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ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบ
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 
๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่และรูปแบบและวิธีด าเนินงานในการ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตประจ าปี ซึ่งจะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 ซึ่งได้ด าเนินการร่วมกับคณะ/หน่วยงาน ในการด าเนินการการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 
และแนวทางการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจถือ
ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงานต่อไป  

 
 
 

มีนาคม 2564  
      คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส    
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
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สารบัญ  

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทที่ ๑ บทน า   

๑.๑ หลักการและเหตุผล  ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์  ๑ 
๑.๓ นิยามศัพท์ ๑ 
๑.๔ ปฏิทินการด าเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  ๒ 

บทที่ ๒ แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
๒.๑ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 4 

- เกณฑ์ระดับโอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  
- เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร  

๒.๒ ระดับของความเสี่ยง  7 
บทที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

๓.๑ การก าหนดประเด็นการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๙ 

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางเพ่ือป้องกันการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๑๐ 

๓.๓ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๑4 

๓.๔ ผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแนวทางเพ่ือป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๑5 

บทที่ ๔ การติดตามและประเมินผล   
๔.๑ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต   29 
๔.๒ กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล   29 
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ภาคผนวก ๓1 
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 บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบ
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 
๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ตามเกณฑ์ก าหนดไว้ คือ  O๓๖              
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ซึ่งจะต้องเป็นผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงานและจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ระดับความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นการด าเนินการในปี 
พ.ศ. ๒๕๖4 และ O๓๗ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ จะต้อง
เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และเป็น
กิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 
O๓๖ และเป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัด
ที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้ก าหนดให้ 
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต และแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริต ระดับ 
มหาวิทยาลัย และก าหนดให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดท าแนวทางการป้องกันการ
ทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย  

 

๑.๒ วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือประเมินความเสี่ยงในการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
๒) เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

๑.๓ นิยามศัพท์  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้รวมถึงลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย 

“การประเมินความเสี่ยงการทุจริต” หมายความว่า การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 
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“การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต” หมายความว่า การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  

“คณะกรรมการฯ” หมายความว่า คณะกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖4  

“คณะอนุกรรมการฯ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
 

1.4 ปฏิทินการด าเนินการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 – 2565  

ประเด็น ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  
ประจ าปงีบประมาณ 2564  
O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  
การประเมิน ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหนา้ที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
1. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการทบทบทวนแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกัน
การทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน และจัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงาน ในขั้น
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เดือนกันยายน 2563  
 

คณะ/หน่วยงาน 

2. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริตและก าหนดแนวทางเพื่อการป้องกันการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2564  

 

กองแผนงาน/  
กองคลัง 

3. เสนอต่อที่ประชุมคณะ/หน่วยงานเพื่อทบทวนและจัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

วันที่ 1 มีนาคม 2564  กองแผนงาน 

4. คณะ/หน่วยงานพิจารณาทบทวนการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต  

วันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะ/หน่วยงาน 

5. เผยแพร่แนวทางการป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์กองแผนงาน  วันที่ 25 มีนาคม 2564 กองแผนงาน 
O๓๗ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจดัการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทจุริตหรือก่อใหเ้กิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
๑. จัดท ารายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและ
แนวทางการป้องกันการทุจริต 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 กองแผนงาน 

๒. เผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและแนว
ทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 บนเว็บไซต์กองแผนงาน  

วันที่ 31 มีนาคม 2564 กองแผนงาน 

๓. แจ้งเวียนรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและ
แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 ให้กับคณะ/หน่วยงาน  

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2564  

กองแผนงาน 
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ประเด็น ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  
๔. การติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔  

ภายใน 10 วันหลัง 
สิ้นไตรมาส 3 และ 4  

คณะ/หน่วยงาน 

ประจ าปงีบประมาณ 2565  
O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  
การประเมิน ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหนา้ที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
๑. คณะ/หน่วยงาน ประเมินประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต
และก าหนดแนวทางเพื่อการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5    

เดือนกันยายน 2564  
 

กองแผนงาน/  
คณะ/หน่วยงาน 

2. เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความ
โปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต                   

ภายในเดือนตุลาคม 
2564   

คณะอนุกรรมการฯ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑  

3. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการเผยแพร่แนวทางการป้องกันการทุจริตของ
คณะ/หน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ภายในเดือนพฤศจิกายน 
2564 

คณะ/หน่วยงาน 

O๓๗ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจดัการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทจุริตหรือก่อใหเ้กิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
1. เผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและแนว
ทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

ภายในเดือนตุลาคม 
2564 

กองแผนงาน/  
 

2. แจ้งเวียนรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและ
แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 ให้กับคณะ/หน่วยงาน  

ภายในเดือนตุลาคม 
2564 

กองแผนงาน 

3. การติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔  

ภายใน 10 วันหลัง 
สิ้นไตรมาส 3 และ 4  

คณะ/หน่วยงาน 

4. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ และ/หรือคณะกรรมการ
ที่เก่ียวข้อง ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

ภายในสปัดาห์ที่ ๓ ของ
เดือนตุลาคม ๒๕๖5 

กองแผนงาน 

 
หมายเหตุ หากไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และ/หรือ

คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ให้รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง
ป้องกันการทุจริต ให้อธิการบดีทราบ ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖4 
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บทที่ ๒  
แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 

๒.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต ใช้แนวทางการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ
เสี่ยง เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ตามคู่มือ
การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นโอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และประเด็นความรุนแรงของ
ผลกระทบความเสี่ยง (Impact) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาระดับความเสี่ยง ตามลักษณะของความ
เสี่ยงที่พบในหน่วยงาน โดยอาจจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยงที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับบริบท
และการพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  ซึ่งแสดง
รายละเอียดได้ดังนี้ 

๑. โอกาสของการเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L) การพิจารณาโอกาสของการเกิดความเสี่ยง จ าแนก
เป็น ๕ ระดับ คือ ๑ = น้อยมาก, ๒ = น้อย, ๓ = ปานกลาง, ๔ = สูง, ๕ = สูงมาก  และอาจจะใช้เกณฑ์การ
พิจารณาโอกาสของการเกิดความเสี่ยง ดังตารางต่อไปนี้  

 (๑) ตัวอย่าง โอกาสของการเกิดเชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสของการเกิดความเสี่ยง 
๑ ต่ ามาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 
๒ ต่ า อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
๔ สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
๕ สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

 

(๒) ตัวอย่าง โอกาสของการเกิดเชิงปริมาณ 
 

ระดับ โอกาสของการเกิดความเสี่ยง 
๑ ต่ ามาก ๕ ปีต่อครั้ง ๑๐%* 
๒ ต่ า ๒-๓ ปีต่อครั้ง ๒๐% 
๓ ปานกลาง ๑ ปีต่อครั้ง ๕๐% 
๔ สูง ๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง ๗๐% 
๕ สูงมาก ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า ๘๐% 

หมายเหตุ *ต้องระบุวิธีคิดและตัวตั้ง/ตัวหารประกอบ 
 

๒. ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง (Consequences: C/Impact: I) 
การพิจารณาความรุนแรง/ผลกระทบ หากความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน จ าแนกเป็น ๕ ระดับ คือ                ๑ 

= น้อยมาก , ๒ = น้อย, ๓ = ปานกลาง , ๔ = สูง , ๕ = สูงมาก และอาจจะใช้เกณฑ์การพิจารณา                 
ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง ดังตารางต่อไปนี้  
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(๑) ตัวอย่าง ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน/ เงิน และทรัพยากร 
 

ระดับ ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง 
๑ ต่ ามาก สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย/ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒ ต่ า สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร/> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท 
๓ ปานกลาง สูญเสียทรัพย์สินมาก/> ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท 
๔ สูง สูญเสียทรัพย์สินมาก/> ๒.๕ แสนบาท - ๑๐ ล้านบาท 
๕ สูงมาก สูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์/> ๑๐ ล้านบาท 

 

(๒) ตัวอย่าง ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเวลา 
  

ระดับ ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง 
๑ ต่ ามาก ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการไม่เกิน ๑.๕ เดือน 
๒ ต่ า ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า ๑.๕ เดือน ถึง ๓ เดือน 
๓ ปานกลาง ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการมากกว่า ๓ เดือน ถึง ๔.๕ เดือน 
๔ สูง ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า ๔.๕ เดือน ถึง ๖ เดือน 
๕ สูงมาก ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า ๖ เดือน 

 

 (๓) ตัวอย่าง ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและวินัยบุคลากร 
 

ระดับ ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง 
๑ ต่ ามาก ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
๒ ต่ า ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง ถูกท าทัณฑ์บน คุณภาพชีวิต และบรรยากาศ 

การปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือนไมไดขึ้นเงินเดือน 
๕ สูงมาก ถูกเลิกจ้างออกจากงาน และอันตรายต่อร่างกายและชีวิตโดยตรง 

 

 (๔) ตัวอย่าง ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิต 
 

ระดับ ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง 
๑ ต่ ามาก ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง ไม่มีการเจ็บป่วย แต่ท าให้เกิด 

ความร าคาญใจเล็กน้อย 
๒ ต่ า มีการบาดเจ็บรุนแรง มีการเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่รุนแรง 

สามารถหายเองได้ 
๓ ปาน

กลาง 
มีการบาดเจ็บสาหัส 

ถึงข้ันหยุดงาน/หยุดเรียน 
มีการเจ็บป่วย ต้องเข้ารับการรักษา 

และหายจากการเจ็บป่วย 
๔ สูง มีการบาดเจ็บสาหัส 

ถึงข้ันพักงาน/พักการเรียน 
มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง ต้องเข้ารับการ

รักษาอย่างต่อเนื่อง 
๕ สูงมาก มีการบาดเจ็บถึงข้ันเสียชีวิต มีการเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิต 
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(๕) ตัวอย่าง ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยงด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 
 

ระดับ ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง 
๑ ต่ ามาก มีการกล่าวถึงมหาวิทยาลัย 

ในทางท่ีไม่ดี 
- 

๒ ต่ า มีข่าวเชิงลบในสิ่งพิมพ์ - 
๓ ปานกลาง มีการพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ 

วิทยุ โทรทัศน์ ในเชิงลบ 
พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์, 
วิทยุ, โทรทัศน์ในเชิงลบ 

๔ สูง มีการพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ ในเชิงลบ 

พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์, 
วิทยุ, โทรทัศน์ในเชิงลบ ๑ วนั 
อย่างต่อเนื่อง 

๕ สูงมาก มีการพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ ในเชิงลบ 

พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์, 
วิทยุ, โทรทัศน์ในเชิงลบมากกว่า 
๑ วัน อย่างต่อเนื่อง 

 

(๖) ตัวอย่าง ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ สัญญาและข้อบังคับ 
 

ระดับ ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง 
๑ ต่ ามาก มูลค่าความสูญเสีย/ เสียค่าปรับไม่เกิน ๑ แสนบาทต่อปี 
๒ ต่ า มูลค่าความสูญเสีย/ เสียค่าปรับ ไม่เกิน ๕ แสนบาทต่อปี 
๓ ปานกลาง มูลค่าความสูญเสีย/ เสียค่าปรับ ไม่เกิน ๑ ล้านบาทต่อปี 
๔ สูง มูลค่าความสูญเสีย/ เสียค่าปรับ ไม่เกิน ๒ ล้านบาทต่อปี 
๕ สูงมาก มูลค่าความสูญเสีย/ เสียค่าปรับ ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทต่อปี 

 

(๗) ตัวอย่าง ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรด้านการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

 

ระดับ ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง 
๑ ต่ ามาก เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างสมบูรณ์ 
๒ ต่ า เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานบางส่วนและสามารถปฏิบัติงาน

ได้ตามความเหมาะสม 
๓ ปานกลาง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ให้องค์กร 
๔ สูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและก่อให้เกิดความเสียหาย

ให้องค์กรเล็กน้อย 
๕ สูงมาก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดและก่อให้เกิดความ

เสียหายให้กับองค์กรอย่างรุนแรง 
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 (๘) ตัวอย่าง ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ระดับ ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง 
๑ ต่ ามาก ได้คะแนนอยู่ในช่วง ๔.๕๑ – ๕.00 
๒ ต่ า ได้คะแนนอยู่ในช่วง ๓.๕๑ - ๔.๕0 
๓ ปานกลาง ได้คะแนนอยู่ในช่วง ๒.๕๑ - ๓.๕0 
๔ สูง ได้คะแนนอยู่ในช่วง ๑.๕0 - ๒.๕0 
๕ สูงมาก ได้คะแนนอยู่ในช่วง ๐ - ๑.๕0 

 

 (๙) ตัวอย่าง ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยงด้านการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร 
(ด้านยุทธศาสตร์) 

 

ระดับ ความรุนแรง/ผลกระทบของความเสี่ยง 
๑ ต่ ามาก การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
๒ ต่ า บรรลุ เป้าหมายที่ก าหนด การด าเนินงานเพียงบางส่วนยั งพบ

ข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอุปสรรค 
๓ ปานกลาง ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเพียงเล็กน้อย แต่การด าเนินงานเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 
๔ สูง การด าเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค และไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดเล็กน้อย 
๕ สูงมาก การด าเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค และไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด เกิดผลเสียหายต่อองค์กรอย่างมาก 
 
 

๒.๒ ระดับของความเสี่ยง  
Risk Matrix ส าหรับวัดระดับของความเสี่ยง (D= L x C) 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนด Risk Matrix เพ่ือให้คณะ/ส านัก/วิทยาลัยใช้วัดระดับความเสี่ยง ได้ดังนี้ 
 
 

ระดับ ๕ ๕ ๑๐  ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
ระดับ ๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
ระดับ ๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
ระดับ ๒ ๒ ๔     ๖ ๘ ๑๐ 
ระดับ ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
  
 

 
 
 
 
 

ผล
กร

ะท
บ 

 (C
) 

โอกาสเกิด (L) 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

แถบสี ความหมาย 

ต่ า 
(Low) 

 
ขาว 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 
 

ปานกลาง 
(Medium) 

 
ฟ้า 

ระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม
เพ่ือไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 
 

สูง 
(High) 

 
ส้ม 

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการ
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 
 

สูงมาก 
(Extreme) 

 
แดง 

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่ง
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที 
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บทที่ ๓  
การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 
๓.๑ การก าหนดประเด็นการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตจาก
ผลการตรวจสอบภายในที่ส าคัญของส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
โดยประเภทการตรวจสอบ คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Audit)  เรื่อง การ
ด าเนินงานในเรื่องที่ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดีให้ไปท าสัญญากับหน่วยงานภายนอก (ด้านการวิจัย) และ
ด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต  
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยพิจารณาจากผลการตรวจสอบภายในที่ส าคัญของ
ส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประเภทการตรวจสอบ คือ ด้านการ
ตรวจสอบการเงินและบัญชี (Financial Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อก าหนด 
(Compliance Audit) โดยผลการตรวจสอบภายในที่ส าคัญในบางประเด็น ที่น ามาก าหนดเป็นประเด็นความ
เสี่ยง เพ่ือด าเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต และจัดท าแนวทางป้องกันการทุจริต เป็น 
Known factor คือ ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน เป็นข้อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบภายใน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสที่อาจจะเกิดซ้ า ในเบื้องต้น กองแผนงานได้พิจารณาก าหนดประเด็น
ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต รายละเอียดดังนี้  
 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป
ตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/ความ
ถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจ่ายเงิน 

ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
อาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
หรือมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน 
อาจท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การเบิกจ่ายงบประมาณและ
อาจเป็นช่องทางในการกระท า
ทุจริตได้โดยง่าย 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้ านการ เบิกจ่ ายมีความรู้
ความเข้ า ใจที่ ถู กต้อ งและ
ตรงกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นไปตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับด้านการเบิกจ่ายที่
ก าหนด 

กองคลัง 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 -  ประเด็นย่อย  :  การจัดท า
รายงานขอซื้อขอจ้าง 
 - ประเด็นย่อย : การประกาศผล
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 

ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง            
มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหรือมี
ความเข้าใจที่คาดเคลื่อน อาจ
ท าให้เกิดความผิดพลาดในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ
อาจเป็นช่องทางในการกระท า
ทุจริตได้โดยง่าย 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้
ความเข้ า ใจที่ ถู กต้อ งและ
ตรงกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดี
ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

กองคลัง 
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3.๒ การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

กองแผนงาน ประชุมร่วมกับกองคลัง และส านักตรวจสอบภายใน เพ่ือด าเนินการประเมินความเสี่ยงและ
การก าหนดแนวทางเพ่ือป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2564 ในประเด็น
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน ๒ ประเด็น 
โดยผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต รายละเอียดดังนี้ 

3.๒.๑ ด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจ่ายเงิน 

ปัจจัยเสี่ยง : ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินอาจมีความเข้าใจที่ไม่
ตรงกันหรือมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณและอาจเป็น
ช่องทางในการกระท าทุจริตได้โดยง่าย 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ตรงกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการเบิกจ่ายที่ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง 
 

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกันการทุจริต 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
ผล 

กระทบ 
โอกาส 

ผล
คูณ 

ความ 
หมาย 

1.  เ งิ น ร า ย ไ ด้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
เงินทดรองราชการจากเงินรายได้ 
พ . ศ .  2562 แ ล ะ  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
เงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 2. ส าหรับบทลงโทษตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
เงินทดรองราชการจากเงินรายได้ 
พ.ศ. 2562 หมวด 6 บทลงโทษ 
ข้อ 40 โดยสามารถขยายเวลาการ
คืนเงินยืมได้ คราวละ 15 วัน โดย
ผู้อ านวยการกองคลัง/อธิการบดี 
เป็นผู้วินิจฉัยให้ขยายระยะเวลา 
3. กองคลังประชุมซักซ้อมความ
เข้าใจกับบุคลากรกองคลั งและ
ประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานที่ยัง
ไม่ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ 
เพื่อสรุปปัญหาและแนวทางการ

2 3 6 ปาน
กลาง 

1. กองคลังจัดโครงการสัมมนาวิชาการ
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดรหัสกฎหมาย
การเงิน กฎหมายงบประมาณ กฎหมาย
พัสดุโดยกรรมวิธีผู้รับบริการพอใจสูงสุด 
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ป ล อ ด ภั ย ”  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการในการปฏิบัติราชการ 
และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระท าผิด
กฎหมายและผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยมีรูปแบบกิจกรรม
คือ การบรรยาย กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ถอดบทเรียนปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง โดยให้แต่ละกลุ่มน าเสนอและ น า
ผลสรุป ที่ได้มาก าหนดรูปแบบการพัฒนา 
ระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง หัวข้อในการอบรมฯ ได้แก่  
  1) ถอดรหัสพระราชบัญญัติการเงินการ
คลังของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบฯ ประกาศ แนวปฏิบัติ อ่ืน 
หนังสือสั่งการ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับ
การจ่ายเงิน อ่ืนๆ ที่ ใช้ ในการปฏิบัติ
ราชการ 

มีนาคม – 
เมษายน 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             

            หน้า | ๑๑  

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกันการทุจริต 
ก าหนด

แล้วเสร็จ ผล 
กระทบ 

โอกาส 
ผล
คูณ 

ความ 
หมาย 

แก้ไข ในการด าเนินงานด้านการ
เบิกจ่ายในปีที่ผ่านมา  
4. กองคลัง จัดท าบันทึกข้อความ
ตักเตือนไปยังหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ และให้ระมัดระวังใน
การด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานต่อ
อธิการบดี  

 2)  ถอดรหัสพระราชบัญญัติวิ ธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบที่
เก่ียวข้อง  
 3) ถอดรหัสพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และกฎหมายลูก  
 4) กิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ โดยถอด
บทเรียนจากตัวอย่างของปัญหาจาก  
นั ก วิ เ ค ร า ะ ห์ น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น 
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ 
สังกัด ส่วนราชราชการในสังกัด เป็นต้น  
 5)  สรุปผลการสัมมนาวิชาการเชิ ง
ปฏิบัติการ   
2. กองคลังสรุปจัดท าแนวปฏิบัติและ
ด าเนินการเผยแพร่แนวปฏิบัติ  
3. กองคลังสรุปรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 
2564 

กันยายน 
2564  

 
3.๒.๒ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยเสี่ยง :  ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเข้าใจที่ไม่
ตรงกันหรือมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจ
เป็นช่องทางในการกระท าทุจริตได้โดยง่าย 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และตรงกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง 
 

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินความเสี่ยง 

การด าเนินการเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

ผล 
กระทบ 

โอกาส ผลคูณ 
ความ 
หมาย 

การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
1. ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อที่ 22 องค์ประกอบในการขอซื้อขอ
จ้าง และระบบ UBUFMIS ช่วยในการ
จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธี
เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง แ ล ะ วิ ธี คั ด เ ลื อ ก 

2 3 6 ปาน
กลาง 

การสร้างความรู้ความเข้าใจ   
1. กองคลังจัดโครงการสัมมนา
วิชาการ เชิ งปฏิบั ติ การ  เ รื่ อ ง 
ถ อ ด ร หั ส ก ฎ ห ม า ย ก า ร เ งิ น 
กฎหมายงบประมาณ กฎหมาย
พัสดุโดยกรรมวิธีผู้รับบริการพอใจ
สูงสุด ผู้ให้บริการปลอดภัย” เพื่อ

 
มีนาคม - 
เมษายน 
2564 

 
 
 



 รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             

            หน้า | ๑๒  

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินความเสี่ยง 

การด าเนินการเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ ผล 

กระทบ 
โอกาส ผลคูณ 

ความ 
หมาย 

แบบฟอร์มมีข้อจ ากัดของระบบรายงาน 
ยั ง ข า ด ค ว า ม ส ม บู ร ณ์  จึ ง ใ ช้ ก า ร
ประทับตรา “พิจารณาด้วยเกณฑ์
ราคา” เพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์
เพิ่มมากขึ้น  
2. กองคลังด าเนินการซักซ้อมการ
บันทึกข้อมูลในระบบ UBUFMIS กับ
ผู้ปฏิบัติงานกองคลัง  
3. กองคลังมีการด าเนินการแจ้งเวียน
มาตรการ กลไกและยกระดับมาตรฐาน
การด าเนินงานในระบบการจัดซื้อจัด
จ้ า งและการบริหารพัสดุของส่ วน
ราชการ (ศธ 0529.3/1808 ลงวันที่ 
18 พฤษภาคม 2561) เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกัน 
4. กองคลังด าเนินการเผยแพร่คู่มือและ
หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้  
 -  คู่ มื อ ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โ ดย วิ ธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56(2)(ข)   
 - คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP (กรณี
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา 56(2)(ข)   
 - คู่มือการใช้งานในระบบ UBUFMIS 
( ก ร ณี ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โ ด ย วิ ธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56(2)(ข)   
 - คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัด
จ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 - หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการ
ด า เนิ นกา รจั ดหาพั สดุ ที่ เ กี่ ย ว กั บ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม การจัดงานและการ
ประชุม วงเงินการจัดซื้อฯ ครั้งหนึ่งไม่
เกิน 10,000 บาท   
 - แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง ตามหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2563   

เพิ่มประสิทธิภาพการในการปฏิบัติ
ราชการ และเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ก า ร ก ร ะ ท า ผิ ด ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โดยมีรูปแบบ
กิจกรรมคือ การบรรยาย กิจกรรม
กลุ่มวิ เคราะห์ สัง เคราะห์ ถอด
บทเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยให้
แต่ละกลุ่มน าเสนอและ น าผลสรุป 
ที่ได้มาก าหนดรูปแบบการพัฒนา 
ระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ ยนแปลง  หัวข้อในการ
อบรมฯ ได้แก่  
  1)  ถอดร หัสพระราชบัญญัติ
การเงินการคลังของหน่วยงานรัฐ 
พ . ศ .  2561 แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ฯ 
ประกาศ แนวปฏิบัติอ่ืน หนังสือสั่ง
การ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการ
จ่ายเงิน อ่ืนๆ ที่ ใช้ ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 2) ถอดรหัสพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ .  2561 และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 3) ถอดรหัสพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 
กฎหมายลูก  
 4) กิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ โดย
ถอดบทเรียนจากตั วอย่ า งของ
ปัญหาจากนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน นักวิชาการเงินและบัญชี   
นักวิชาการพัสดุ สังกัด ส่วนราช
ราชการในสังกัด เป็นต้น  
 5) สรุปผลการสัมมนาวิชาการเชิง
ปฏิบัติการ   
2. กองคลังสรุปจัดท าแนวปฏิบัติ
และด าเนินการเผยแพร่แนวปฏิบัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 
2564 
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            หน้า | ๑๓  

การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินความเสี่ยง 

การด าเนินการเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ ผล 

กระทบ 
โอกาส ผลคูณ 

ความ 
หมาย 

3. กองคลังสรุปรายงานการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. กองคลังติดตามการด าเนินงาน
มาตรการ  กล ไกและยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ ของส่ วนราชการ ทุกส่ วน
ร า ช ก า ร ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี ให้รายงานแผนและ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวันที่ 5 (งบ
ลงทุน) ของเดือน บนระบบข่าว
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี ที่เว็บไซต์ :  
www.procurement.ubu.ac.th  
การพัฒนาระบบ UBUFMIS  
1.  กองคลัง ประสานกับคณะที่
ป รึ กษาด้ าน ระบบสารสน เทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความ “พิจารณาด้วย
เกณฑ์ราคา” ในระบบ UBUFMIS 
เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานการ
ขอซื้อขอจ้าง  
2.  กองคลัง ประสานกับคณะที่
ป รึ กษาด้ าน ระบบสารสน เทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแก้ไข
ระบบในการก าหนดเงื่อนไขในการ
บันทึกข้อมูลที่ มี สาระส าคัญใน
ระบบ UBUFMIS  
 

กันยายน 
2564 

 
ทุกวันที่ 5 
ของเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิถุนายน 
2564 

 
 
 
 
 

มิถุนายน 
2564 

 

การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
1. กรณีรายการที่จัดซื้อจัดจ้างต่ ากว่า 
5,000 บาทที่ได้ประกาศเป็นรายไตร
มาส ให้ประกาศภายใน 30 วันหลังสิ้น
ไตรมาส และหากประกาศไม่ครบถ้วน 
แนวทางในการแก้ปัญหา  
   1.1 กองคลังได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
พัสดุคนที่หนึ่ง จัดท าทะเบียนประกาศผู้

2 3 6 ปาน
กลาง 

ไม่ก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยง
ด้านการป้องกันการทุจริต เนื่องจาก
กองคลังด าเนินการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ในการจัดวางระบบ
การติดตามการการประกาศผลผู้
ชนะการซื้ อหรื อจ้ า ง  ในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะแล้ว 
จึงเป็นการควบคุมภายในที่เพียงพอ

- 
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การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินความเสี่ยง 

การด าเนินการเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ ผล 

กระทบ 
โอกาส ผลคูณ 

ความ 
หมาย 

ชนะการเสนอราคาเป็นรายไตรมาส 
แ ล ะ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ ค น ที่ ส อ ง
ด าเนินการประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการ
เสนอราคาทุกช่องทางตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบฯ  
    1.2 กองคลังมีการท างานร่วมกับ
คณะและถ่ายทอดวิธีการท างานใน
ระบบ e-GP และ Google drive ให้กับ
คณะ/หน่วยงาน เพื่อสอบทานในระบบ
ประกาศเผยแพร่ รายครั้งและรายไตร
มาส และติดตามการด าเนินงานโดย
กองคลัง  
2. กรณีรายการที่จัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า 
5,000 บาท ระบบการจัดซื้อจัดจ้างจะ
ด า เนิ นกา รผ่ าน ระบบ  e-GP การ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศ 
2 ที่คือในระบบ e-GP และดึงข้อมูล
จากระบบ e-GP มาเผยแพร่ในระบบ
ข่ า ว จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี ที่เว็บไซต์ 
www.procurement.ubu.ac.th/  
 

และเหมาะสมแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง : การประกาศผลผู้
ชนะการซื้อหรือจ้าง  

 
 

3.3 การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต 
เพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2564 คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 และจากมติที่ประชุมคณะ/หน่วยงานเพ่ือทบทวนและจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ในระเบียบวาระรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ให้คณะ/
หน่วยงานพิจารณาทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต และด าเนินการทบทวนแนว
ทางการป้องกันการทุจริต/การปรับปรุงการควบคุมภายใน ที่แสดงถึงรายละเอียดของขั้นตอนหรือกระบวนการ
ด าเนินการว่าจะด าเนินการ/มีแนวปฏิบัติอย่างไร ที่จะด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

http://www.procurement.ubu.ac.th/
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ประเด็นความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค ์

ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ
อาจเป็นช่องทางในการกระท าทุจริตได้โดยง่าย 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสามารถ
ด าเนินการให้ เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องรวม 

ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

อาจมีญาติหรือคนรู้จักมาสมัครเข้าท างานและ
อาจมีการเรียกรับสิ่งของ เงินหรือต าแหน่งอื่นใด 

เพื่ อ ให้การสอบแข่ งขันบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีการ
เรียกรับผลประโยชน์อ่ืนใด 

ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษา 

อาจมีญาติหรือลูกหลานสมัครเข้าศึกษา ซึ่งอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการคดัเลอืก
บุคคลเข้าศึกษา เพื่อให้กระบวนการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษามีความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามี
ความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับ
ทุนการศึกษา 
 

 

กระบวนการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 
ซึ่งอาจมีนักศึกษาในที่ปรึกษา หรือนักศึกษาที่
รู้ จักได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา หรือการ
พิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเฉพาะ
กลุ่ม 

เพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา
เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
 

ด้านการรับและการจ่ายเงิน กระบวนการด้านการรับและการจ่ายเงิน ซึ่งผู้
ปฏิบัติอาจไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการรับและการจ่ายเงิน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส 

 
 

๓.๔ ผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

3.4.1 ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในประเด็นความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ด้านการคัดเลือก
นักศึกษารับทุนการศึกษา และด้านการรับและการจ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

1. ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
โรงพิมพ์ 

 
 

งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1 1 1 ต่ า 

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

 

ก า ร ด า เ นิ น ง า นด้ า นก า รจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ไ ม่ เ ป็ น ไ ปต าม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

2 3 6 ปานกลาง 
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คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

พ.ศ. 2560  รวมทั้งสอดคล้องตามการประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริต 
 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

 
 
 

 1. ด าเนินการตามหลักพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานและต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 
      (1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงาน
ของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดทุี่เหมาะสม
และชัดเจน 
      (2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้อง
กระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มี
การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลา
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 
       (3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุล่วงหน้า เพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ก าหนดเวลาที่เหมาะสม 
       (4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ภายหลัง เป็นต้น 
2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สังเกตการณ์ตั้งแต่การจัดท าร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ 
3.  ด าเนินการตามมาตรการก าหนดกลไก และยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลกัธรร
มาภิบาล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับ สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง 
ระเบียบกระทรวงกาคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือเวียน และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุของส่วนราชการในสั งกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1 5 5 ปานกลาง 

ส านักวิทยบริการ ด าเนินการด้านพัสดุตามระเบียบ และคู่มือของมหาวิทยาลัย 3 2 6 ปานกลาง 



 รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             

            หน้า | ๑๗  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

คณะรัฐศาสตร ์
 
 

การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างแก่
บุคลากรภายในคณะ ผ่านโครงการอบรม กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน พัสดุ 

1 1 1 ต่ า   

คณะพยาบาลศาสตร ์
 
 
 
 

คณะได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ได้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกัน
การทุจริต คณะพยาบาลศาสตร์ไว้บนเว็บไซด์คณะ ท่ี  
www.nurse.ubu.ac.th 

2 4 8 ปานกลาง  

คณะบริหารศาสตร ์
 
 
 

1.ก าหนดให้คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ และกรรมการ
ตรวจรับเป็นคนละชุดกัน  
2. คณะกรรมการมีคุณสมบัติมีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง  
3.การผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุก่อนอนุมัติ 

3 3 9 ปานกลาง 

คณะเภสัชศาสตร ์
 
 
 

(๑) ขั้นตอนการประเมินความต้องการ 
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ก าหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะจากผู้ขายอย่างน้อย ๓ ราย ข้ึนไป  
๒. มีการให้ค าแนะน าคณะกรรมการฯ เพื่อให้มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตาม
มาตรา ๙   

๓.  มี การ ให้คณะกรรมการฯ รับรองตนเองว่ า ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หากผลปรากฏว่า 
ตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องลาออกจากการเป็น
กรรมการฯหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งน้ันๆ 
(๒) ขั้นการเตรียมการ 

๑. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ 
และหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐ  มีการรับรองตนเองไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด หากผลปรากฏว่า
ตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งน้ัน ๆ 

๒. มีการแจ้งเวียนคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
จัดซื้ อจัดจ้ างไว้บนเว็ บไซต์คณะฯ และก าหนดให้มีการ
ด าเนินการตามคู่มือฯ  

๓. คณะฯ ประสานงานให้ผู้ เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
มาตรการ กลไก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(๓) ขั้นตอนการคัดเลือก 

๑. ได้ก าหนดให้ เจ้ าหน้าที่  หั วหน้า เจ้ าหน้าที่  คณะ
กรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จะต้องรับรองตนเอง
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หาก

1 5 5 ปานกลาง 

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


 รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             

            หน้า | ๑๘  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

ผลปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการ
เป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งน้ันๆ  

๒. มีการแจ้งเวียนคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
จัดซื้ อจัดจ้ างไว้บนเว็ บไซต์คณะฯ และก าหนดให้มีการ
ด าเนินการตามคู่มือฯ  

๓. คณะฯ ประสานงานให้ผู้ เกี่ยวข้องด าเนินการต าม
มาตรการ กลไก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(๔) ขั้นตอนการด าเนินการบริหารสัญญา 

๑. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ 
และหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐ  มีการรับรองตนเองไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด หากผลปรากฏว่า
ตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งน้ัน ๆ 

๒. มีการแจ้งเวียนคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ
จัดซื้ อจัดจ้ างไว้บนเว็ บไซต์คณะฯ และก าหนดให้มีการ
ด าเนินการตามคู่มือฯ  

๓. คณะฯ ประสานงานให้ผู้ เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
มาตรการ กลไก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะวิทยาศาสตร ์ 1) คณะวิทยาศาสตร์ มีการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้
ก ากับดูแล 
2) มีการจัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง และแจ้งเวียนให้บุคลากรได้รับทราบแนวปฏิบัติ และ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   

2 2 4  ปานกลาง 

สถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว  

1. ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
2. รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงเหลือประจ าไตรมาสต่อ
ประธานคณะกรรมการบริหารฯ (คบส.) 
3. รายงานครุภัณฑ์ประจ าปี/การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ต่อ
ประธานคณะกรรมการ บริหารฯ (คบส.) 
4. ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ต่อประธานคณะกรรมการบริหาร
ฯ (คบส.) 

1 3 3 ปานกลาง 

ส านักบริหารทรัพยส์ิน
และสิทธิประโยชน์ 

ผู้ปฏิบัตงิานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเป็นไปตามประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงยึดแนวปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด  

2 2 4 ปานกลาง  



 รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต  
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            หน้า | ๑๙  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

คณะศลิปศาสตร ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  

1 5 5 ปานกลาง  

คณะเกษตรศาสตร์  - ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ .  2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561/ระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง  และระเบียบมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินทรัพย์สิน พ.ศ. 2560                                   

1 3 3 ปานกลาง  

2. ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
คณะบริหารศาสตร ์
 
 

 

ก าหนดคุณสมบัติ เกณฑ์ วิธีการรับ และเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ กรรมการระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ดังนี้ กรรมการอ านวยการ กรรมการออกข้อสอบ  กรรมการคุม
สอบ กรรมการตรวจข้อสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ (โดย
กรรมการอ านวยการ) และผลสรุปทั้งหมดให้คณะกรรมการ
อ านวยการเป็นผู้พิจารณาล าดับต่อไป กรรมการทุกคนต้องไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความสัมพันธ์กับผู้สมัคร 

1 1 1 ต่ า 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
 

1. มีการด าเนินการตามระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิด
สอบแข่งขัน คัดเลือก 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวาง 

2 3 6 ปานกลาง 

คณะเภสัชศาสตร ์
 
 
 

๑. ด าเนินการตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้าน
การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
2. งานบุคคลคณะฯ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สอบแข่งขัน เพื่อเป็นคณะกรรมการในการสอบแข่งขัน 
3. งานบุคคลคณะฯ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท า
หน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ทั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ
และตรวจค าตอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ภาคความรู้ความสามารถทางด้าน
คอมพิ ว เ ตอร์ คณะกรรมการควบคุ ม กา รสอบแข่ งขั น 
คณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  เฉพาะใน
กรณีที่เปิดสอบต าแหน่งที่ต้องการความรู้ความช านาญเฉพาะ
ด้าน 
4. ภายหลังการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขัน งานบุคคลได้มีการแจ้งคณะอนุกรรมการ
รับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้าสอบ เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบความไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย/ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้
เข้าสอบ ทั้งนี้ กรณีอนุกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย/ผลประโยชน์
ทับซ้อนกับผู้เข้าสอบ อนุกรรมการผู้นั้นต้องถอนจากการเป็น
อนุกรรมการก่อนมีการสอบแข่งขัน 

1 3 3 ปานกลาง  
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            หน้า | ๒๐  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

5. ก่อนการสอบแข่งขันคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันจดั
ให้มีการจัดเก็บซองบรรจุข้อสอบ ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย 
และมอบซองบรรจุข้อสอบให้คณะกรรมการควบคุมการ
สอบแข่ งขัน ณ สถานที่ สอบแข่ งขัน ก่อนเริ่ ม เวลาการ
สอบแข่งขัน 
6. ขณะด าเนินการสอบแข่งขัน คณะกรรมการ ควบคุมการ
สอบแข่งขันปฏิบัติหน้าท่ี 
7. คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน มีการตรวจสอบผล
คะแนนก่อนประกาศผลการสอบแข่งขัน 

คณะนติิศาสตร ์ ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  

1 1 1  ต่ า 

คณะศลิปศาสตร์  ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลั ยตามระ เบี ยบและข้ อบั งคั บ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  

1 5 5 ปานกลาง  

คณะเกษตรศาสตร์  - ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และตามมาตรฐาน
ต าแหน่งที่ก าหนดและกรอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย 
  - มีระบบและกลไก การจัดสรรอัตราก าลังส าหรับเปิดสอบ
คัดเลือก จากความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 - มีกระบวนการสอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่คณะฯ แต่งตั้ง 

1 2 2 ต่ า 

3. ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์  
 
 
 

 

๑. คณะฯ กลไกในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดในแต่ละขั้นตอนมีความ
โปร่งใส ไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อกัน โดยได้มีการช้ีแจงต่อ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเขา้
ศึกษา ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีบุตรหลานหรือญาติใกล้ชิด
เข้าสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงไม่มีโอกาส
เกิดความเสี่ยง และไม่มีผลกระทบของความเสี่ยงทับซ้อนต่อ
องค์กร แต่ยังไม่ได้มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร     
๒ .  มี ก า รก ากั บติ ดตามการด า เนิ นงานตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด     

1 3 3 ปานกลาง 

4. ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ การด าเนินการตามขั้นตอนด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนของ

คณะฯ  
5 3 15 สูง 

คณะบริหารศาสตร ์
 
 

1. มีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
วิชาการ  

1 1 1 ต่ า 
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            หน้า | ๒๑  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความหมาย 

 2. ตั้งคณะกรรมพิจารณาคัดเลือกมาจากแต่ละหลักสูตร และ
การสัมภาษณ์จะไม่มีการก าหนดเลือกผู้เข้าสัมภาษณ์ได้เป็นไป
ตามคิวเข้าสัมภาษณ์ 
3. ประกาศคณะบริหารศาสตร์รับสมัครคัดเลือกในช่องทางที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีก าหนดระยะเวลาที่เพียงพอ
ต่อการรับรู้ข้อมูล 
4. การพิจารณาผลคัดเลือกเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดย
คณะกรรมการที่แต่งตั้ง 

คณะเภสัชศาสตร์  
 
 
 
 
 

๑. มีประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  
๒. ในด้านการทบทวนองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดตั้ง
คณะกรรมการพิจ ารณาทุนการศึ กษาระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการคัดเลือกนักศึกษารับทุน  ได้มีการก าหนดให้
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน มีหนังสือยืนยันการไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. การเผยแพร่ข้อมูลทุนการศึกษาในเว็บไซต์ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   

1 3 3 ปานกลาง  

คณะศลิปศาสตร์  ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนตาม
กระบวนการ/ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะศิลป
ศาสตร์อย่างเคร่งครัด  

1 5 5 ปานกลาง  

5. ด้านการรับและการจ่ายเงิน 
โรงพิมพ ์

 
งานการเงิน มีการรับและการจ่ายเงิน ตามขั้นตอนและหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1 1 1 ต่ า 

คณะศลิปศาสตร ์ ปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนด้านการรับจ่ายเงินตามระเบียบ
กระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด  

1 5 5 ปานกลาง  

 
3.4.2 แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4            

ในประเด็นความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการสอบแข่งขันบุคคล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา และ
ด้านการรับและการจ่ายเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

คณะ/หน่วยงาน แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ  

1. ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
โรงพิมพ์ 

 
 

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยค านึงถึงความคุ้มค่า/โปร่งใส/มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล/ตรวจสอบได้ 

ก.ย. 64 งานพัสด ุ
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            หน้า | ๒๒  

คณะ/หน่วยงาน แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ  

2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกฎหมาย/แบบฟอร์ม/วิธีการตาม
แนวนโยบายกรมบัญชีกลาง และมหาวิทยาลัย(กองคลัง)ก าหนด 
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในระบบ e-GP ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ
ปิดป้ายประกาศ 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 
 

1. ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ก าหนดคุณลักษณะ (TOR) /แต่งตั้งคณะกรมการ 
4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐    
5. บันทึกทะเบียนรายการจัดซื้อจัดจ้าง 
6. จัดท าบัญชีควบคุมพัสดุเป็นลายลักษณ์อักษร  
7. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 

ก.ย. 64 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

 
 
 

1. ควบคุม ก ากับดูแล และติดตามให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 
2. จัดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมด้านพัสดุหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบด้านพัสดุมากข้ึน 
3. สร้างวินัย จิตส านึก ส านึกรู้  ในเรื่องการป้องการการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
4. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
5. การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
จะต้องลงนามรับรองตนเอง "แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง" เพื่อให้เป็นมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ให้มีความโปร่งใสและสุจริต และป้องกันมิให้เกิดปัญหาการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

15 ก.ย. 64 
 

งานพัสด ุ
 

(เนื่องจากเป็นการจัดซ้ือ
จัดจ้างทั้งปีงบประมาณ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 
ถึง 30 กันยายน 2564 

ส านักวิทยบริการ 
 
 

1.  ก ากับติดตามการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
2. แจ้งเวียนแนวทางการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร
รับทราบ 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินการตามแนวทางการป้องกันทุจริ ตของ
มหาวิทยาลัย 

ตค. 63 –  
ก.ย. 64 

 
เม.ย.- พ.ค. 

64 
ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

ผู้ บ ริ ห า ร ,หั วหน้ า
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

งานแผน 
งบประมาณและ

สารสนเทศผูบ้ริหาร 

คณะรัฐศาสตร ์
 
 

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ตามมาตรา ๙ ให้กับคณะกรรมการฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

ก.ย.64 คณะรัฐศาสตร ์
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คณะ/หน่วยงาน แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ  

3.  ด า เนิ นการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งผ่ านกระบวนการพัสดุ ตามระ เบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  

คณะพยาบาลศาสตร ์
 
 
 
 

ด าเนินการตามแนวทางขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีการด าเนินการ
ด้านการจัดซื้อจ้าง กรรมการ มิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง โดยมี
ความสัมพันธ์ เป็นญาติ สามีภรรยา บิดามารดา บุตร ฯลฯ โดยมีรายละเอยีด 
ดังนี ้
     1. มีการรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หากผลปรากฏว่า
ตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งน้ันๆ  
     2. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมี
มาตรฐานเดียวกัน (ทบทวนคู่มือเพื่อให้สอดรับกับระเบียบที่ได้มีการปรับ
จากกระทรวงการคลังฯ) 
     3. มีการสร้างความรู้และความเข้าใจ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่
ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการเงิน พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง 

ก.ย.-64 งานพัสดุ  
คณะพยาบาล

ศาสตร ์

คณะบริหารศาสตร ์
 
 
 

1. ก าหนดผู้ที่จะเสนอช่ือเป็นคณะกรรมการแต่ละชุดไม่ให้บุคคลซ้ ากัน 
ได้แก่ กรรมการก าหนดคุณลักษณะ, กรรมการพิจารณาผล และกรรมการ
ตรวจรับ และเชิญผู้ เ ช่ียวชาญภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการ    
2. ในกรณีต้องจัดซื้อแบบเจาะจงก าหนดให้มีผู้เสนอราคาที่มีความน่าเช่ือถือ 
ไม่น้อยกว่า 2 ราย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ก าหนดให้มีผู้ขอจัดซื้อจัดจ้าง ระบุเหตุผล ความจ าเป็นตามนโยบาย 
ประหยัดและเหมาะสม  

ก.ย.64 งานบริหาร 
 

คณะเภสัชศาสตร ์
 
 
 

เป็นความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ เนื่องจากมีโอกาสเกิดขึ้นต่ า แต่เนื่องจาก
หากการด าเนินงานเกิดความไม่โปร่งใส่ มีผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดการ
ทุจริต อาจจะมีการร้องเรียน และต้องไต่สวน สอบสวน อาจจะก่อให้
หน่วยงานได้รับความเสียหายได้  ดังนั้น จึงต้องมีการเฝ้าระวังและมีการ
ควบคุมภายในเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ โดย
มีการก ากับ ตรวจสอบกระบวนงานโดยผู้บังคับบัญชา ให้มั่นใจว่าการ
ด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ มาตรการ แนวทางที่
ก าหนด  ทั้งนี้ ในส่วนที่เตรียมด าเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 คือ การช้ีแจงเรื่องคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างที่แสดงไว้บนเว็บไซต์คณะฯ ให้คณะ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ได้รับทราบ และมีการด าเนินการตามคู่มือฯ 

ก.ย. 64  งานพัสด ุ
 

คณะวิทยาศาสตร ์ 1) ให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องรับรองตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย หากผลปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจาก
การเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งน้ัน ๆ 
2) ด าเนินการแจ้งเวียนคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการจัดซื้อจัด
จ้างและด าเนินการตามคู่มือฯ  
3) ด าเนินการตามมาตรการ กลไก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ก.ย. 64  งานพัสด ุ



 รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             

            หน้า | ๒๔  

คณะ/หน่วยงาน แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ  

สถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว  

1. ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด โดยมีหัวหน้าพัสดุที่จะ
เป็นผู้ที่ช่วยตรวจสอบ การจัดท ารายการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้
เป็นไปตามระเบียบฯ เมื่อพบประเด็นที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง 
จะมีการเรียกประชุม เพื่อท าความเข้าใจให้ถูกต้อง น าไปสู่การปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง โดยในที่ประชุมจะมีทั้งผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน ให้
ได้รับทราบประเด็นปัญหาร่วมกัน และหากมีการจัดประชุม/อบรมจาก
ส่วนกลาง ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ/บัญชี/การเงิน ก็จะส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม
ด้วย 
2. มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมและตรวจสอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้ที่มี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถจากส่วนกลางและ ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์(เพิ่มเติม) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับฯทุกรายการ 
3. คณะกรรมการฯ จะต้องรับรองตนเองตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 
ตามแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หากผล
ปรากฏว่า ตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ
หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้ งนั้นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไก ระบบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 64 
 
 
 

ก.ย. 64  
 

สถานปฏิบัติการ
โรงแรมฯ 

ส านักบริหารทรัพยส์ิน
และสิทธิประโยชน์ 

ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด โดยการจัดซื้อจัดจ้างวิธี
เฉพาะเจาะจงวงเงิน 100,000 บาท ขึ้นไปให้ใช้ใบเสนอราคาเปรียบเทียบ
และจัดท าราคากลาง  

ก.ย. 64 นักวิชาการพัสดุ  

คณะศลิปศาสตร ์ ด าเนินการตามขั้นตอนด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและแจ้งแนวปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ดังนี้  1. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ผ่าน
ระบบ UBUFMIS 2. วงเงิน 5,001 - 100,000 บาท ด าเนินการซื้อ/จ้าง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP และระบบ UBUFMIS 3. วงเงิน 100,001 
- 500,000 บาท ด าเนินการซื้อ/จ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP และ
ระบบ UBUFMIS 4. วงเงินซื้อ/จ้าง เกิน 500,000 บาท หมวดรายจ่ายงบ
ลงทุน ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีพัสดุในหน่วยงานนั้นๆ  

ก.ย. 64  รองคณบดฝี่าย
บริหาร/นักวิชาการ

พัสดุ  

คณะเกษตรศาสตร์  1. มีการตรวจสอบ/ควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินให้
เป็นตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ก าหนด                         
2. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยมีคู่มือขั้นตอนการท างานผ่านระบบUBUFMIS (ระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิ
และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) และระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน                                          

ก.ย. 64  คณบด/ีงานคลังและ
พัสด ุ



 รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             

            หน้า | ๒๕  

คณะ/หน่วยงาน แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ  

3. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ระเบียบการเงิน พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนการ
ซื้อหรือจ้าง                        
4. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส   

คณะนติิศาสตร์  (๑) ขั้นตอนการประเมินความต้องการ 
๑. แต่งตั้งคณะท างานบริหารการใช้ทรัพยากรของคณะ โดยมีอ านาจ

หน้าที่ในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและสิ่ งก่อสร้างในแต่ละ
ปีงบประมาณตามความจ าเป็นและความต้องการใช้ของนักศึกษาและ
บุคลากร  พร้อมทั้งก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โดย
ค านึงถึงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างใน
แต่ละปีงบประมาณ 

๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างให้กับคณะท างานฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย
ทราบเพื่อการวางแผนฯ ท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
(2) ข้ันตอนการคัดเลือก 

1. ด าเนินการแจ้งเวียนคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างและด าเนินการตามคู่มือฯ  

2. ด าเนินการตามมาตรการ กลไก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(3) ข้ันตอนการด าเนินการบริหารสัญญา 

๑. ให้เจ้าหน้าที่  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ และหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ จะต้องรับรองตนเองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หากผลปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งน้ันๆ 

๒. ด าเนินการแจ้งเวียนคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างและด าเนินการตามคู่มือฯ  

๓. ด าเนินการตามมาตรการ กลไก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ก.ย. 64  คณะนติิศาสตร ์

คณะศลิปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

ยึดและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
 

ก.ย. 64 คณะศิลปประยุกต์ฯ  

2. ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
คณะบริหารศาสตร ์
 
 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขัน ออกเป็น
หลายชุด เพ่ือควบคุมความเสี่ยงในการทุจริต 
2. คณะกรรมการทุกชุดจะต้องลงสัตยาบรรณ และความรับผิดหากมีการ
ทุจริตเกิดขึ้น 
3. ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเพื่อให้คนมีความรู้ความ
สามรถมาสมัครเป็นจ านวนมาก" 

ก.ย. 64 งานบริหาร 
 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 
 

 

1. มีการด าเนินการตามระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดสอบแข่งขัน 
คัดเลือก 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวาง 

เมื่อมีการเปิด
สอบ แข่งขัน/

คัดเลือก 

งานบริหารบุคคล 
 
*ข้อ 1 - 5 วิทยาลัยฯ 
ได้ด าเนินการทุกครั้งที่



 รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             

            หน้า | ๒๖  

คณะ/หน่วยงาน แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ  

3. ต้องมีการตรวจสอบผู้สมัครสอบ ว่าไม่เป็นญาติหรือพวกพ้องของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
4. มิให้ออกข้อสอบล่วงหน้าเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจมีการรั่วไหลของ
ข้อสอบ 
5. หากตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเครือญาต ิหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกบั
กรรมการสรรหา ให้กรรมการผู้นั้นเลิกเป็นกรรมการ 
6. ให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวม วิเคราะห์ ศึกษา
หาแนวทางในการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
7. ให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานจัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(คล้ายภาค ก. ของส านักงาน ก.พ.) หรือวางแนวทางในการสอบภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไปเนื่องจากบางหน่วยงานอาจไม่มีบุคลากรที่ช านาญด้านนี้ 

เ ปิ ด ส อ บ แ ข่ ง ขั น /
คัดเลือก 
ข้อ 6 -7 ยังไม่มีก าหนด
แล้วเสร็จเนื่องจากเป็น
ข้อเสนอแนะ 

คณะเภสัชศาสตร ์
 
 
 

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีโอกาสเกิดขึ้นต่ ามาก  แต่เนื่องจาก
หากการด าเนินงานเกิดความไม่โปร่งใส่ มีผลประโยชน์ทับซ้อน อาจจะมีการ
ร้องเรียน และต้องไต่สวน สอบสวน อาจจะก่อให้หน่วยงานได้รับความ
เสียหายได้ 
  ดังนั้น จึงต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้ โดยมีการก ากับ ตรวจสอบกระบวนงานโดยผู้บังคับบัญชา 
เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงาน 
เป็นไปตามแนวทาง/มาตรการที่ก าหนด  ทั้งนี้ ส่วนที่ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป คือ ก าหนดให้
ตัวแทนผู้เข้าสอบลงนามรับรองความเรียบร้อยของซองบรรจุข้อสอบก่อน
เปิดซองและแจกข้อสอบให้ผู้เข้าสอบ 

ก.ย. 64 งานบุคคล 
 

คณะนติิศาสตร ์ ๑. ด า เนินการตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ด้านการ
สอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
๒. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส 

ก.ย. 64  คณะนติิศาสตร ์

คณะศลิปศาสตร์  ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

ก.ย. 64  รองคณบดฝี่าย
บริหาร 

คณะเกษตรศาสตร์  ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐาน
ต าแหน่งที่ก าหนดและด าเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ตั้งแต่
การขออนุมัติเปิดสอบ การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน การ
ตรวจสอบคุณสมบัติ การด าเนินการสอบ การประกาศผลการสอบ และการ
ขออนุมัติจ้าง และด าเนินการตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย 

ก.ย. 64  งานการเจ้าหน้าท่ี 

คณะศลิปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

ยึดและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
 

ก.ย. 64 คณะศลิปประยุกตฯ์ 

3. ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์  
 
 

เป็นความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ เนื่องจากคณะฯ ได้มีการด าเนินงานตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จึงมีโอกาสเกิดขึ้นต่ ามาก  อย่างไรก็ตาม
คณะฯ ยังมีการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับ

ก.ย. 64 งานวิชาการ 
 



 รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             

            หน้า | ๒๗  

คณะ/หน่วยงาน แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ  

 
 

ไม่ได้ โดยมีการก ากับ ตรวจสอบกระบวนงานโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการด าเนินงานด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงาน เป็นไปตาม
แนวทาง/มาตรการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส่วนที่ยังด าเนินการไม่ครบถ้วน
คือการจัดท าคู่มือและการลงนามรับรองในแบบฟอร์มว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสีย ไม่มีบุตรหลานหรือญาติใกล้ชิดเข้าสอบเป็นลายลักษณ์อักษร  แต่
ปัจจุบันได้มีการแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกเพื่อ
ตรวจสอบตนเอง   

ทั้งนี้ มีแผนจะจัดแนวปฏิบัติและก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของคณะฯ มีการลงนามรับรองในแบบฟอร์มว่าเป็น
ผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีบุตรหลานหรือญาติใกล้ชิดเข้าสอบ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในปี 2564 

4. ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1. วางระบบ/ก าหนดปฏิทิน (ประเภท หลักเกณฑ์ คณุสมบัติ ระยะเวลา 

จ านวนทุน) การจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมลูข่าวสาร
ได้อย่างท่ัวถึง  
2. ประกาศการจดัสรรทุนการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ประชาสัมพันธ์และจัดสรรทุนการศึกษา  
4. ติดตามและรายงานผลการพิจารณาทุนการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ   

มี.ค.-64 
 
 

เม.ย.-64 
เม.ย.-ส.ค.64
เม.ย.-ก.ย.64 

งานพัฒนานักศึกษา 

คณะบริหารศาสตร ์
 
 

 

1. ด าเนินจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษาคณะบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2563 
2.  แต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์  ซึ่ งมี
ภาระหน้าที่ในการพิจารณาทุนการศึกษา  
3. จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศกึษา 
เพื่อพิจารณาผู้รับทุนการศึกษา 

มิ.ย. 64  งานวิชาการ 
 
 

คณะเภสัชศาสตร์  
 
 
 
 
 

เป็นความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ เนื่องจากมีโอกาสเกิดขึ้นต่ ามาก  แต่
เนื่องจากหากการด าเนินงานเกิดความไม่โปร่งใส่ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
อาจจะมีการร้องเรียน และต้องไต่สวน สอบสวน อาจจะก่อให้หน่วยงาน
ได้รับความเสียหายได้  ดังนั้น จึงต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ ได้  โดยมีการก ากับ ตรวจสอบ
กระบวนงานโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานด้านการ
คัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาเป็นไปตามแนวทาง/มาตรการที่ก าหนด  
ทั้งนี้ ในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลทุนการศึกษาในเว็บไซต์ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในปี 
2564 

ก.ย. 64  งานกิจการนักศึกษา 

คณะนติิศาสตร ์ ๑. มีประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและแหล่งทุนเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลายช่องทาง 
๒. ทบทวนองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัย ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกนักศึกษารับทุน  

ก.ย. 64 คณะนติิศาสตร ์



 รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             

            หน้า | ๒๘  

คณะ/หน่วยงาน แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ  

๓. เผยแพร่ข้อมูลทุนการศึกษาทุกขั้นตอนผ่านเว็บไซต์คณะ มหาวิทยาลัย
และสื่อสังคมออนไลน์และการติดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

คณะศลิปศาสตร์  1. ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนตามกระบวนการ/
ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษารับทุนคณะศิลปศาสตร์อย่างเคร่งครัด ทั้ง
ทุนการศึกษาจากเงินรายได้คณะ ทุนการศึกษาจัดสรรโดยส่วนกลาง ทุนที่มี
ผู้บริจาคโดยไม่ระบุตัวผู้รับทุน และทุนที่มีผู้บริจาคโดยระบุตัวผู้รับทุน  
2. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2563   

ก.ย. 64  รองคณบดฝี่าย
กิจการนักศึกษา  

คณะเกษตรศาสตร ์ ๑. มีประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี          
๒. ทบทวนองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัย ให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกนักศึกษารับทุน               
๓. เพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลทุนการศึกษาในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย  
๔. แจ้งนักศึกษาทราบการเตรียมเอกสารล่วงหน้า เพื่อให้ทันกับการยื่น
เอกสารได้ตรงเวลาการรับสมัครทุน 

ก.ย. 64 คณะเกษตรศาสตร ์

คณะศลิปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

ยึดและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
 

ก.ย. 64 คณะศลิปประยุกตฯ์ 

5. ด้านการรับและการจ่ายเงิน 
โรงพิมพ ์

 
 
 
 

งานการเงินมีขั้นตอนการควบคุมการรับและการจ่ายเงินที่ชัดเจนตาม
ขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
ขั้นตอนการรับเงิน  
1. ลูกค้าช าระค่าบริการ    
2. งานการเงินออกใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (สีขาว) ให้ลูกค้า  
3. น าเงินฝากธนาคาร 
4. ตัดยอดลูกหนี้ในฐานข้อมูล  
5. ส าเนา (สีชมพู) ส่งเจ้าหน้าท่ีบัญชีพร้อมแนบใบน าฝากเงิน  
6. ส าเนา (สีฟ้า) ติดเล่มใบเสร็จ 
ขั้นตอนการจ่ายเงิน  
1. จัดท าบันทึกขออนุมัติ  
2. งานธุรการออกเลข  
3. ด าเนินการเสนอผู้มีอ านาจอนมุัติ  
4. งานการเงินจัดท าเช็คพร้อมใบสั่งจ่าย  
5. ด าเนินการเสนอผู้มีอ านาจลงนามในเช็คและใบสั่งจ่าย  
6. ลงทะเบียนใบสั่งจ่ายเช็ค  
7. งานการเงินประสานเจ้าของเรื่องมารับเช็ค  
8. ส่งเอกสารใบสั่งจ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่บัญชีลงบันทึกบัญชี  

ก.ย. 64  งานการเงิน 
โรงพิมพ์ฯ  

 
 
 
 
 

คณะศลิปศาสตร ์ จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน และการจ่ายเงิน และปฏิบัติตาม
กระบวนการขั้นตอนด้านการรับจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่าง
เคร่งครัด 

ก.ย. 64  รองคณบดฝี่าย
บริหาร 
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บทที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๔.๑ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส               

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้ก าหนดกรอบ
ระยะเวลาการติดตามการด าเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยให้
คณะ/หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ประเด็นความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบหลัก 
การติดตามการด าเนินงานตาม 

แนวทางป้องกันการทุจริต  
ประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ระดบัมหาวิทยาลัย  
ด้านการเบิกจา่ยเงินไม่เป็นไปตามข้อ
กฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้องของ
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน 

กองคลัง 
 

ด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตที่ได้
ก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แนวทางป้องกันการทุจริต ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ 
๔ มายังกองแผนงาน ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตร
มาส 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง (การจัดท ารายงาน
ขอซื้อขอจ้าง) 
ประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ระดบัคณะ/หน่วยงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ/หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 
 

ด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตที่ได้
ก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แนวทางป้องกันการทุจริต ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ 
๔ มายังกองแผนงาน ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตร
มาส 

ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ด้ า น ก า ร คั ด เ ลื อ ก นั ก ศึ ก ษ า รั บ
ทุนการศึกษา 
ด้านการรับและการจ่ายเงิน 

 

๔.๒ กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล  
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรอบปีงบประมาณ จ านวน ๒ 

ครั้ง คือ  
ครั้งที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖4)  
ครั้งที่ ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) 
โดยกองแผนงาน ด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ดังนี้  
๑. คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกนัการทุจริต 
๒. คณะท างานเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

*หมายเหตุ หากไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และ/หรือ
คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ให้รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้อธิการบดีทราบ ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖4 
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บรรณานุกรม  
 
ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ. (๒๕๖4). คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ๒๕๖4.  

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองแผนงาน. (๒๕๖๑). คู่มือการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
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รายชื่อผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา   นายฐิติเดช ลือตระกูล  
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  
 นายธีระศักดิ์  เชียงแสน 
 ผู้อ านวยการกองแผนงาน  
 
จัดท า/เรียบเรียง  

นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์ 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
  กองแผนงาน  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ๘๕ ถนนสถลมารค ต าบลเมืองศรีไค 
  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
  โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๐๔๓, ๐๔๕-๓๕๓๐๔๕-๔๖ 
  E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองแผนงาน สาํนักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
www.ubu.ac.th/web/planning
๐๔๕-๓๕๓๐๔๕-๖


