสดุ ผู้ก ากับดูแล 
๒. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมี
มาตรฐานเดียวกัน 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

๑. ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓. ก าหนดคุณลักษณะ(TOR) /แต่งตั้งคณะกรมการ 
๔. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕. บันทึกทะเบียนรายการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖. จัดท าบัญชีควบคุมพัสดุเป็นลายลักษณ์อักษร 
๗. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
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คณะ/หน่วยงำน แนวทำงป้องกันกำรทุจริต 
ส านักวิทยบริการ ๑. ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

๒. แจ้งเวียนแนวทางการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร
รับทราบ  
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตของ
มหาวิทยาลัย 

ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

(ข้ันตอนการด าเนินการ
บริหารสัญญา) 

คณะกรรมการฯ และผู้คุมงานจะต้องรับรองตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หากผลปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์                
ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้ง
นั้นๆ 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

๑. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยค านึงถึงความคุ้มค่า/โปร่งใส/มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล/ตรวจสอบได้ 
๒. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกฎหมาย/แบบฟอร์ม/วิธีการตาม
แนวนโยบายกรมบัญชีกลาง และมหาวิทยาลัย(กองคลัง)ก าหนด 
๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในระบบ(e-GP) ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ
ปิดป้ายประกาศ 

สถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

๑. ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
๒. มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมและตรวจสอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้ที่มี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถจากส่วนกลาง เพ่ือ ให้การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับฯ ทุกรายการ 

 
(๒) ด้ำนกำรสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 

ปัจจัยเสี่ยง : อาจมีญาติหรือคนรู้จักมาสมัครเข้าท างานและอาจมีการเรียกรับสิ่งของ เงิน 
หรือต าแหน่งอ่ืนใด 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด 

 

คณะ/หน่วยงำน แนวทำงป้องกันกำรทุจริต 
คณะเกษตรศาสตร์ ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐาน

ต าแหน่งที่ก าหนดและด าเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตั้งแต่
การขออนุมัติเปิดสอบ การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน การ
ตรวจสอบคุณสมบัติ การด าเนินการสอบ การประกาศผลการสอบ และการขอ
อนุมัติจ้าง และด าเนินการตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

คณะเภสัชศาสตร์ เป็นความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้  โดยจะจัดท าแบบฟอร์มให้คณะกรรมการ
รับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้าสอบ 
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คณะ/หน่วยงำน แนวทำงป้องกันกำรทุจริต 
คณะนิติศาสตร์ สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ขั้นตอนการด าเนินงานสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
   ๑. ขออนุมัติเปิดสอบ 
   ๒. การรับสมัครสอบแข่งขัน 
   ๓. การสอบแข่งขัน 

คณะบริหารศาสตร์ ก าหนดคุณสมบัติการรับ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ มหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนุมัติตามล าดับ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาดังนี้   

- กรรมการอ านวยการ 
- กรรมการออกข้อสอบ  
- กรรมการคุมสอบ  
- กรรมการตรวจข้อเขียน  
- กรรมการสอบสัมภาษณ์ และผลสรุปทั้งหมดให้คณะกรรมการอ านวยการ

เป็นผู้พิจารณาล าดับต่อไป 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข 
๑. มีการด าเนินการตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสอบแข่งขัน 
คัดเลือก 
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวาง 
๓. ต้องมีการตรวจสอบผู้สมัครสอบ ว่าไม่เป็นญาติหรือพวกพ้องของผู้เกี่ยวข้อง 
๔. มิให้ออกข้อสอบล่วงหน้าเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจมีการรั่วไหลของ
ข้อสอบ 
๕. หากตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
กรรมการสรรหา ให้กรรมการผู้นั้นเลิกเป็นกรรมการ 

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ด าเนินการตามข้อบังคับ และระเบียบอย่างเคร่งครัด 

คณะวิทยาศาสตร์ ๑. ด าเนินการตามระเบียบ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ก ากับดูแล 
๒. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมี
มาตรฐานเดียวกัน 
๓. ด าเนินการตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสอบแข่งขัน
บุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
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(๓) ด้ำนกำรคัดเลือกนักศึกษำรับทุนกำรศึกษำ 

ปัจจัยเสี่ยง : กระบวนการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ซ่ึงอาจมีนักศึกษาในที่ปรึกษา หรือ
นักศึกษาทีรู่้จักได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา หรือการพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเฉพาะกลุ่ม   

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

 

คณะ/หน่วยงำน  แนวทำงป้องกันกำรทุจริต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑. มีประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  
๒. ทบทวนองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามระเบียบ 
๓. เพ่ิมการเผยแพร่ข้อมูลทุนการศึกษาในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 
๔. มีเกณฑ์การสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือขอรับทุนการศึกษาที่ชัดเจน 
๕. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน มีหนังสือยืนยันการไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

คณะเภสัชศาสตร์ เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง  ทั้งนี้ 
คณะฯ ได้เตรียมก าหนดให้มีระบบการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน มีหนังสือยืนยันการไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

คณะนิติศาสตร์ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา คณะกรรมการประชุม
ออกแบบเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษา 
๒. ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาเพ่ือขอรับทุนการศึกษาพร้อม
รายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอทุน เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนฯ 
ก าหนดระยะเวลารับสมัครเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ทั่วไป 
๓. ประกาศรายชื่ อผู้ มีสิทธิ์ ขอรับทุนฯ ผ่ านทาง เว็บไซด์  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป  
๔. ด าเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๕. ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาและก าหนดวันส่งมอบ
ทุน 

คณะเกษตรศาสตร์ ๑ . มหาวิทยาลัยจั ดท าประกาศทุนการศึกษา ซึ่ งมี รายละเ อียด
ประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้รับทุน จ านวนทุนการศึกษาต่อคณะ 
ขั้นตอน และปฏิทินทุนการศึกษา 
   - นักเรียนผู้สมัครทุนการศึกษาจะสมัครเข้าศึกษาในโควตานักเรียน
เรียนดี และโควตาการเตรียมความพร้อมฯ   
   - มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ผลการศึกษา (จากโรงเรียน) ของนักเรียน
ที่สามารถรับทุนการศึกษาได้ ในระดับท่ีมากกว่า ๓.๐๐ 
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คณะ/หน่วยงำน  แนวทำงป้องกันกำรทุจริต 
๒. คณะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับคณะ เพ่ือ
ร่วมก าหนดเกณฑ์และการพิจารณา เพ่ือส่งผลการพิจารณาทุนการศึกษา
ให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

คณะบริหารศาสตร์ ๑. มีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
๒. ตั้งคณะกรรมพิจารณาคัดเลือก  
๓. ประกาศคณะบริหารศาสตร์รับสมัครคัดเลือก  
๔. ประกาศผลผ่านการคัดเลือกออกเป็นประกาศคณะบริหารศาสตร์ 

วิทยาลั ยแพทยศาสตร์ และ              
การสาธารณสุข 

๑. มีการประกาศคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาให้นักศึกษาทราบ 
๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน มีหนังสือยืนยันการไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน     
๓. การรับมอบทุนการศึกษาผ่านการเงินวิทยาลัยฯและเบิกจ่ายในนาม
นักศึกษาผู้ได้รับทุน 

ค ณ ะ ศิ ล ป ป ร ะ ยุ ก ต์ แ ล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ด าเนินการตามข้ันตอนพิจารณาคัดเลือกทุนอย่างเคร่งครัด 

คณะวิทยาศาสตร์ ๑. ตั้งคณะกรรมการร่วมจากหลักสูตรต่างๆไม่น้อยกว่า ๓ คน 
๒. ประกาศคุณสมบัติของผู้รับทุน และเกณฑ์การพิจารณาให้นักศึกษา
ทราบ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและทั่วถึง ส าหรับการคัดทุนของ
มหาวิทยาลัย จะมีกรรมการจากแต่ละหลักสูตร แต่ในกรณีของทุนจาก
หน่วยงานภายนอก จะมีเกณฑ์ชัดเจนมาแล้ว และประกาศให้นักศึกษา
ทราบโดยทั่วกัน ให้เวลาสมัคร และก าหนดวันสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ขั้น
แรก กรองโดยเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ถ้าผ่าน
แล้วจะสอบสัมภาษณ์โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ในกรณีที่มี
ผู้สมัครมากจะขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์แต่ละหลักสูตร) 

 
(๔) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับ : ด้ำนกำรยืมเงินทดรองรำชกำรเพื่อด ำเนิน

กิจกรรม/หรือโครงกำร/หรือเดินทำงรำชกำร 
ปัจจัยเสี่ยง :  แต่ละคณะมีนโยบายในการให้ยืมเงินทดรองจ่ายแตกต่างกัน หรือ ไม่มีนโยบายที่

ชัดเจนในเรื่องการให้ยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือด าเนินงาน ท าให้มีแนวปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และอาจ
ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กระบวนการยืมเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ มีความโปร่งใสและ
น่าเชื่อถือ 

คณะ/หน่วยงำน  แนวทำงป้องกันกำรทุจริต 
คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑. แจ้งหัวหน้าโครงการถึงข้ันตอนทางงบประมาณทุกครั้ง  
๒. ส่งเอกสารรายการที่จะด าเนินการให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบความ
ถูกต้องทุกครั้ง 
๓. ติดตาม ทวงถามหัวหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง 
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๑.๓ กำรเผยแพร่แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต 
มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต และเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้  
คณะ/หน่วยงำน ประเด็นความเสี่ยง Link กำรเผยแพร่ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.nurse.ubu.ac.th/new/?q=node/
๑๐๐๒ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ
ทุนการศึกษา 

http://www.eng.ubu.ac.th/ 

คณะเกษตรศาสตร์ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.agri.ubu.ac.th/ita.php 
ด้านการสอบแข่งขันบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ
ทุนการศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร์ ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ
ทุนการศึกษา 

๑. ประกาศที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาและคุณสมบัติผู้รับ
ทุน 
http://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv๑=๕&mlv
๒=๔&mlv๓=๑ 
๒. แบบฟอร์มตอบรับการเป็นกรรมการพิจารณา
คัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
http://apps.phar.ubu.ac.th/webmgr/downloadfi
ledoc.php?file=/var/www/html/webmgr/juploa
d/uploads/docs/๒๐๒๐/ns๕๖๔๓_๕๒๗๓.
pdf&filename=Form_tun_student.pdf&bookmai
nid=๕๖๔๓ 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. คู่มือการใช้งานในระบบ UBUFMIS กรณีจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข)  
๒. คู่มือการปฏิบัติ งาน การจัดซื้ อจัดจ้ างโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) 
๓. แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
http://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv๔=๒ 

ด้านการสอบแข่งขันบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

หนังสือรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสอบส าหรับ
กรรมการสอบคัดเลือก 
http://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv๔=๓ 

คณะนิติศาสตร์ ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ
ทุนการศึกษา 

http://www.ubu.ac.th/web/lawfaculty 
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คณะ/หน่วยงำน ประเด็นความเสี่ยง Link กำรเผยแพร่ 
ด้านการสอบแข่งขันบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.ubu.ac.th/web/lawfaculty/news/

๑๔๘๑๑/ 
คณะบริหารศาสตร์ ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ

ทุนการศึกษา 
https://bit.ly/๒KnUXqK 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้านการสอบแข่งขันบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.cmp.ubu.ac.th/newweb/cmpita.ph
p ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ

ทุนการศึกษา 
ด้านการสอบแข่งขันบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

คณะรัฐศาสตร์  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.pol.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=
๑๒๘๓&maincat_id=๖๗&subcat_id=๑๗๕&dcid=
๑๖ 

คณะศิลปศาสตร์ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.la.ubu.ac.th/index.php/th/ita-th/ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.sci.ubu.ac.th/index.php/Main/office
/๑๐๒/๓ 

ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ
ทุนการศึกษา 

http://www.sci.ubu.ac.th/index.php/Main/office
/๑๐๕ 

ด้านการสอบแข่งขันบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

http://www.sci.ubu.ac.th/index.php/Main/office
/๑๐๐ 

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง https://www.ap.ubu.ac.th/ 
ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ
ทุนการศึกษา 
ด้านการสอบแข่งขันบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ 
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะข้ อ บั ง คั บ  :              
ด้านการยืมเงินทดรองราชการ
เ พ่ือด า เนินกิจกรรม/หรือ
โ ค ร ง ก า ร / ห รื อ เ ดิ น ท า ง
ราชการ 
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คณะ/หน่วยงำน ประเด็นความเสี่ยง Link กำรเผยแพร่ 
ส านักวิทยบริการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - https://www.oar.ubu.ac.th/index.php?option

=com_content&view=category&id=
๑๓๒&Itemid=๔๕๑ 
- www.oar.ubu.ac.th/images/docs/ita/ita
๒๕๖๓/๕.๒.๑.pdf 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

http://www.ubu.ac.th/web/ocn/content/แนว
ทางการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต
๒๕๖๓/ 

ส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์  

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง www.ubu.ac.th/web/pnr/content/การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต/ 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง https://www.facebook.com/
๓๐๓๔๗๔๕๗๙๗๖๗๑๓๒/posts/
๒๙๘๙๓๖๐๒๗๗๘๔๕๒๐๒/ 

สถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง https://www.facebook.com/story.php?story_fbi
d=๑๑๒๙๔๑๐๒๐๐๗๔๔๐๐๔&id=
๑๐๐๐๑๐๒๕๑๐๓๘๒๕๐%๓Fsfnsn%๓Dmo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒  
กำรติดตำมและประเมินผล 

 

๒.๑ กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส               

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้ก าหนด    
กรอบระยะเวลาการติดตามการด าเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดยให้คณะ/หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ประเด็นควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบหลัก 
กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม 

แนวทำงป้องกันกำรทุจริต  
ประเด็นควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริต ระดับมหำวิทยำลัย 
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
และข้อบังคับด้ำนกำรเบิกจ่ำย 

กองคลัง 
 

ด า เนินการตามแนวทางการป้องกัน              
การทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ และรายงานผล              
การด าเนินงานตามแนวทางป้องกันการ
ทุจริต ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔ มายัง              
กองแผนงาน ภายใน ๕ วันท าการหลังสิ้น
ไตรมาส 

ประเด็นควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงำน 
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง คณะบริหารศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข 
คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
ส านักวิทยบริการ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและ 
สิทธิประโยชน์ 
โรงพิมพ์ฯ 
สถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

ด า เนินการตามแนวทางการป้องกัน              
การทุจริตที่คณะ/หน่วยงานได้ก าหนดไว้ 
และรายงานผลการด า เนินงานตาม
แนวทางป้องกันการทุจริต ณ สิ้นไตรมาส 
๓ และ ๔ มายังกองแผนงาน ภายใน                
๕ วันท าการหลังสิ้นไตรมาส 
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ประเด็นควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบหลัก 
กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม 

แนวทำงป้องกันกำรทุจริต  
ด้ำนกำรสอบแข่งขันบุคคล
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 
คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ 
คณะบริหารศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ด า เนินการตามแนวทางการป้องกัน                
การทุจริตที่คณะ/หน่วยงานได้ก าหนดไว้ 
และรายงานผลการด า เนินงานตาม
แนวทางป้องกันการทุจริต ณ สิ้นไตรมาส 
๓ และ ๔ มายังกองแผนงาน ภายใน                
๕ วันท าการหลังสิ้นไตรมาส  

ด้ำนกำรคัดเลือกนักศึกษำรับ
ทุนกำรศึกษำ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 
คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
และข้อบังคับ : ด้ำนกำรยืมเงิน
ทดรองรำชกำรเพื่อด ำ เนิน
กิจกรรม/หรือโครงกำร/หรือ
เดินทำงรำชกำร 

คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

 
๒.๒ กรอบระยะเวลำกำรติดตำมและประเมินผล  

ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรอบปีงบประมาณ จ านวน ๒ ครั้ง คือ  
ครั้งที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)  
ครั้งที่ ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
โดยกองแผนงาน ด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ดังนี้  
๑. คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
๒. คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
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หมำยเหตุ หากไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และ/หรือ
คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้รายงานผลการด าเนินงานตาม
แนวทางป้องกันการทุจริตให้อธิการบดีทราบ ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

 
๒.๓ ปฏิทินกำรด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ประเด็น ระยะเวลำ  ผู้รับผิดชอบ  
O๓๖ กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำป ี
กำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหนำ้ที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน 
๑. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ
ทุจริตและก าหนดแนวทางเพื่อการป้องกัน
การทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  กองแผนงาน/  
กองคลัง 

๒. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะอนุ ก ร รมกา ร เพื่ อพัฒน า ระบบ
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ 
การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๓ (วาระเวียน)  

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  คณะอนุกรรมการฯ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การด าเนนิการ

เพื่อป้องกันการทุจริต 

๓. คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบ
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ 
การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๓ (วาระเวียน) แจ้งมติที่ประชุม
และข้อเสนอแนะมายังกองแผนงาน  

ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓  คณะอนุกรรมการฯ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การด าเนนิการ

เพื่อป้องกันการทุจริต 

๔. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการทบทบทวน
แนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ระดับคณะ/หน่วยงาน และจัดส่งข้อมูล
มายังกองแผนงาน  

ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
 

คณะ/หน่วยงาน 

๕. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการเผยแพร่
แนวทางการป้องกันการทุจริตของคณะ/
หน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ
จัดส่งลิ้งค์ข้อมูลมายังกองแผนงาน  

ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓   คณะ/หน่วยงาน 

O๓๗ กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
กำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจดักำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนในกรณีที่อำจก่อให้เกิดกำรทจุริตหรือ
ก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน 
๑. จัดท ารายงานผลการประเมินความเสี่ยง
เพื่อการป้องกันการทุจริตและแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต 

ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ กองแผนงาน 
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ประเด็น ระยะเวลำ  ผู้รับผิดชอบ  
๒. เผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยง
เพื่อการป้องกันการทุจริตและแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บน
เว็บไซต์กองแผนงาน  

ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  กองแผนงาน 

๓. แจ้งเวียนรายงานการประเมินความ
เสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและแนว
ท า ง ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต  ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ให้กับคณะ/หน่วยงาน  

ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  กองแผนงาน 

๔. การติดตามผลการด าเนินงานตามแนว
ท า ง ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต  ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ณ 
สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔  

ภายใน ๕ วันท าการ 
หลังสิ้นไตรมาส  

(ภายในวนัที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ
ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)  

คณะ/หน่วยงาน 

๕ .  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต่ อ
คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการที่
เก่ียวข้อง ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

ภายในสปัดาห์ที่ ๓ ของเดือนตลุาคม 
๒๕๖๓  

กองแผนงาน 

 
หมำยเหตุ หากไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และ/หรือ

คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้รายงานผลการด าเนินงานตาม
แนวทางป้องกันการทุจริต ให้อธิการบดีทราบ ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

 
 

๒.๔ แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงป้องกันกำรทุจริต  
      ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน 
จะต้องด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
คณะ/หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔ ตามแบบรายงาน ดังนี้  

 

ช่วงเวลำ แบบรำยงำน 
ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑) แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต 
ณ สิ้นไตรมาส ๔ (๑) แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต 

(๒) แบบรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต 
      

(๑) ตัวอย่ำง แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงป้องกันกำรทุจริต ณ สิ้นไตรมำส ๓ และ ๔  
 

ประเด็นควำมเสี่ยง
เพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ  
แนวทำงป้องกัน

กำรทุจริต 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
เอกสำรหลักฐำน 

ประกอบกำรด ำเนินงำน  
หมำยเหตุ 
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(๒) ตัวอย่ำง แบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงป้องกันกำรทุจริต  
           ณ สิ้นไตรมำส ๔ 

  

ประเด็นควำมเสี่ยง 
เพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

ผู้รับผิดชอบ  
กำรประเมินควำมเสี่ยง (ก่อน)  กำรประเมินควำมเสี่ยง (หลัง) 

หมำยเหตุ 
โอกำส ผลกระทบ ผลคูณ โอกำส ผลกระทบ ผลคูณ 

 
 

 

 
 

       

 
 กำรพิจำรณำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงภำยหลังกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงกำรป้องกัน
กำรทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมำส ๔ ดังนี้  

๑. ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง (หลัง) มีผลกำรประเมินมำกขึ้นหรือเท่ำกับผลกำรประเมินควำม
เสี่ยง (ก่อน) แสดงว่า แนวทางการป้องกันการทุจริตที่ก าหนดไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับที่ลดลง 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาทบทวนแนวทางการป้องกันการทุจริต และพิจารณาบรรจุ
ประเด็นความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง หรือ แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ในประเด็นความเสี่ยงด้าน
การป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงานในปีถัดไป และในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังมี
ผลคูณเท่ากับ ๑ (ระดับความเสี่ยงต่ า) ให้พิจารณาก าหนดแนวทางการควบคุมภายในของหน่วยงานเพ่ือให้
สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป  

๒. ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง (หลัง) มีผลกำรประเมินน้อยลงจำกผลกำรประเมินควำมเสี่ยง 
(ก่อน) แสดงว่า แนวทางการป้องกันการทุจริตที่ก าหนดสามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับที่ลดลง อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้  ให้พิจารณาก าหนดเป็นแนวทางการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป  
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