
รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ก  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ก  

ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 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. 
๒๕๖5 ซึ่งได้ด าเนินการร่วมกับคณะ/หน่วยงาน ในการด าเนินการการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 
และแนวทางการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจถือ
ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงานต่อไป  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) ได้ให้ข้อสังเกตต่อการด าเนินการตาม O36 – O37 คือ รายงานการตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน/การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไปไม่สามารถน ามาใช้ในการตอบการด าเนินงานในข้อนี้ได้ 
ต้องเป็นการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 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. ๒๕๖5 และ O๓๗ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ จะต้อง
เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และเป็น
กิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 
O๓๖ และเป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖5 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตัวชี้วัดที่ 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. ๒๕๖5 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย  

ส าหรับการก าหนดประเด็นการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จะด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาจากข้อมูลเพ่ือประกอบการก าหนดประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้  

1) พิจารณาจากผลการตรวจสอบภายในที่ส าคัญของส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดยประเภทการตรวจสอบ คือ ด้านการตรวจสอบการเงินและบัญชี (Financial 
Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อก าหนด (Compliance Audit) โดยน าผลการ
ตรวจสอบภายในที่ส าคัญในบางประเด็น ที่น ามาก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยง เพ่ือด าเนินการประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต และจัดท าแนวทางป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็น Known factor คือ ความเสี่ยงทั้ง
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ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน เป็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน คาดหมายได้ว่า มี
โอกาสที่อาจจะเกิดซ้ า  

2) พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยในปีท่ีผ่าน
มา คือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส 4 จ านวน 2 ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่  

(2.1) ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้องของ
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งมีผลการประเมินความเสี่ยงหลังการด าเนินการตามแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับต่ า (ผลคูณ 2)  

(2.2) ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการประเมิน
ความเสี่ยงหลังการด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต อยู่ในระดับต่ า (ผลคูณ 1)                   

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกองแผนงาน : ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย ควรพิจารณา
ทบทวนแนวทางการป้องกันการทุจริตของประเด็นความเสี่ยงทั้ง 2 ประเด็น เพ่ือลดความเสี่ยงในการ
ด าเนินการที่อาจเกิดการทุจริตและก ากับติดตามแบบต่อเนื่อง และความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ที่อยู่ระหว่างด าเนินการใน
การพัฒนาระบบ UBUFMIS ร่วมกับผู้พัฒนาระบบให้แล้วเสร็จต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กองแผนงาน ประชุมร่วมกับกองคลัง กองกลาง กองบริการการศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา และ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือด าเนินการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อรายงานการ
ประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ กองแผนงานได้จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเสนอต่อคณะกรรมการฯ คือ              
ขอให้กองแผนงานประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการพิจารณาทบทวนแนว
ทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองบริการการศึกษา ส านักงาน
พัฒนานักศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และคณะ/หน่วยงานในการก าหนดแนวทางการควบคุม
ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานที่มีประเด็นความเสี่ยงที่เหมือนกัน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิก
จ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย ด้านการรับและ
การจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเจตนาทุจริตต่อผู้รับบริการ ด้านระบบ
และกลไกในการด าเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้านการ
สอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราว ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และด้าน
การคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาเพ่ือให้การด าเนินงานมีมาตรฐานเดียวกัน  

ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  จ านวน 4 ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง 
(โอกาส 2 ผลกระทบ 3 ผลคูณ 6 คะแนน) ก าหนดให้เป็นประเด็นความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย 
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            หน้า | ง  

2. ด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจ่ายเงิน ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง (โอกาส 2 ผลกระทบ 3 ผลคูณ 6 คะแนน) ก าหนดให้เป็น
ประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย 

3. ด้านการรับเงิน/จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับปานกลาง (โอกาส 2 ผลกระทบ 3 ผลคูณ 6 คะแนน) ก าหนดให้เป็นประเด็นความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย  

4. ความเสี่ยงด้านระบบและกลไกในการด าเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง (โอกาส 2 ผลกระทบ 5 ผลคูณ 10 คะแนน) ก าหนดให้
เป็นประเด็นความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย 

กองแผนงานประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย ในการพิจารณาทบทวนแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2565 และด าเนินการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส าหรับการติดตามและการประเมินผล มหาวิทยาลัยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามรอบปีงบประมาณ ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ครั้ง และระดับคณะ/หน่วยงาน จ านวน 
2 ครั้ง ดังนี้   

ครั้งที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส 2 ระดับมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2 ณ สิ้นไตรมาส ๓ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน  
ครั้งที่ 3 ณ สิ้นไตรมาส ๔ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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 บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 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. ๒๕๖5 และ O๓๗ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ จะต้อง
เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และเป็น
กิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 
O๓๖ และเป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖5 

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. ๒๕๖5 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย  

 

๑.๒ วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือประเมินความเสี่ยงในการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๒) เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

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
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโ ยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 
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“การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต” หมายความว่า การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  

“ผลประโยชน์” หมายความว่า สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ ทั้งที่เกี่ยวกับเงิน
หรือทรัพย์สิน หรืออยู่ในรูปแบบอื่นๆ1 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า สถานการณ์หรือการกระท าของบุคลากร มีผลประโยชน์ส่วนตน
เข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจ
เกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็น
สิ่งผิดแต่อย่างใด1  

“คณะกรรมการฯ” หมายความว่า คณะกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖5  

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

1.4 ปฏิทินการด าเนินการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5  
 

ประเด็น ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  
O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  

การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหนา้ที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการทบทบทวนแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกัน
การทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน และจัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงาน ในขั้น
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เดือนกันยายน 2564 
 

คณะ/หน่วยงาน 

2. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการพิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกัน
การทุจริต และจัดท าแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ/
หน่วยงาน 

ภายในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2565 

คณะ/หน่วยงาน 

3. ประชุมร่วมกับคณะ/หน่วยงานในการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและการก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย 
และระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2565  

กองแผนงาน/  
คณะ/หน่วยงาน 

4. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริตและก าหนดแนวทางเพื่อการป้องกันการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2565  

กองแผนงาน/  
กองคลัง/กองบริการ
การศึกษา/ส านักงาน

พัฒนานักศึกษา 
5. เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่ อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อการประเมินความเสี่ยง การก าหนดแนว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2565  

กองแผนงาน 
 

                                                           
1

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกีย่วกับผลประโยชน์ทับซ้อน  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๓  

ประเด็น ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  
ทางการป้องกันการทุจริต และการด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการ
ทุจริต  
O๓๗ การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจดัการความเสี่ยงของการด าเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ 
1. เผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและ                  
แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 บนเว็บไซต์กองแผนงาน 

ภายในเดือนมีนาคม 
2565  

กองแผนงาน/  
 

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

ภายในเดือนมีนาคม 
2565  

กองแผนงาน 

3. การติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับ
มหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 2 ๓ และ ๔ 

ภายใน 10 วันหลัง 
สิ้นไตรมาส 2 3 และ 4 

ผู้รับผิดชอบหลักระดับ
มหาวิทยาลยั  

4. กองแผนงานจัดท ารายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ภายในเดือนเมษายน 
2565 

กองแผนงาน 

5. การติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับ
คณะ/หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔  

ภายใน 10 วันหลัง 
สิ้นไตรมาส 3 และ 4  

คณะ/หน่วยงาน 

6. รายงานผลการด า เนิน งานต่อคณะอนุกรรมการฯ  และ/หรื อ
คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 
2565  

กองแผนงาน 

 
หมายเหตุ หากไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และ/หรือ

คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้รายงานผลการด าเนินงานตาม
แนวทางป้องกันการทุจริต ให้อธิการบดีทราบ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖5 
 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๔  

บทที่ ๒  
แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

๒.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต ใช้แนวทางการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ
เสี่ยง เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ตามคู่มือ
การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้ก าหนดประเด็นโอกาสของ
การเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และประเด็นความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ( Impact) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาระดับความเสี่ยง ตามลักษณะของความเสี่ยงที่พบในหน่วยงาน โดยอาจจะมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยงที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับบริบทและการพิจารณาความเสี่ยงของแต่
ละคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

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  

 
 
 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๕  

(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 และบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่

เหมาะสม 
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 วัน 
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 าเนินงานเพียงบางส่วนยังพบ

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  
การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

๓.๑ การก าหนดประเด็นการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) ได้ให้ข้อสังเกตต่อการด าเนินการตาม O36 – O37 คือ รายงานการตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน/การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไปไม่สามารถน ามาใช้ในการตอบการด าเนินงานในข้อนี้ได้ 
ต้องเป็นการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

ส าหรับการก าหนดประเด็นการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จะด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาจากข้อมูลเพ่ือประกอบการก าหนดประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้  

1) พิจารณาจากผลการตรวจสอบภายในที่ส าคัญของส านักงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดยประเภทการตรวจสอบ คือ ด้านการตรวจสอบการเงินและบัญชี (Financial 
Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อก าหนด (Compliance Audit) โดยน าผลการ
ตรวจสอบภายในที่ส าคัญในบางประเด็น ที่น ามาก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยง เพ่ือด าเนินการประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต และจัดท าแนวทางป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็น Known factor คือ ความเสี่ยงทั้ง
ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน เป็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน คาดหมายได้ว่า มี
โอกาสที่อาจจะเกิดซ้ า  

2) พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยในปีท่ีผ่าน
มา คือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส 4 จ านวน 2 ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่  

(2.1) ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้องของ
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งมีผลการประเมินความเสี่ยงหลังการด าเนินการตามแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตอยู่ในระดับต่ า (ผลคูณ 2)  

(2.2) ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการประเมิน
ความเสี่ยงหลังการด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต อยู่ในระดับต่ า (ผลคูณ 1)                   

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกองแผนงาน : ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย ควรพิจารณา
ทบทวนแนวทางการป้องกันการทุจริตของประเด็นความเสี่ยงทั้ง 2 ประเด็น เพ่ือลดความเสี่ยงในการ
ด าเนินการที่อาจเกิดการทุจริตและก ากับติดตามแบบต่อเนื่อง และความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ที่อยู่ระหว่างด าเนินการใน
การพัฒนาระบบ UBUFMIS ร่วมกับผู้พัฒนาระบบให้แล้วเสร็จต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส าหรับประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ที่
จะน ามาประเมินความเสี่ยงและก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 4 ประเด็นความเสี่ยง  ได้แก่  

 

กระบวนงานหลัก/ 
ประเด็นความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค ์
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 
กระบวนงานหลัก :  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประเด็นความเสี่ยง :  
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

ความเข้า ใจของเจ้ าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหรือมี
ความเข้าใจที่คาดเคลื่อน อาจ
ท าให้เกิดความผิดพลาดในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ
อาจเป็นช่องทางในการกระท า
ทุจริตได้โดยง่าย 
 
 

1 .  เ พื่ อ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและตรงกัน และมี
แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ น ก า ร
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. เพื่อลดความผิดพลาดใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
3. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
4. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
5. มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

กระบวนงานหลัก :  
ด้านการเบิกจ่ายเงิน 
ประเด็นความเสี่ยง :  
การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามขอ้
กฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้อง
ของหลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกจ่ายเงิน 
 

1. ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
อาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
อาจท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การเบิกจ่ายงบประมาณและ
อาจเป็นช่องทางในการกระท า
ทุจริตได้โดยง่าย 
2 .  เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการและยืมเงินทดรอง
ราชการ ไม่ส่งใช้ เงินคืนตาม
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด อ า จ
ก่อให้เกิดการทุจริตในการน า
เงินไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน  
3 .  เ จ้ า ห น้ า ที่ ก า ร เ งิ น ไ ม่
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับ
ผู้รับจ้างตามระเบียบหรือแนว
ปฏิบัติที่ก าหนด หลังผู้รับจ้างส่ง
มอบงานและตรวจรับเรียบร้อย
แล้ว 

1 .  เ พื่ อ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่
ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย
มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ที่
ถูกต้องและตรงกัน และมี
แนวปฏิบัติที่ดี เป็นไปตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ
ด้านการเบิกจ่ายที่ก าหนด 
2. เพื่อลดความผิดพลาดใน
การด า เนินงานด้ านการ
เบิกจ่าย  
3. เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการ
เ รี ย ก รั บ สิ น บ น ข อ ง
เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานจากผู้
รับจ้าง 

1. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

กระบวนงานหลัก :  
ด้านการรับเงิน/จ่ายเงิน 
ประเด็นความเสี่ยง :  

ก า ร รั บ เ งิ น / จ่ า ย เ งิ น ข อ ง
เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเจตนา
ทุจริตต่อผู้รับบริการ และอาจ
ท า ใ ห้ผู้ รั บบริ การ ไม่ ไ ด้ สิทธิ

1. เพื่อป้องกันการรับเงิน/
จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มี
หน้าที่ โดยตรงหรือมีส่วน
เก่ียวข้องในการรับเงินใดๆ  

1. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๑๑  

กระบวนงานหลัก/ 
ประเด็นความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค ์
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส 
ก า ร รั บ เ งิ น / จ่ า ย เ งิ น ข อ ง
เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรง
หรือมีส่วนเก่ียวข้อง 

ประโยชน์ของตนที่ได้รับจาก
การจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัย   

2. เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจ
การจ่ายเงิน เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามสิทธิ
ประโยชน์ของตนที่ได้รับจาก
ก า ร จ่ า ย เ งิ น ใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัย   

3. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

กระบวนงานหลัก :  
ด้ านการป้ องกันข้ อมู ลส่ วน
บุ ค ค ล ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ประเด็นความเสี่ยง :  
ความเสี่ยงด้านระบบและกลไก
ในการด าเนินงาน ยังไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ก าหนด
แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่
ชั ด เจน  ส่ งผลใ ห้ข้อมูลส่ วน
บุคคลมีความเสี่ยงที่จะรั่วไหลไป
ใ น ที่ ส า ธ า ร ณ ะ  ห รื อ เ พื่ อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง ธุ ร กิ จ  ห รื อ
ประโยชน์อ่ืนใด 

1. เพื่ อพัฒนาระบบและ
กลไกการด า เนิน งาน ใ ห้
เป็นไปตามพระราช บัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 
2. เพื่อป้องกันการน าข้อมูล
ส่วนบุคคลอาจเกิดการน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือ
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
3. เพื่ อสร้ า งความมั่ น ใ จ
ใ ห้ กั บ บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
ผู้รับบริการในการป้องกัน
การน าข้อมูลส่วนบุคคลไป
ใ ช้ ห รื อ เ ผ ย แ พ ร่ เ พื่ อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด 

1.  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
3. มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

3.๒ รายงานการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

กองแผนงาน ประชุมร่วมกับกองคลัง กองกลาง กองบริการการศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา และ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือด าเนินการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อรายงานการ
ประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ กองแผนงานได้จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเสนอต่อคณะกรรมการฯ คือ ขอให้
กองแผนงานประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการพิจารณาทบทวนแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และด าเนินการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองบริการการศึกษา ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และคณะ/หน่วยงานในการก าหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ของคณะ/หน่วยงานที่มีประเด็นความเสี่ยงที่เหมือนกัน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่ายเงินไม่



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๑๒  

เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายด้านการรับและการ
จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเจตนาทุจริตต่อผู้รับบริการด้านระบบและ
กลไกในการด าเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้านการ
สอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราว ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และด้าน
การคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาเพ่ือให้การด าเนินงานมีมาตรฐานเดียวกัน  

กองแผนงานประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย ในการพิจารณาทบทวนแนวทางการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยเสี่ยง :  ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน

หรือมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  และอาจเป็น
ช่องทางในการกระท าทุจริตได้โดยง่าย 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ตรงกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ไม่มีความผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผลคูณ 
ความ 
หมาย 

1.  กองคลังจัดท าแนวปฏิบัติ ร่ วมกับ
ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละคณะ/หน่วยงาน 
และด าเนินการเผยแพร่แนวปฏิบัติด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างฯ  
๒. กองคลังสรุปรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3. กองคลังได้ก าหนดผู้ รับผิดชอบใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญา
และการบริหารพัสดุ เป็นคนละกลุ่มกัน 
เพือ่เป็นการตรวจสอบ/สอบทานกัน 
4. กองคลังติดตามการด าเนินงานตาม
มาตรการ กลไกและยกระดับมาตรฐาน
การด าเนินงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของส่วนราชการบน
ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
5. มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการรับรอง
ตนเองในแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับ

2 3 6 ปาน
กลาง 

1. กองคลังพิจารณาทบทวน/จัดท าคู่มือ
ป้ อ ง กั น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น ใ น
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง บริหารสัญญา
และการบริหารพัสดุ ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564  
2. แจ้งเวียนให้กับคณะ/หน่วยงานและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบและน าไปปฏิบัติ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างมหา
วิทยาลัยอุบลราชธานี  
3. กองคลังจัดโครงการสัมมนาวิชาการเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดรหัสกฎหมาย
การเงิน กฎหมายงบประมาณ กฎหมาย
พัสดุโดยกรรมวิธีผู้รับบริการพอใจสูงสุด ผู้
ให้บริการปลอดภัย”  ระยะที่  2 เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมแนวปฏิบัติ
กับผู้ปฏิบัติงาน  
4. กองคลั ง ติ ด ต ามกา รด า เ นิ น ง า น
มาตรการ กลไกและยกระดับมาตรฐาน
การด าเนินงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของส่วนราชการ ทุก

ตุลาคม 
2564  

 
 
 

ตุลาคม 
2564   

  
 

พฤษภาคม 
2565  

 
 
 
 
 

ทุกวันท่ี 5 
ของเดือน 

 
 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
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            หน้า | ๑๓  

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผลคูณ 
ความ 
หมาย 

ซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บริหาร
สัญญาและการบริหารพัสดุ 
 
 

ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ให้รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
(งบลงทุน) ทุกวันที่  5  ของเดือน บน
ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ : 
www.procurement.ubu.ac.th  
5. กองคลังประเมินผลการด าเนินงานตาม
แนวปฏิบัติ ร่ วมกับผู้ที่ เ กี่ ยวข้อง เพื่ อ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 

กันยายน 
2565 

1. การใช้ตราประทับข้อความ “พิจารณา
ด้วยเกณฑ์ราคา” ในรายงานขอซื้อขอจ้าง
ในระบบ UBUFMIS  
2. ในแบบฟอร์มรายงานขอซื้อขอจ้างใน
ระบบ UBUFMIS ข้อ 5 ความเห็นชอบ ยัง
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด ใช้วิธีการ
ขีดฆ่าและเขียนจ านวนวงเงินที่จะต้อง
ด า เนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
 

การพัฒนาระบบ UBUFMIS  
กองคลังด าเนินการประสานงานกับคณะที่
ป รึ ก ษ า ด้ า น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ 
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น เพื่ อขอแก้ ไข
เพิ่มเติมข้อความ “พิจารณาด้วยเกณฑ์
ราคา” ในระบบ UBUFMIS เพื่อความ
สมบูรณ์ของรายงานการขอซื้อขอจ้าง และ
ปรับแบบฟอร์มในระบบขอซื้อขอจ้างใน
ระบบให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการ 
คลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
เมษายน 
2565  

 
 

2. ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้องของหลักเกณฑ์
และอัตราการเบิกจ่ายเงิน  

ปัจจัยเสี่ยง :  
1. ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินอาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหรือมี

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณและอาจเป็นช่องทางในการ
กระท าทุจริตได้โดยง่าย 

2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการและยืมเงินทดรองราชการ ไม่ส่งใช้เงินคืนตามระยะเวลาที่ก าหนด
อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการน าเงินไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน  

3. เจ้าหน้าที่การเงินไม่ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
หลังผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อาจก่อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้
รับจ้าง 

วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน และมีแนว

ปฏิบัติที่ดีเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านการเบิกจ่ายที่ก าหนด 
2. เพ่ือลดความผิดพลาดในการด าเนินงานด้านการเบิกจ่าย  
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            หน้า | ๑๔  

3. เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง 
ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ไม่มีความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่เกิดจาก
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศประกอบการเบิกจ่ายเงิน (หากตรวจสอบพบและด าเนินการ
แก้ไขก่อนการเบิกจ่ายเงิน จะไม่นับว่าเป็นความผิดพลาดฯ)  

 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

ก าหนด
แล้วเสร็จ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผล
คูณ 

ความ 
หมาย 

1. กองคลังจัดท าแนวปฏิบัติด้านการ
เบิกจ่ายร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของแต่ละ
คณะ/หน่ วยงานและด า เนินการ
เผยแพร่แนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่าย 
๒. กองคลังด าเนินการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
ห น้ า ที่ เ ป็ น  User Maker User 
Checker และ User Authorizer ซึ่ ง
ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และก าหนดใน
ภาระงานและ TOR ของผู้ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน  
3. กองคลังสรุปรายงานการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2 3 6 ปาน
กลาง 

1. กองคลังพิจารณาทบทวน/จัดท าขั้นตอน
แนวทางปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินโครงการ
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ  
2. กองคลั งซั กซ้ อมขั้ นตอนแนวทา ง
ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินโครงการการจัด
กิจกรรมทางวิชาการ ให้กับคณะ/หน่วยงาน
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่
เกี่ ยวข้ อง  เพื่ อป้องกันการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ 
4. กองคลังประเมินผลการด าเนินงานตาม
แนวปฏิบัติร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานปีถัดไป 

ตุลาคม 
2564  

 
ตุลาคม 
2564  

 
 

ตุลาคม 
2564 

- กันยายน 
2565 

 
กันยายน 
2565 

 
 
 
 

3. ความเสี่ยงด้านการรับเงิน/จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ปัจจัยเสี่ยง : การรับเงิน/จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเจตนา

ทุจริตต่อผู้รับบริการ และอาจท าให้ผู้รับบริการไม่ได้สิทธิประโยชน์ของตนที่ได้รับจากการจ่ายเงินให้กับ
มหาวิทยาลัย   

วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดจากการรับเงิน/จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือ

มีส่วนเกีย่วข้องในการรับเงินใดๆ  
2. เพ่ือให้ผู้รับบริการมั่นใจในการจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและจะได้รับสิทธิประโยชน์ของตนจาก

การจ่ายเงินให้กับมหาวิทยาลัย   
ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ไม่มีความผิดพลาดจากการรับเงิน/จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่โดยตรง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเงินใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการทุจริต และเป็นผลเสียให้ผู้รับบริการเสียหาย 
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            หน้า | ๑๕  

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผล
คูณ 

ความ 
หมาย 

1. มหาวิทยาลั ยด า เนิ นการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกเ งินจากคลัง การรับเ งิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  
2. ใ ช้ระบบสารสนเทศ UBUFMIS 
GFMIS และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)   
4. การติดป้ายชื่อและต าแหน่งของผู้มี
หน้าที่รับจ่ายเงินของกองคลัง เพื่อให้
ผู้รับบริการทราบ 
๕. มีการติดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้รับบริการทราบ 

2 3 6  ปาน
กลาง 

1. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ผู้
เก็บรักษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเงิน/
จ่ายเงินท่ีชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประกาศแจ้งให้ผู้ รับบริการทราบอย่าง
ชัดเจน 
2. กองคลั งทบทวนขั้ นตอน/แนวทาง
ปฏิบัติงานการรับเงิน/จ่ายเงิน และการน า
เงินส่งคลัง 
3. กอ งค ลั ง ซั ก ซ้ อ มขั้ น ต อนแ น วทา ง
ปฏิบัติงานการรับเงิน/จ่ายเงิน และการน า
เงินส่งคลังให้กับคณะ/หน่วยงานเพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ 
4. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่
เ กี่ ย วข้ อง  เพื่ อป้ อ งกันการทุจ ริ ตและ
ประพฤติมิชอบ 
5. กองคลังประเมินผลการด าเนินงานตาม
แนวปฏิบัติร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานปีถัดไป 

พฤษภาคม 
2565 

 
 
 
 

พฤษภาคม 
2565 

 
มิถุนายน 
2565 

 
 

ตุลาคม 
2564  

- กันยายน 
2565 

 
กันยายน 
2565 

 
 
4. ความเสี่ยงด้านระบบและกลไกในการด าเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
ปัจจัยเสี่ยง : มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ชัดเจน ส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลมีความเสี่ยงที่จะรั่วไหลไปในที่สาธารณะ หรือเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ หรือ
ประโยชน์อื่นใด  

วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 
2. เพ่ือป้องกันการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเผยแพร่ เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใด 
3. เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและผู้รับบริการในการป้องกันการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

หรือเผยแพร ่เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใด 
ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
1. จ านวนการกระท าผิดกฎ ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 0 ครั้ง (ไม่มี) 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๑๖  

2. ร้อยละ 60 ของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักรู้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

3. จ านวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 8 ระบบ จากแผนพัฒนา 17 ระบบ 

 

การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผล
คูณ 

ความ 
หมาย 

1. มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2564 
2. พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
3. Hardware ที่ป้องกันการเข้ าถึ ง 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ และ
มีการเก็บข้อมูลจราจร (Log) เพื่อ
ติดตามและตรวจสอบการเข้าถึง  
4. ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร
และนักศึกษา เพื่อให้ทราบและใช้งาน
เทค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
เหมาะสม 
5. เฝ้ า ระวั งการกระท าความผิ ด
เกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายและ
สารสนเทศตามพระราชบัญญัติ ว่า
ด้ ว ย ก า ร ก ร ะ ท า ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ฯ และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
6. ก ากับติดตามการกระท าความผิด
เ กี่ ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ฯ  แ ล ะ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 

2 
 

โอกาสเกิด
แต่นานๆ 

ครั้ง  

5 
 

ผลกระทบ
ด้านกฎ 
ระเบียบ 

สัญญาและ
ข้อบังคับ  
(ค่าปรับ

มากกว่า 2 
ล้านต่อปี) 

10 สูง 1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2565 โดยมีอ านาจ
หน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูล ให้ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ การด าเนินงาน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 
หรือบุคคลภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ประจ า
คณะ วิทยาลัย  ส านัก  และหน่วยงาน
วิสาหกิจ  
2. มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานสร้าง
ความตระหนักรู้ของนักศึกษาและบุคลากร
ในทุกระดับ  
3. มหาวิทยาลั ยและคณะ/หน่ วยงาน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศที่
จัด เก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ .ศ .  2562 (จ านวน  8 ระบบ จาก
แผนพัฒนา 17 ระบบ)  
4. การก ากับติดตาม รายงานผล และ
ประเมินผลต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2565 ในทุกรายเดือน (กรณีระดับ
คณ ะ / ห น่ ว ย ง า น )  แล ะ ร า ย ไ ต รม า ส 
(คณะกรรมการชุดใหญ่)  
 

กุมภาพันธ์ 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม – 
กันยายน  
2565  

กุมภาพันธ์ 
– กันยายน 

2565  
 
 
 

มีนาคม – 
กันยายน 
2565  

 
 

 
3.3 ผลการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ
คณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

1) จากข้อสังเกตของ สป.อว. ต่อการด าเนินการตาม O36 – O37 คือ รายงานการตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายใน/การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไปไม่สามารถน ามาใช้ในการตอบการด าเนินงานในข้อนี้ได้ 
ต้องเป็นการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2) ขั้นการด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ที่คณะ/หน่วยงาน จ านวน 4 หน่วยงาน



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๑๗  

ได้มีการก าหนดประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตขึ้นมา และด าเนินการประเมินความเสี่ยง  และ
ก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตไว้เบื้องต้นแล้ว  

3) กองแผนงาน ด าเนินการแจ้งให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันการ
ทุจริต และจัดท าแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ/หน่วยงาน โดยก าหนดให้จัดส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2565 (ตามบันทึกข้อความที่  อว 0604.5/ ว124 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

(๑) รายงานการควบคุมที่มีอยู่ในแต่ละประเด็นความเสี่ยง  
(๒) การประเมินโอกาสการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง  
(๓) มาตรการ/แนวทางการป้องกันการทุจริตในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ที่แสดงถึงรายละเอียดของ

ขั้นตอนหรือกระบวนการด าเนินการว่าจะด าเนินการ/มีแนวปฏิบัติอย่างไร ที่จะด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎ ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ หากคณะ/หน่วยงานไม่ได้ก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตในแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน แต่ได้มีการก าหนดแนวปฏิบัติ/แนว
ทางการด าเนินการของหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการจัดส่งมายังกองแผนงาน
ด้วย เพื่อที่กองแผนงานจักได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ 4 ต่อไป  

4) จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกองแผนงานได้จัดท า
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ให้กองแผนงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกองคลัง กองการเจ้าหน้าที่             
กองบริการการศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษาและคณะ/หน่วยงานในการก าหนดแนวทางการควบคุมความ
เสี่ยงของคณะ/หน่วยงานที่มีประเด็นความเสี่ยงที่เหมือนกัน เพ่ือให้การด าเนินงานมีมาตรฐานเดียวกัน  

กองแผนงาน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เพ่ือก าหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานที่มีประเด็น
ความเสี่ยงที่เหมือนกัน เพ่ือให้การด าเนินงานมีมาตรฐานเดียวกันใน 7 ประเด็นความเสี่  และได้ก าหนดให้               
กองแผนงานด าเนินการจัดส่งไฟล์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2565 (ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว) และคณะ/หน่วยงาน พิจารณาขั้นตอน/แนวทางการป้องกันการ
ทุจริต ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะ ให้เพ่ิมเติมรายละเอียดของแนวทางการป้องกันการทุจริต และ
จัดส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565 และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวไป ถือว่าหน่วยงาน
ยืนยันขั้นตอน/แนวทางการป้องกันการทุจริตตามเดิม และสามารถด าเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานได้ ทั้งนี้ ส าหรับคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่จัดส่งการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการ
ทุจริต จัดส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2565  

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๑๘  

ประเด็นความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  
ประเด็นความเสี่ยงเพื่อการ

ป้องกันการทุจริต 
ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 1 .  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ที่ ค า ด เ ค ลื่ อ น ข อ ง
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
อาจท า ให้ เกิดความผิดพลาดในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจเป็น
ช่องทางในการกระท าทุจริตได้โดยง่าย 
2. มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่/งานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการ
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวก
พ้อง 

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ  และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องรวม 
2. เพ่ือลดความผิดพลาดในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และลดโอกาสในการกระท า
ผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

ด้านการ เบิกจ่ายเงิน ไ ม่
เป็นไปตามข้อกฎหมายที่
ก าหนด/ความถูกต้องของ
หลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกจ่าย 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่ายเงินอาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
หรือมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน อาจท าให้
เ กิ ด คว ามผิ ดพล าด ในกา ร เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณและอาจเป็นช่องทางในการ
กระท าทุจริตได้โดยง่าย 

เ พ่ือให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานด้านการ
เบิกจ่ายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ตรงกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นไปตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับด้านการเบิกจ่ายที่
ก าหนด 

ด้านการรับและการจ่ายเงิน
ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่
โ ด ย ต ร ง ห รื อ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องที่มีเจตนาทุจริต
ต่อผู้รับบริการ 
 

1. กระบวนการด้านการรับและการ
จ่ายเงิน ซึ่ งผู้ปฏิบัติอาจไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2. เนื่องจากมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
การมอบหมายผู้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ จ้ าหน้ าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการรับ/จ่ายเงิน ให้ท าหน้าที่
รับจ่ายเงิน  อาจจะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การทุจริตได้ 

1. เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ด้านการ
รับ/จ่ายเงินโดยตรง ไปท าหน้าที่รับ/จ่ายเงิน 
ซึ่งอาจจะปฏิบัติงานโดยขาดความรู้ และ
อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ 
 2. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจการ
จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย 

ด้านระบบและกลไกในการ
ด าเนินงาน ยังไม่เป็นไป
ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

1. การปฏิบัติตามและใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 2. เจ้าหน้าที่อาจน าข้อมูลส่วนบุคคลไป
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ที่ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานและเป็น
ความผิดตาม PDPA 

เพ่ือป้องกันการน าข้อมูลส่วนบุคคลอาจเกิด
การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเผยแพร่
เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ หรือประโยชน์อ่ืน
ใด 

ด้านการสอบแข่งขันบุคคล
เ ข้ า เ ป็ น พ นั ก ง า น

อาจมีญาติหรือคนรู้จักใกล้ชิดมาสมัครเข้า
ท างานและอาจมีการเรียกรับสิ่งของ เงิน 

เพ่ือให้การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มี
การเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด 
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ประเด็นความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย /ลู ก จ้ า ง
ชั่วคราว 

หรือต าแหน่งอ่ืนใดที่จะส่งผลกระทบต่อ
ผลการสอบคัดเลือก 

ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษา 

การด าเนินงานบางด้าน อาจจะไม่ได้
ด าเนินการตามแนวทางป้องกันการทุจริต
ที่ได้ก าหนดไว้ครบถ้วนทุกครั้ง จึงอาจจะ
ท าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนในกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญ
ในหน่วยงาน 

ด้านการคัดเลือกนักศึกษา
รับทุนการศึกษา 
 

 

กระบวน กา ร คั ด เ ลื อ กนั ก ศึ กษ า รั บ
ทุนการศึกษา ซึ่ งอาจมีนักศึกษาในที่
ปรึกษา หรือนักศึกษาที่รู้จักได้รับคัดเลือก
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  ห รื อ ก า ร พิ จ า ร ณ า
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเฉพาะกลุ่ม 

เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร คั ด เ ลื อ ก นั ก ศึ ก ษ า รั บ
ทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
 

ด้านการน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว  
 

1. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
2. อาจขาดการควบคุม ก ากับติดตาม 
หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ในบางกรณีและบางช่วงเวลาที่ไม่
สามารถก ากับดูแลได้อย่างทั่วถึง เช่น การ
ใช้รถ หรืออุปกรณ์ห้องประชุม 

เพ่ือให้การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ 
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกัน
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

ผลการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ
คณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้ 
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 (๑) ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัจจัยเสี่ยง :   
1. ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจเป็นช่องทาง

ในการกระท าทุจริตได้โดยง่าย 
2. มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่/งานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอ้ือประโยชน์ หรือให้ความ

ช่วยเหลือพวกพ้อง 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องรวม 
2. เพ่ือลดความผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลดโอกาสในการกระท าผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

คณะนติิศาสตร ์ ด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต
ที่ได้ก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแนวทางป้องกันการทุจริต ณ สิ้นไตรมาส 
3และ 4 ไปยังกองแผนงาน 

1 1 1 ต่ า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม โดยก าหนด
แนวทางฯ ดังนี้  
1 .  แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ต า ม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. มีการบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านกระบวนการพัสดุ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ  
2565 

www.ubu.ac.th/web/
lawfaculty 

คณะรัฐศาสตร ์ การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากรภายในคณะ ผ่าน
โครงการอบรม กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน พัสดุ 

1 1 1 ต่ า 1. สร้างความรู้  ความเข้ าใจเกี่ยวกับการก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามมาตรา ๙ ให้กับ
คณะกรรมการฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 

กันยายน 
2565 

www.pol.ubu.ac.th/ 
show_cat.aspx?dcid
=9 
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คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

3. มีการบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านกระบวนการพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะบริหารศาสตร์ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่
เป็นกรรมการพิจารณาผลเป็นกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกคณะ
มาร่วมเป็นคณะกรรมการ 

1 1 1 ต่ า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความ
เสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม โดยก าหนดแนวทางฯ 
ดังนี้  
1. สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
2. สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

กันยายน 
2565 

Shorturl.at/chxyl 

คณะวิทยาศาสตร ์  1. การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ UBUFMIS 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีการระบุ
การแยกประเภทของวัสดุไว้อย่างชัดเจน 
2. ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะด าเนินการ
จัดซื้ อว่าตรงกับประเภทวัสดุตามหมวด
รายจ่ายหรือไม่ 

1 1 1 ต่ า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม โดยก าหนด
แนวทางฯ คือ ศึกษา หาข้อมูลประกอบการพิจารณาใน
การแยกประเภทหมวดรายจ่าย โดยยึดหลักวัตถุประสงค์
ของการใช้งานของวสัดุแต่ละประเภทเป็นหลัก 

กันยายน 
2565 

www.sci.ubu.ac.th/ 
assets/upload/5/191

.pdf 

ส านักวิทยบริการ  1. มีการก ากับติดตามโดยมีรองผู้อ านวยการ 
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ตรวจสอบ
กลั่นกรองก่อนการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
2. มีการก ากับติดตาม โดยรายงานผลการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิทยบริการทุกครั้ง 

1 1 1 ต่ า 1. ก ากับติดตามการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตามระเบียบพัสดุ 
2. สื่อสารแนวทางป้องกันการทุจริตไปยังบุคลากร  

กันยายน  
2565  

www.oar.ubu.ac.th/n
ew/DocForm/ita/256
5/5.2.2.pdf 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๒๒  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

3. มีการสื่อสารแนวการป ้องกันการทุจริตไป
ยั งบุ ค ล ากร  โ ดยน า เ สนอต่ อที่ ป ร ะ ชุม
คณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่าย ผู้แทน
ฝ่ายน าไปถ่ายทอดกับบุคลากรภายในฝ่าย  
4. เผยแพร่แนวการป้องกันการทุจริตให้กับ
บุคลากรบนเว็บไซต์ ส านักวิทยบริการ 

โรงพิมพ์ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง  เนื่องจากการจัดซื้อจัด
จ้างในแต่ละครั้งใช้งบประมาณไม่เกิน 5 แสน
บาท) 

1 1 1 ต่ า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติมและก าหนด
มาตรการการป้องกันการทุจริตด้านจัดซื้อจัดจ้างโรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้  
1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยค านึงถึง
ความคุ้มค่า/โปร่งใส/มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล/
ตรวจสอบได้  
2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกฎหมาย/แบบฟอร์ม/
วิ ธี ก า รต าม แนวน โ ยบ ายกร มบัญ ชี กล า ง  แล ะ
มหาวิทยาลัย(กองคลัง)ก าหนด  
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในระบบ (e-GP) ทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย และปิดป้ายประกาศ 

กันยายน 
2565 

  

https://www.ubu.ac.
th/web/ubupress/ne

ws/20674/ 

คณะเกษตรศาสตร์  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1 3 3 ปาน
กลาง 

ระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่จะต้องมีการ
ควบคุมเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้ โดยก าหนดแนวทางฯ ดังนี้  

ปีงบประมาณ 
2565  

http://www.gprocure
ment.go.th 
http://www.agri.ubu.
ac.th/mis/info/uploa
d/132.pdf  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๒๓  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

 - ด า เนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินทรัพย์สิน พ.ศ. 
2560                   
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง                   

1. มีการตรวจสอบ/ควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการใช้จ่ายเงินให้เป็นตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด 
2. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีคู่มือข้ันตอนการท างาน
ผ่านระบบUBUFMIS (ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และ
ร ะบ บบั ญ ชีต้ นทุ น ร า ยกิ จ ก ร รม  ม หาวิ ทย าลั ย
อุบลราชธานี) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ( Electronic Government 
Procurement : e-GP) ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้องครบถ้วน                 
3. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการเงิน พัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนการซื้อหรือ
จ้าง 
4. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเป็นราย
ไตรมาส   

http://www.agri.ubu.
ac.th/mis/info/uploa
d/131.pdf   
http://www.procure
ment.ubu.ac.th 

คณะเภสัชศาสตร ์ 1. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างมีการศึกษากฎหมาย/ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาและใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานแทนกัน 

1 4 4 ปาน
กลาง 

 
 

เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ
ควบคุมเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้ โดยมีการก าหนดแนวทางฯ ดังนี้  
1. ส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ไปรับการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบ/กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ 

กันยายน 
2565 

www.phar.ubu.ac.th 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๒๔  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกัน
ปัญหาด้านความรู้ที่คลาดเคลื่อนเป็นระยะ 

2. มีกระบวนงานที่ตรวจสอบความถูกต้องตามล าดับช้ัน
การบังคับบัญชา 
3. มีกระบวนการตรวจสอบโดยส านักงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะถึงปัญหาที่พบเป็นระยะ 

คณะศลิปศาสตร ์ คณะฯ ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด 

1 5 5 ปาน
กลาง 

ระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม
เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 
โดยคณะฯ ด าเนินการขั้นตอนด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ตาม 
คู่มือปฏิบัติงานของงานการเงินคณะศิลปะศาสตร์/แนว
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการคณะศิลปศาสตร์/คู่มือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

30 กันยายน 
2565 

http://www.la.ubu.a
c.th/index.php/th/ita
-th/ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  

1. ด าเนินการตามหลักพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่หน่วยงานและ
ต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปน้ี  

(1) คุ้มค่า โดยพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างต้องมี
คุ ณ ภ า พ ห รื อ  คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี ต อ บ ส น อ ง
วัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงาน ของรัฐ 
มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุท่ี
เหมาะสม และชัดเจน  

(2) โปร่งใส โดยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุต้อง กระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้
มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อ
ผู้ ป ระกอบการ ทุกราย โดย เ ท่ า เ ทียมกั น  มี
ระยะเวลา ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่น

1 5 5 ปาน
กลาง 

1. ควบคุมก ากับดูแลและติดตามให้บุคลากร เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 
2. จัดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรม
ด้านพัสดุหรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบด้าน
พัสดุมากขึ้น  
3. สร้างวินัย จิตส านึก ส านึกรู้ ในเรื่องการป้องการการ
ทุจริต และ ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
4. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี  

กันยายน 
2565 

http://www.gprocure
ment.go.th/new_ind
ex.html 
 
http://www.procure
ment.ubu.ac.th/?fbcl
id=IwAR3m95EWWE
U8lb1jspbvp-
HelOfLFyeVXWkLnm
8GyohH6FeeGYKBRH
54leo#page=page-1 
 

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


รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๒๕  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

ข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานท่ีชัดเจน และมี
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุในทุกขั้นตอน  

(3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้อง
มีการวาง แผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริการ
พัสดุล่วงหน้า เพื่อให้การ จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บ ริ ห า ร พั ส ดุ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง แ ล ะ มี
ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม  

(4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้างและ การบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ภายหลัง เป็นต้น  
2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสใน การจัดซ้ือจัดจ้าง โดยให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สังเกตการณ์ตั้งแต่การ
จัดท าร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ  
3. ด าเนินการตามมาตรการก าหนดกลไก และ
ยกระดับ มาตรฐานการด าเนินงานในระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการ บริหารพัสดุของวิทยาลัยให้
เป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มี ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส คุณธรรม 
จริยธรรม ในการ ปฏิบัติงานในทุกระดับ 
สอดคล้องตามพระราช บัญญัติการจัดซ้ือ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงกาคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 หนังสือเวียน และกฎหมายอื่นท่ี เกี่ยวข้อง

5. การจัดซื้ อจัดจ้ างทุกวิ ธี  ผู้ มี ส่วนเกี่ ยวข้องใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องลงนามรับรองตนเอง 
"แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง" เพื่อให้เป็นมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติ
หนา้ที่ราชการ ให้มีความโปร่งใสและสุจริต และป้องกัน
มิให้เกิดปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
6. คณบดีลงนามประกาศรายการที่ที่จัดซื้อจัดจ้างเกิน
กว่า 5,000 บาทขึ้นไป 

http://www.cmp.ub
u.ac.th/~cmpn/th/al
l_news.php?type=00
027 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
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            หน้า | ๒๖  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

อย่างเคร่งครัด ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไก 
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของ
ส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. จัดให้มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ
จ้างกรณีรายการท่ีจัดซ้ือจัดจ้างเกินกว่า 5,000 
บาทขึ้นไป 

คณะพยาบาลศาสตร ์ ค ณ ะ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และได้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริต คณะพยาบาล
ศาสตร์ไว้บนเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์  

2 2 4 ปาน
กลาง 

ด าเนินการตามแนวทางขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หากมีการด าเนินการด้านการจัดซื้อจ้าง กรรมการ มิให้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง โดยมีความสัมพันธ์ เป็น
ญาติ  สามีภรรยา บิดามารดา บุตร ฯลฯ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
     1. มีการรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
หากผลปรากฏว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้อง
ลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อครั้งนั้นๆ  
     2. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามระเบียบและมีมาตรฐานเดียวกัน (ทบทวน
คู่มือเพื่อให้สอดรับกับระเบียบที่ได้มีการปรับจาก
กระทรวงการคลังฯ) 
     3. มีการสร้างความรู้และความเข้าใจ ให้ค าปรึกษา
และค าแนะน าที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการเงิน พัสดุ 
และการจัดซื้อจัดจ้าง  

กันยายน 
2565 

 

www.nurse.ubu.ac.th 
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            หน้า | ๒๗  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย  

1. ด าเนินงานตามตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐  
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ก าหนดคุณลักษณะ (TOR) /แต่งตั้งคณะ
กรมการ 
4.  ด า เนินการจั ดซื้ อจั ดจ้ า ง  ตาม ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
5. บันทึกทะเบียนรายการจัดซื้อจัดจ้าง 
6. จัดท าบัญชีควบคุมพัสดุเป็นลายลักษณ์
อักษร 
7. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 2 6 ปาน
กลาง 

1. มีแผนการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีก าหนดไว้ 
3. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
4. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารพิจารณา 
5. น าเสนอการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างต่อที่ประชุม
คณะกรรมการของส านัก 

กันยายน 
2565 

www.ocn.ubu.ac.th/ 
 

ส ถ า น ป ฏิ บั ติ ก า ร
โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว 

ก าหนดแนวทางและแนวปฏิบั ติ ใ ห้ กั บ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

3 3 9 ปาน
กลาง  

ระดับความเสี่ยงท่ีพอจะยอมรับแต่ต้องมีการควบคุมเพื่อ
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยังยอมรับไม่ได้ 
โดยก าหนดแนวทางฯ คือ ทบทวนแนวปฏิบัติเดิมให้
ทราบถึงปัญหา และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
จัดท าแนวปฏิบัติใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งเบิกจ่าย
ล่าช้า 

กันยายน 
2565 

- 

คณะศลิปประยุกต์
และสถาปัตยกรรม

ศาสตร ์

1. แจ้งขั้นตอนการด าเนินงาน ระบบการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง  
2. ด าเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด
ทุกขั้นตอน 
3. จ านวนขอ้ร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

3 4 12 สูง 1. ให้ความรู้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง แก่บุคลากรภายในคณะ 
2. เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในระบบงาน 
 

กันยายน 
2565 

- 
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            หน้า | ๒๘  

2) ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 
     ปัจจัยเสี่ยง : เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน และหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องอาจมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหรือมีความเข้าใจที่คาด

เคลื่อน อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณและอาจเป็นช่องทางในการกระท าทุจริตได้โดยง่าย 
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดีเป็นไปตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคับด้านการเบิกจ่ายที่ก าหนด 
 

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

คณะเภสัชศาสตร์ 1. ก าหนดให้ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบด้าน
การ เ งินต้ องศึ กษากฎหมาย/ระ เบี ยบที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย 
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด้านการตรวจ สอบเอกสารเบิกจ่ายทางการ
เงินจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาและใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ที่
ต้องปฏิบัติงานแทนกัน 
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกัน
ปัญหาด้านความรู้ที่คลาด เคลื่อนเป็นระยะ 
 

1 4 4 ปาน
กลาง 

เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ
ควบคุมเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้ โดยมีการก าหนดแนวทางฯ ดังนี้  
1. ส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินได้ไปรับ
การอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้องเป็นระยะ 
2. มีกระบวนงานที่ตรวจสอบความถูกต้องตามล าดับช้ัน
การบังคับบัญชา 
3.  มีกระบวนการตรวจสอบโดยส านักงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้ข้อเสนอแนะถึงปัญหาที่พบเป็นระยะ 

กันยายน 
2565 

 

www.phar.ubu.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร์ 1. คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดการข้อมูล
ทางด้านการเงินผ่านระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระบบ UBUFMIS 
และให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การคลัง เพื่อให้
บุคลากรสามารถส่งเอกสารการเบิกจ่ายได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 
2. มีการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย แจ้งเวียนให้บุคลากรได้รับทราบแนว

1 1 1 ต่ า 1. เร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย โดยการจัดท าบันทึกเร่งรัด
การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

2. การติดตามทวงถามเงินยืมทดรองจ่าย ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

3. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่าย 

กันยายน 
2565 

 

อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ตรวจสอบข้อมูลก่อน
เผยแพร่ทางเว็บไซต์   



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
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            หน้า | ๒๙  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

ปฏิบัติและด าเนินการได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 

4. จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายเงินเสนอผู้บริหาร และ
น า เสนอต่อที่ประ ชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นประจ าทุกเดือน 

5. ให้ค าปรึกษาในด้านการเบิกจ่ายเงิน กรณีเกิดปัญหา
ในการเบิกจ่าย 
 

ส านักงานอธิการบดี  การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามนโยบายและ
แผนการด าเนินการ 
1. มีระเบียบ ม.อุบล ว่าด้วยเ งินทดรอง
ราชการว่าด้วยเงินรายได้ ม. 2562 ให้ถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกหน่วยงาน 
2. มีประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2564 มาตรา 11  
และมี ก า รติ ด ตาม  พร้ อม ราย งานกา ร
ด าเนินงาน 
3. มีประกาศ ม. ออกมาตราการ กลไก โดย
คลังจังหวัดได้มีการรับการแต่งตั้ง หัวหน้าส่วน
ราชการสังกัดส านักงานอธิการบดี ร่วมเป็น 
คณะกรรมการและคณะท างาน ติดตาม 
เร่งรัดเบิกจ่ายระดับจังหวัด ให้มีการรายงาน
ทุกวันที่ 5 ของเดือน  และรายงานหน้าอยู่
หน้าเว็บไซต์กองคลัง 
4. ในกระบวนการบริหารสัญญา ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการ มีการรับรองตนเองให้ปฏิบัติ

3 4 12 สูง 1. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
เช่น การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และ
ก าหนดราคากลาง, การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา 
และการเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น  
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารระดับต้นที่
เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้างาน หัวหน้าส านักงาน 

3. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและแจ้งเวียน
สรุปรายงานการเบิกจ่าย ทุกวันที่ 5 ของเดือน และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
4. ก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อให้ด าเนินงานเป็นในแนวทางเดียวกัน ทุกระดับ 
ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติ/ผู้ใช้งาน ท้ังระดับม. และระดับคณะ/
หน่วยงาน โดยให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

5. มีการก าหนดคณะท างานเพื่อตรวจสอบหรือสุ่ม
ตรวจสอบการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยส่วนกลาง 
มีการตรวจสอบระดับคณะ  
 
 

กันยายน 
2565 

เว็บไซต์กองคลัง  
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คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

ตาม คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการทางพัสดุ 
จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารสัญญา 
5. มีการเผยแพร่แจ้งเวียนเอกสาร ระเบียบ 
หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการปรับปรุง 
ให้กับหน่วยงาน/คณะ 
6. มีการด าเนินการการสุ่มตรวจสอบระหว่าง
การด าเนินงาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต 
แค่ระดับส่วนกลาง แต่คณะ/หน่วยงานยังไม่มี
การด าเนินงานดังกล่าว 
การเบิกจ่ายเงินตามค าสั่งจ่ายผิดตัวบุคคล 
1. มีการด าเนินงานการสั่งจ่ายโดยระบบ 
GFMIS และ UBUFMIS  
2. มี ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
โดยเฉพาะ (จ านวน 2 คน) ส าหรับเป็นผู้ดูแล
ระบบ และการด าเนินงานดังกล่าว  
3. มีการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานระหว่างกองคลังและกองบริการ
การศึกษา ในการเบิกจ่ายเงินให้กับนักศึกษา 

3 4 12 สูง 1. สร้างระบบ กลไก ในการระบบการตรวจสอบซ้ า 
(โดยเฉพาะการเลือกข้อมูลจ่าย) ก่อนจ่ายเงินให้ผู้รับเงิน 
เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดของการท างานของ
ระบบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. ปรับปรุงระบบที่ใช้งายอยู่ในปัจจุบัน ให้มีการแจ้ง
เตือนความผิดพลาด หรือข้อมูลที่ผิดปกติ 
 

กันยายน 
2565  

เว็บไซต์ของกองคลัง 

ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้อง 
1. มีการควบคุม ก ากับ เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
ด้านการเบิกจ่ายเงิน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ในระดับสูง ควบคุมโดยหัวหน้าหน่วยงาน 

2 3 6 ปาน
กลาง 

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน ได้รับเข้า
อบรมหรือได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว พร้อม
ทั้งศึกษาขอ้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขังบังคับท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

กันยายน 
2565 

แนวทางปฏิบัติการเงิน 
http://www.ubu.ac.t
h/web/files_up/ 
00037f20210903103
02538.pdf 
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คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

หัวหน้าส านักงานฯ และรองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาฯ 
2. มีการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
3. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กองคลังมีการ
ด าเนินงานการให้ท้ังหมด 
4. มีแนวปฏิบัติให้กับนักศึกษา เพื่อให้การ
ด าเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ  
5. มีเจ้าหน้าท่ีและทีมงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ ในการก ากับดูแลการด าเนินงาน
โครงการของนักศึกษา 

2. มีการทบทวน ขั้นตอนกระบวนการ ท างานด้าน
การเงิน เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ที่ได้มีการจัดการ
แล้ว 
 

ก าหนดอตัราค่าใช้จ่าย 
http://www.ubu.ac.t
h/web/files_up/ 
00037f20210409162
51383.pdf 
 
 

การเบิกค่าตอบแทน (การเบิกค่าตอบแทน
การปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการ การ
เดินทางไปราชการ หรือการประชุม สัมมนา) 
1. มีการควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา 
2. มีการให้ความรู้และท าความเข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ที่ต้องมีเรื่องเกี่ยวข้อง
กับการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการ
ประชุม สัมมนา เป็นต้น ก่อนปฏิบัติงาน เพื่อ
ลดปัญหาในการเบิกจ่ ายไม่ถู กต้องตาม
ระเบียบ 
 

2 3 6 ปาน
กลาง 

1. กองคลัง ท าแนวปฏิบัติในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้
เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงาน 
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ (แผนภาพให้เข้าใจง่าย) 
2. กองคลัง รวบรวมองค์ความรู้ และสรุประเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือ
ในการปฏิบัติงาน 

3. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

4. กองการเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากร
เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

กันยายน 
2565 

- 
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3) ความเสี่ยงด้านการรับและการจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเจตนาทุจริตต่อผู้รับบริการ 
 ปัจจัยเสี่ยง :  
 1. กระบวนการด้านการรับและการจ่ายเงิน ซึ่งผู้ปฏิบัติอาจไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 2. เนื่องจากมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนในการมอบหมายผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับ/จ่ายเงิน ให้ท าหน้าที่รับจ่ายเงิน  อาจจะท าให้เกิดความ

เสี่ยงต่อการทุจริตได้ 
วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ด้านการรับ/จ่ายเงินโดยตรง ไปท าหน้าที่รับ/จ่ายเงิน ซึ่งอาจจะปฏิบัติงานโดยขาดความรู้ และอาจจะมีความเสี่ยงที่จะ

เกิดการทุจริตได้ 
 2. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจการจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย 
 

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

โรงพิมพ์  ด าเนินการตามขั้นตอนการรับ-จ่ายเงินของโรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และปฏิบัติ
ตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1 1 1 ต่ า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติมและก าหนด
มาตรการการรับ-การจ่ายเงินโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้  
ขั้นตอนการรับเงิน  
1. ลูกค้าช าระค่าบริการ  
2. งานการเงินออกใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (สีขาว) ให้
ลูกค้า ให้ลูกค้า  
4. น าเงินฝากธนาคาร  
5. ตัดยอดลูกหนี้ในฐานข้อมูล  
6. ส าเนา (สีชมพู) ส่งเจ้าหน้าที่บัญชีพร้อมแนบใบน า
ฝากเงิน  
7. ส าเนา (สีฟ้า) ติดเล่มใบเสร็จ 
ขั้นตอนการจ่ายเงิน  

กันยายน 
2565 

 

https://www.ubu.ac.
th/web/ubupress/ne
ws/20674/ 
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คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

1. จัดท าบันทึกขออนุมัติ  
2. ธุรการออกเลข  
3. เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ  
4. งานการเงินจัดท าเช็คพร้อมใบสั่งจ่าย  
5. เสนอผู้มีอ านาจลงนามในเช็คและใบสั่งจ่าย  
6. ลงทะเบียนใบสั่งจ่ายเช็ค  
7. งานการเงินประสานเจ้าของเรื่องมารับเช็ค  
8. ส่งเอกสารใบสั่งจ่ายเช็คให้เจ้าหน้าที่บัญชีลงบันทึก
บัญช ี

คณะเภสัชศาสตร ์ มีการก าหนดให้ผู้ที่ท าหน้าที่รับ/จ่ายเงินต้อง
เป็นบุคลากรในงานการเงินที่มีหน้าที่ในการ
รับ/จ่ายเงินเท่านั้น 

1 3 3 ปาน
กลาง 

เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ
ควบคุมเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้ โดยมีการก าหนดแนวทางฯ ดังนี้  
1.  มีการประกาศเรื่องการก าหนดให้ผู้ที่ท าหน้าที่รับ/
จ่ายเงินต้องเป็นบุคลากรในงานการเงินที่มีหน้าที่ในการ
รับ/จ่ายเงินเท่านั้น 

2. ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานการเงินต้องมีการค้ าประกัน 

3.  จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในด้านการ
รับ-จ่ายเงินต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับ-จ่ายเงินโดยตรง  โดย
สอดแทรกในการประชุมบุคลากร 

4.  มีการสื่อสาร/แจ้งข้อมูลผู้ท าหน้าที่รับจ่ายเงินให้
ทราบทั่วกัน 

กันยายน 
2565 

www.phar.ubu.ac.th 

คณะศลิปศาสตร ์ คณะฯ ปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนด้าน
การรับจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ตามอย่างเคร่งครัด 

1 5 5 ปาน
กลาง 

ระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม
เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้
โดยคณะฯ มีกระบวนการขั้นตอนด้านการรับจ่ายเงิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจาก

30 กันยายน 
2565 

http://www.la.ubu.a
c.th/index.php/th/ita
-th/ 

http://www.la.ubu.ac.th/
http://www.la.ubu.ac.th/
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คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักวิทยบริการ  1. มีการก ากับติดตามรายงานต่อผู้บริหาร  
2. มีการใช้ระบบ E – Banking แทนการรับ
เงินสด  

3 1  3 ปาน
กลาง  

1. ช้ีแจง/ประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการตรวจสอบการ
ช าระก่อนการช าระผ่านระบบ 
2. ก ากับติดตาม รายงานต่อผู้บริหาร  

กันยายน 
2565  

www.oar.ubu.ac.th/n
ew/DocForm/ita/25
65/5.2.2.pdf 

คณะศลิปประยุกต์
และสถาปัตยกรรม

ศาสตร ์

1. แจ้งขั้นตอนการด าเนินงานด้านการยืมเงิน
ทดรองราชการประเภท ข ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 อย่าง
เคร่งครัด 
2. ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน
เบื้องต้น และช้ีแจงแนวทางการจัดท าเอกสาร
เบิกจ่ายตามแผนงานในโครงการตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
3. มีนโยบายให้ผู้บริหารเป็นผู้ยืมเงินในด้าน
การบริหารจัดการ 
4. ก ากับติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3 4 12 สูง 1. ให้ความรู้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขั้นตอน
การด าเนินงานด้านการยืมเงินทดรองราชการประเภท ข 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทด
รองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 แก่บุคลากร
ภายในคณะ 
2. เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดอย่าง
ต่อเนื่อง เพือ่เพิ่มความรู้ความเข้าใจในระบบงาน 
3. ติดตามการส่งใช้ใบส าคัญเงินยืม และ เงินเหลือจ่าย
(ถ้ามี) หากติดตามครบสองครั้งแล้ว ไม่มีการอนุมัติให้
ขยายระยะเวลาการเป็นหนี้เงินยืม จากหัวหน้าส่วน
ราชการ และจะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

กันยายน 
2565 

- 
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            หน้า | ๓๕  

4) ความเสี่ยงด้านระบบและกลไกในการด าเนินงาน ยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
   ปัจจัยเสี่ยง :  
 1. การปฏิบัติตามและใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 2. เจ้าหน้าที่อาจน าข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานและเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันการน าข้อมูลส่วนบุคคลอาจเกิดการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเผยแพร่เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใด 
 

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

คณะเภสัชศาสตร ์ มีการมอบหมาย เจ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิบั ติ ง าน
เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ให้
เก็บรักษาข้อมูลให้ตามที่ได้รับมอบหมาย และ
มีสถานท่ีจัดเก็บท่ีเหมาะสม/ปลอดภัย 

1 4 4 ปาน
กลาง 

เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ
ควบคุมเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้ โดยมีการก าหนดแนวทางฯ ดังนี้  
1. วางระบบและก าหนดสิทธิ์และการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลในแต่ละระดับของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารที่เข้าถึงข้อมูลท า
การแสดงเจตจ านงสุจริตและรับรองว่าจะไม่ใช้ข้อมูลที่
เก็บรักษาไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 
3. จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

กันยายน 
2565 

www.phar.ubu.ac.th 

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย  

1. มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
คว า มมั่ น ค งป ลอด ภั ย ด้ า นส า ร ส น เทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2564 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 

2 5 10 สูง 1. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2565 โดยมีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูล 
ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ การด าเนินงาน
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน หรือบุคคล
ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน 
2565 

www.ocn.ubu.ac.th/ 
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คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

3. จัดให้มี Hardware ที่ป้องกันการเข้าถึง 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ และมีการ
เก็บข้อมูลจราจร (Log) เพื่อติดตามและ
ตรวจสอบการเข้าถึง  
4. ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรและ
นักศึกษา เพื่อให้ทราบและใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ถูกต้องและเหมาะสม 
5. เฝ้าระวังการกระท าความผิดเกี่ยวกับการใช้
ง า น เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ ต า ม 
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ฯ และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
6. ก ากับติดตามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ฯ และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

และเจ้าหน้าที่ประจ าคณะ วิทยาลัย ส านัก และ
หน่วยงานวิสาหกิจ  
2. ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้
ทราบและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกต้องและเหมาะสม
อย่างต่อเนื่อง 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศที่จัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
4. ก ากับติดตาม รายงานผล และประเมินผลต่อ
คณะ กร รม กา รคุ้ ม ค รอ งข้ อมู ล ส่ วน บุ ค คล ขอ ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565  

คณะวิทยาศาสตร ์ 1.  ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2564 
2.  Hardware ที่ป้องกันการเข้าถึง ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ และมีการเก็บ
ข้ อ มู ล จ ร า จ ร  (Log) เ พื่ อ ติ ด ต าม แ ล ะ
ตรวจสอบการเข้าถึง  

3 5 15 สูง 1. เ ส น อ ช่ื อ บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ ฯ เ พื่ อ แ ต่ ง ตั้ ง เ ป็ น
คณะกรรมการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2565  
2.  คณะจัดตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวางแนวโยบาย ออกแบบระบบ
การบริหารจัดการภายในคณะให้เป็นไปตาม PDPA 

กันยายน 
2565 

อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ตรวจสอบข้อมูลก่อน
เผยแพร่ทางเว็บไซต์   
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คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

3.  มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูล ให้เก็บ
รักษาข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย และมี
สถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม/ปลอดภัย 
4.  มีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศต่างๆ 
5.  เฝ้าระวังการกระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ใช้ ง าน เค รื อข่ ายและสารสน เทศตาม
พระราชบัญญัติ  ว่ าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ 

3.  คณะสร้างความตระหนักรู้ของนักศึกษาและบุคลากร
ในทุกระดับ  
4.  คณะปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศที่จัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
5.  ทบทวนและวางระบบ/ก าหนดสิทธิ์และการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละระดับของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
ในทุกระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของคณะ 
6.  การก ากับติดตามรายงานผล และประเมินผลต่อ
คณะ กร รม กา รคุ้ ม ค รอ งข้ อมู ล ส่ วน บุ ค คล ขอ ง
มห าวิ ทย า ลั ย อุ บ ล ร า ชธ านี  พ .ศ . 2565 ตา ม ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
5) ความเสี่ยงด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราว 

 ปัจจัยเสี่ยง : อาจมีญาติหรือคนรู้จักใกล้ชิดมาสมัครเข้าท างานและอาจมีการเรียกรับสิ่งของ เงิน หรือต าแหน่งอ่ืนใดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการสอบ
คัดเลือก 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างโปร่งใส 
 

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

1. มีการด าเนินการตามระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการเปิด สอบแข่งขัน คัดเลือก  

1 3 3 ปาน
กลาง 

1. ด าเนินการตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดสอบแข่งขัน/คัดเลือก 

เมื่อมีการเปิด 
สอบแข่งขัน/ 

คัดเลือก 

http://www.cmp.ub
u.ac.th/~cmpn/th/al



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๓๘  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร
อย่างกว้างขวาง 

2. หากตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับกรรมการสรรหาให้กรรมการผู้
นั้นเลิกเป็นกรรมการ และมีการยืนยันความไม่เกี่ยวข้อง
กับผู้เข้าสอบแข่งขันผ่านแบบรับรองความไม่เกี่ยวข้อง 

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่าง
กว้างขวาง 

4. เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานจัดสอบภาค
ความรู้ความสามารถท่ัวไป (คล้ายภาค ก. ของส านักงาน 
ก .พ . )  หรื อวางแนวทางในการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปเนื่องจากบางหน่วยงานอาจไม่มี
บุคลากรที่ช านาญด้านนี้ 

l_news.php?type=00
010 
 
https://www.ubu.ac.
th/new/news_categ
ory.php?cid=2 

คณะเภสัชศาสตร ์ ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้งานบุคคล
ด าเนินการตามแนวทางที่คณะก าหนดแล้ว 
 

1 3 3 ปาน
กลาง 

เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางที่ยอมรับได้ เนื่องจากได้มี
การด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในปี 2564 
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จึงมี โอกาสขึ้นน้อยมาก             
จากการควบคุมที่มีอยู่เดิม สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ 
แต่ยังต้องเฝ้าระวังมิให้เกิดปัญหาด้านนี้  โดยมีการ
ควบคุมก ากับดูแลในระหว่างการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามการควบคุมที่มีอยู่เดิมโดยไม่ต้องจัดการความเสี่ยง 

- www.phar.ubu.ac.th 

คณะศลิปประยุกต์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

1. ตรวจสอบงบประมาณและแผนการ
ด าเนินงาน  
2. ประชุมคณะกรรมการงานบุคคล เกี่ยวกับ
ต าแหน่ง/ภาระงาน ที่จะด าเนินการเปิดสอบ 

3. ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการคณะให้
ความเห็นชอบ 

2 2 4 ปาน
กลาง 

ด าเนินการตามข้อบังคับ และระเบียบอย่างเคร่งครัด กันยายน 
2565  

- 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๓๙  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

4. เสนอขออนุมัติเปิดสอบ 

5. ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 

6. ด าเนินการสอบ 

7. คณะกรรมการประเมิน/ประมวลผล 

8. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 

9. คณะกรรมการทุกคนแสดงตนว่าไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ส านักบริหารทรัพยส์ิน
และสิทธิประโยชน์ 

เปิดรับสมัครประชาชนทั่ ว ไปและหลาย
ช่องทางแบบเปิดเผย 

2 2 4 ปาน
กลาง 

1. เผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกเพื่อ
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
2. คณะกรรมการหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการจัดสอบแข่งขัน ต้องไม่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน โดยคณะกรรมการ
ลงนามรับรองตนเองว่ า ไม่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ องหรื อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร
อย่ า งกว้ า งขวางบนเว็บ ไซต์ ของหน่ วยงานและ
มหาวิทยาลัย  

กันยายน 
2565 

www.ubu.ac.th/web/ 
pnr 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการสอบ
คัดเลือกรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สมัครสอบ
คัดเลือก 

2 4 8 ปาน
กลาง 

ภายหลังประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ กรรมการฯ และ
บุคลากรที่ ได้ รับการแต่งตั้ ง ต้องรับรองตน (ตาม
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) ว่าไม่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน กรณีเมื่อพบว่ามี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันต้อง
ถอนตัวจากการเป็นกรรมการฯ ทันที 

กันยายน 
2565 

 

www.eng.ubu.ac.th  
(ข่าวรับสมัครงาน) 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๔๐  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

คณะนติิศาสตร ์ 1. ต ร ว จ ส อ บ ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ก ร อ บ
อัตราก าลัง 
2. ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการคณะให้
ความเห็นชอบ 
3. ผ่านการอนุมัติเปิดสอบ 
4. แต่งตั้ งคณะกรรมการด า เนินการสอบ
คัดเลือก 
5. มีการด าเนินการตามระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดสอบแข่งขัน คัดเลือก  
6. มีคู่มือการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  

2 4 8 ปาน
กลาง 

1. จัดท าแบบค ารับรองส าหรับกรรมการสอบคัดเลือกไม่
มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีการด าเนินการตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดสอบแข่งขัน คัดเลือก 
3 . เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่าง
กว้างขวาง  
4. แต่งตั้งอนุกรรมการในการสอบคัดเลือกแยกเป็นส่วน
เช่น อนุกรรมการคุมสอบ อนุกรรมการออกข้อสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป คณะอนุกรรมการออก
ข้อสอบความรู้ ความสามารถเฉาะต าแหน่ งและ
อนุกรรมการแต่ละส่วนจะไม่เห็นคะแนนของส่วนอ่ืน 
5. มิให้ออกข้อสอบล่วงหน้าเป็นเวลานาน จัดเก็บเพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ 

กันยายน 
2565 

 

- 

คณะวิทยาศาสตร ์ 1. มีการด าเนินการตามระเบียบ ประกาศท่ี
เกี่ยวข้องกับการเปิด สอบแข่งขัน/สอบ
คัดเลือก  
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรบัสมัคร
อย่างกว้างขวาง 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ
คัดเลือก 
4. มีคู่มือการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยั 
 

2 4 8 ปาน
กลาง 

1. มีการด าเนินการตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดสอบแข่งขัน คัดเลือก 

2. จัดท าแบบค ารับรองส าหรับกรรมการสอบคัดเลือกไม่
มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่ วนได้ส่ วนเสีย หรือไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่าง
กว้างขวาง  

4. แต่งตั้งอนุกรรมการในการสอบคัดเลือกแยกเป็นส่วน
เช่น อนุกรรมการคุมสอบ อนุกรรมการออกข้อสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป คณะอนุกรรมการออก
ข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และ
อนุกรรมการแต่ละส่วนจะไม่เห็นคะแนนของส่วนอ่ืน 

กันยายน 
2565 

อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ตรวจสอบข้อมูลก่อน
เผยแพร่ทางเว็บไซต์   



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๔๑  

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

5. มิให้ออกข้อสอบล่วงหน้าเป็นเวลานาน จัดเก็บเพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ  

 
 
6) ความเสี่ยงด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ปัจจัยเสี่ยง : การด าเนินงานบางด้าน อาจจะไม่ได้ด าเนินการตามแนวทางป้องกันการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ครบถ้วนทุกครั้ง จึงอาจจะท าให้มีความเสี่ยงที่
จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญในหน่วยงาน 
 

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

คณะเภสัชศาสตร ์ ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ได้มีการ
ประชุมช้ีแจงกรรมการก่อนการเข้าสอบ
สัมภาษณ์  และ มอบหมายงานวิชาการ
จัดเตรียมแบบฟอร์มให้กรรมการลงนาม
รับรองในรอบต่อไป 
 

1 3 3 ปาน
กลาง 

เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางที่ยอมรับได้ เนื่องจากได้มีการ
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในปี 2564 ต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน จึงมีโอกาสขึ้นน้อยมาก และจากการควบคุมที่
มีอยู่เดิม สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังต้องเฝ้าระวังมิ
ให้เกิดปัญหาด้านนี้  โดยมีการควบคุมก ากับดูแลในระหว่าง
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการควบคุมที่มีอยู่ เดิมโดยไม่
ต้องจัดการความเสี่ยง 
 

- www.phar.ubu.ac.th 
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7) ความเสี่ยงด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 
ปัจจัยเสี่ยง : กระบวนการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ซึ่งอาจมีนักศึกษาในที่ปรึกษา หรือนักศึกษาที่รู้จักได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา หรือการ

พิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเฉพาะกลุ่ม 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
 

คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

คณะนติิศาสตร ์ ด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต
ที่ได้ก าหนดไว้ และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแนวทางป้องกันการทุจริต ณ สิ้นไตรมาส 
3 และ 4 ไปยังกองแผนงาน 

1 1 1 ต่ า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความ
เสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม โดยก าหนดแนวทางฯ คือ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประชุม
และออกแบบเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษา 
2. ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา
พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอทุน เกณฑ์การ
พิจารณาให้ทุนฯ ก าหนดระยะเวลารับสมัครเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รับทราบทางเว็บไซต์คณะและ
ทุกช่องทางการสื่อสารข้อมูล 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนฯ ผ่านเว็บไซด์คณะและ
ทุกช่องทางการสื่อสารข้อมูล 
4. ด าเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิขอรับทุนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5. ประกาศรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาและ
ก าหนดวันส่งมอบทุนผ่านทางเว็บไซด์คณะและทุกช่องทาง
การสื่อสารข้อมูล 

ปีงบประมาณ 
2565 

www.ubu.ac.th/web/law
faculty 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1. ใช้ระบบการสัมภาษณ์ทุน กรรมการ 2 
ท่าน ต่อ นักศึกษา 1 ราย 

2. กรรมการที่สัมภาษณ์ต้องไม่อยู่สาขาวิชา
เดียวกันกับนักศกึษา 

1 3 3 ปาน
กลาง 

1. ใช้ระบบการสัมภาษณ์ทุน กรรมการ 2 ท่าน ต่อ 
นักศึกษา 1 ราย  
2. กรรมการที่สัมภาษณ์ทุน ต้องไม่อยู่สาขาวิชาเดียวกันกับ
นักศึกษา 

สิงหาคม 
2565 

Facebook “งานพัฒนา
นักศึกษา คณะวิศวฯ ม.
อบ.” 
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คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

3. มีการประเมินคะแนนพื้นฐานตามเกณฑ์
กลางของมหาวิทยาลัย 

4. มีการประเมินคะแนนพื้นฐานตามเกณฑ์
ของคณะวิศวกรรม ศาสตร์  
5. มีการประเมินคะแนนสัมภาษณ์จาก
กรรมการ 

3. มีการประเมินคะแนนพื้นฐานตามเกณฑ์กลางของ
มหาวิทยาลัย 
4. มีการประเมินคะแนนพื้นฐานตามเกณฑ์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
5. ยกเลิกการประเมินคะแนนสัมภาษณ์จากกรรมการ 

www.eng.ubu.ac.th/
งานพัฒนานักศึกษา 
 
 

คณะเภสัชศาสตร ์ ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 
โดยงานกิจการนักศึกษาได้ด าเนินการตาม
แนวทางที่คณะก าหนดแล้ว 

1 3 3 ปาน
กลาง 

เป็นความเสี่ยงระดับปานกลางที่ยอมรับได้ เนื่องจากได้มีการ
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในปี 2564 ต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน จึงมีโอกาสขึ้นน้อยมาก และจากการควบคุมที่
มีอยู่เดิม สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ยังต้องเฝ้าระวังมิ
ให้เกิดปัญหาด้านนี้  โดยมีการควบคุมก ากับดูแลในระหว่าง
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามการควบคุมที่มีอยู่เดิมโดยไม่
ต้องจัดการความเสี่ยง 

- www.phar.ubu.ac.th 

คณะเกษตรศาสตร์  ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2564 
2. ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับคณะ 

1 3 3 ปาน
กลาง  

ระดับความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อ
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ โดยมี
การก าหนดแนวทางฯ ดังนี้  
๑. มีประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                  
๒.  ทบทวนองค์ประกอบและหลัก เกณฑ์การจั ดตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับคณะและ
มหาวิ ทยาลั ย  ให้ ถู ก ต้ อ งตามระ เบี ยบ เพื่ อป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกนักศึกษารับทุน         
๓. เพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลทุนการศึกษาในเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

ก่อนเปิดภาค
การศึกษาของ

แต่ละปี
การศึกษา 

1.Facebook Fanpage : 
https://th-
th.facebook.com/SAS.A
G.UBU/  
2. Website งานพัฒนา
นักศึกษา 
http://sa.agri.ubu.ac.th/             
3.Website คณะ
เกษตรศาสตร์ 
http://www.agri.ubu.ac.t
h/ 
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คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

๔. แจ้งนักศึกษาทราบการเตรียมเอกสารล่วงหน้า เพื่อให้ทัน
กับการยื่นเอกสารได้ตรงเวลาการรับสมัครทุน 

คณะศลิปประยุกต์
และสถาปัตยกรรม

ศาสตร ์

1. แต่งตั้งคณะกรรรมการ 
2. ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก 
3. นั ก ศึ ก ษ า ส่ ง ใ บ ส มั ค ร เ พื่ อ ข อ รั บ
ทุนการศึกษา 
4. คณะกรรมการประเมินและสอบสัมภาษณ์ 
5. ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ส รุ ป ผู้ ส ม ค ว ร ไ ด้ รั บ
ทุนการศึกษา 
6. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา 
7. การแสดงตนว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้สมัครรับทุนการศึกษา 

2 2 4 ปาน
กลาง 

ด าเนินการตามขั้นตอนพิจารณาคัดเลือกทุนอย่างเคร่งครัด กันยายน 
2565 

- 

 
 
8) ด้านการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

ปัจจัยเสี่ยง :  
1. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. อาจขาดการควบคุม ก ากับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในบางกรณีและบางช่วงเวลาที่ไม่สามารถก ากับดูแลได้อย่างทั่วถึง 

เช่น การใช้รถ หรืออุปกรณ์ห้องประชุม เพ่ือให้การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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คณะ/หน่วยงาน การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางป้องกันการทุจริต 
ก าหนด 

แล้วเสร็จ 
URL ที่เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผล
คูณ 

ความ
หมาย 

ส านักงานอธิการบดี  1. มีการก ากับ ดูแล และตรวจสอบของ
หัวหน้าหน่วยงาน อย่างสม่ าเสมอ 
2. มี เจ้าหน้าที่ที่ ได้ รับมอบหมาย ให้ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของราชการ 
โดยเฉพาะ 
3. เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานการควบคุม ดูแล
ทรัพย์สินของราชการ โดยมีการบันทึกการยืม
ในทะเบียนคุมการยืม-คืน วัสดุ-ครุภัณฑ์ และ
ตรวจสอบวัตถุประสงค์การยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์  

 

 

3 3 9 ปาน
กลาง 

1. สร้างระบบ กลไก และขั้นตอนการยืมทรัพย์สินฯ และ
สร้างความตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษา ในความรู้
ความเข้าในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
2. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
โดยเคร่งครัด 
3. กองการเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรเกิด
ความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

กันยายน 
2565 

- 
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บทที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๔.๑ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส               

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้ก าหนดกรอบ
ระยะเวลาการติดตามการด าเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ประเด็นความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบหลัก 
การติดตามการด าเนินงานตาม 

แนวทางป้องกันการทุจริต  
ประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย  
ด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/
ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน 

กองคลัง 
 

ด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่ ได้ก าหนดไว้  และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง
ป้องกันการทุจริต ณ สิ้นไตรมาส 2 ๓ และ ๔ 
มายังกองแผนงาน ภายใน 10 วันหลังสิ้น 
ไตรมาส 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
ด้านการรับและการจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่
โดยตรงหรือมีส่ วนเกี่ ยวข้องที่ มี เจตนาทุจริตต่อ
ผู้รับบริการ 
ด้านระบบและกลไกในการด าเนินงาน ยังไม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ/หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง 
 

ด าเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่ ได้ก าหนดไว้  และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทาง
ป้องกันการทุจริต ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔ 
มายังกองแผนงาน ภายใน 10 วันหลังสิ้น 
ไตรมาส 
  
 

ด้านการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก าหนด/
ความถูกต้องของหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 
ด้านการรับและการจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่
โดยตรงหรือมีส่ วนเกี่ ยวข้องที่ มี เจตนาทุจริตต่อ
ผู้รับบริการ 
ด้านระบบและกลไกในการด าเนินงาน ยังไม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ด้ า น ก า ร ส อบ แ ข่ ง ขั น บุ ค ค ล เ ข้ า เ ป็ น พนั ก ง า น
มหาวิทยาลัย/ลูกจ้างชั่วคราว 
ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 
ด้านการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

 
 
 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๔๗  

๔.๒ กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล  
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามรอบปีงบประมาณ ระดับ

มหาวิทยาลัย จ านวน 3 ครั้ง และระดับคณะ/หน่วยงาน จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้  
 

ครั้งที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส 2  ระดับมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2 ณ สิ้นไตรมาส ๓  ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน  
ครั้งที ่3 ณ สิ้นไตรมาส ๔  ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน  

 

โดยกองแผนงาน ด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต ดังนี้  

๑. คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

๒. คณะท างานเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

*หมายเหตุ หากไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และ/หรือ
คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้รายงานผลการด าเนินงานตาม
แนวทางป้องกันการทุจริต ณ สิ้นไตรมาส 4 ให้อธิการบดีทราบ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖5 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๔๘  

บรรณานุกรม  
 

ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ. (๒๕๖5). คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ๒๕๖5.  

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
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ภาคผนวก 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2565 วาระพิเศษ 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 : รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 แจ้งเวียนส่งสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2565   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๕๐  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
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  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 วาระพิเศษ เม่ือวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2565 : รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๗๑  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๗๒  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๗๓  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๗๔  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๗๕  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๗๖  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๗๗  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๗๘  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๗๙  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๘๐  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๘๑  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๘๒  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๘๓  

 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๘๔  

  แจ้งเวียนส่งสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565   

 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๘๕  

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การก าหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริตฯ 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
แนวทางการป้องกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 
: วัสดุ ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง  

1. กองคลังจัดท าแนวปฏิบัติร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน
ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน และด าเนินการ
เผยแพร่แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
2. กองคลั ง ส รุ ป ร าย ง า นก า รติ ด ต าม แล ะ
ประเมินผลการด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 
3. กองคลังได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ 
เป็นคนละกลุ่มกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบ/สอบ
ทานกัน 
4. กองคลังติดตามการด าเนินงานตามมาตรการ 
กลไกและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
ส่ ว น ร า ชก า ร บ น ระ บ บข่ า ว จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
5. มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการรับรองตนเองใน
แบบรั บ รอ ง ไ ม่ มี ผ ลประ โ ยชน์ ทั บซ้ อน ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญาและการ
บริหารพัสดุ 
 
 

1. กองคลังพิจารณาทบทวน/จัดท าคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง 
บริหารสัญญาและการบริหารพัสดุในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564  
2. แจ้งเวียนให้กับคณะ/หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน
ทราบและน าไปปฏิบัติ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ข่าว
จัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตุลาคม 
2564)  
3. กองคลังจัดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ 
เ รื่ อ ง  “ถอดรหั สกฎหมายการ เ งิ น  กฎหมาย
งบประมาณ กฎหมายพัสดุโดยกรรมวิธีผู้รับบริการ
พอใจสูงสุด ผู้ให้บริการปลอดภัย” ระยะที่ 2 เพื่อ
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ และซั กซ้ อมแนวปฏิบั ติ กับ
ผู้ปฏิบัติงาน (พฤษภาคม 2565) 
4. กองคลังติดตามการด าเนินงานมาตรการ กลไกและ
ยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนราชการ ทุกส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้รายงานแผน
และผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ทุกวันที่ 5  ของ
เดือน บนระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ : www.procurement.ubu.ac.th  

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
3. คู่ มื อป้ อ งกั นผลประโยชน์ทั บซ้ อน - ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญา และ
บริหารงานพัสดุ ม.อุบลราชธานี   
4. มาตรการ กลไกและยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของส่วนราชการบนระบบข่าวจัดซื้อ
จัดจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
5. แบบฟอร์ม : แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 แบบที่ 1 แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ใช้ส าหรับผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ
แบบรูปรายการก่อสร้าง การก าหนดราคากลาง 
และการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๘๖  

ประเด็นความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริตฯ 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
แนวทางการป้องกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

5. กองคลังประเมินผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติ
ร่วมกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานปีถัดไป  

 แบบที่ 2 แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ใช้ส าหรับคณะบริหารสัญญา และส าหรับผู้
ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายในการบริหาร
พัสดุของส่วนราชการสั งกัดมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธาน ี

(www.procurement.ubu.ac.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาท่ีพบ/ข้อสังเกต  
1. พัสดุกลุ่มส านักงานหรือการเรียนการสอน ที่
พบปัญหามากสุดที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตหรือ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง  
2. ไม่มีการก าหนดคณะกรรมการหรือบุคคลเพื่อ
ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะฯ  

 

การพัฒนาระบบ UBUFMIS  
กองคลังด าเนินการประสานงานกับคณะที่ปรึกษาด้าน
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความ “พิจารณาด้วยเกณฑ์ราคา” ในระบบ 
UBUFMIS เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานการขอซื้อขอ
จ้าง และปรับแบบฟอร์มในระบบขอซื้อขอจ้างในระบบ
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครั ฐ  พ .ศ .  2560 และระ เบี ยบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เมษายน 2565) 

1. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาและใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ที่ต้อง
ปฏิบัติงานแทนกัน 
2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อป้องกัน
ปัญหาด้านความรู้ที่คลาดเคลื่อนเป็นระยะ 
3. เผยแพร่แนวการป้องกันการทุจริตให้กับ
บุคลากรบนเว็บไซต์ 
4. การจัดซื้อจัดจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่
เป็นกรรมการพิจารณาผลเป็นกรรมการตรวจรับ
พัสดุ และเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกคณะมาร่วม
เป็นคณะกรรมการ  

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/ผู้บริหารคณะ สร้างวินัย 
จิตส านึก ส านึกรู้ ในเรื่องการป้องการการทุจริต และ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
2. กองคลังสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของคณะ/หน่วยงานเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และการให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ
การเงิน พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องก่อนการซื้อหรือจ้าง 
3. คณบดี  หั วหน้า เจ้ าหน้ าที่ พัสดุหรื อผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 

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


รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๘๗  

ประเด็นความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริตฯ 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
แนวทางการป้องกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

5. มีการก ากับติดตาม โดยรายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้ าง  ต่อที่ประ ชุมคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

4. กองคลังจัดท าและทบทวนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมีมาตรฐาน
เดียวกัน (ทบทวนคู่มือเพื่อให้สอดรับกับระเบียบที่ได้มี
การปรับจากกระทรวงการคลังฯ) 
5. คณบดี  หั วหน้า เจ้ าหน้ าที่ พัสดุหรื อผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายก ากับติดตามให้ด าเนินการตามคู่มือ
ขั้นตอนการท างานผ่ านระบบUBUFMIS (ระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - 
พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนราย
กิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) และระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 
Government Procurement : e-GP) ซึ่ ง ส าม ารถ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน    
 มีการก าหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่  และผู้มี

อ านาจอนุมัติ (คณบดี/รองคณบดี) ท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้ง   
  คณะก าหนดแผนความต้องการการจัดซื้อวัสดุ 

ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรา 8  
  คณะก าหนดให้มีคณะกรรมการหรือบุคคลที่

ได้รับมอบหมายให้จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ตามข้อ 21 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง) 
  คณบดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ ได้รับ

มอบหมายด าเนินการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และประกาศเผยแพร่ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๘๘  

ประเด็นความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริตฯ 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
แนวทางการป้องกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

มหาวิทยาลัย (ต่ ากว่า  5,000 บาท บันทึกใน 
UBUFMIS และ 5,000 บาทขึ้นไปต้องบันทึกใน 
UBUFMIS/eGP) 
6. เจ้าหน้าที่พัสดุให้ผู้มีส่วนได้เสีย จัดให้มีการลงนาม
รับรองตนเองใน "แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง" เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีความ
โปร่งใสและสุจริต และป้องกันมิให้เกิดปัญหาการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
7. คณบดี  หั วหน้า เจ้ าหน้ าที่ พัสดุหรื อผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเป็น
รายไตรมาส   
8. ส านักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการท างาน
ในระดับคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะถึง
ปัญหาที่พบเป็นระยะ 
9. มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อส ารวจ
ราคากลาง และคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง (มาจากการถอดแบบรูปรายการก่อสร้าง) 
เผยแพร่ผ่านระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย  

ด้านการ เบิกจ่ ายเงินไม่
เป็นไปตามข้อกฎหมายที่
ก าหนด/ความถูกต้องของ
หลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกจ่าย 

1.  กองคลังจัดท าแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่าย
ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานของแต่ละคณะ/หน่วยงานและ
ด าเนินการเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่าย 
2.  กองคลังด าเนินการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็น 
User Maker User Checker แ ล ะ  User 

1.  กองคลังพิจารณาทบทวน/จัดท าขั้นตอนแนวทาง
ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินโครงการการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ  
2.  กองคลังซักซ้อมขั้นตอนแนวทางปฏิบัติงานการเบิก
จ่ายเงินโครงการการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ให้กับ
คณะ/หน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๘๙  

ประเด็นความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริตฯ 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
แนวทางการป้องกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

Authorizer ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และก าหนด
ในภาระงานและ TOR ของผู้ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
3.  กอ งคลั ง ส รุ ป ร าย ง านกา รติ ด ต ามแล ะ
ประเมินผลการด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

3.  หั วหน้ า หน่ วย งานต้ อ งควบคุ ม  ก า กั บดู แ ล 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. กองคลังประเมินผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติ
ร่วมกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานปีถัดไป 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 อาจเกิดความผิดพลาดของหลักฐานเอกสาร
เบิกจ่าย  
 ความล่าช้าของการเบิกจ่ายเงิน 
 ปัญหาจากผู้ ยื ม เ งิน  และวิธี การส่ ง ใ ช้
ใบส าคัญรับเงิน และความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีต้องสั่งซื้อ
ผ่านระบบออนไลน์ แอปออนไลน์  เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน  
 กองคลังเป็นเจ้าภาพหลักในการอบรมให้
ความรู้ให้กับคณะ/หน่วยงาน  
 เสนอให้มีนโยบาย กฎเกณฑ์ บทลงโทษ 
แนวทางเดียวกัน เ ช่น มีผลต่อเกณฑ์การ
ประเมินขึ้นเงินเดือน กรณีผู้ที่ไม่ยอมคืนเงินทด
รองจ่าย ทวงแล้วทวงอีกแต่ไม่ยอมคืน (มีการ
หักเงินเดือน และด าเนินการตามระเบียบ)  
 เรียนรู้ร่วมกันจากกรณีศึกษาของหน่วยงาน 
และบันทึกเหตุและแนวทางการแก้ไข เพื่อให้
เป็นกรณีศึกษาให้กับคณะ/หน่วยงานอื่นที่อาจ
พบเจอปัญหาที่คล้ายกัน ให้เป็นแนวปฏิบัติ

1.  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงิน
ต้องศึกษากฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่าย 
2.  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด้าน
การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายทางการเงินจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
และใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานแทน
กัน 
3.  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อป้องกัน
ปัญหาด้านความรู้ที่คลาดเคลื่อนเป็นระยะ 

1. คณะ วิทยาลั ย  ส านั กส่ ง เสริม ให้บุคลากรที่
รับผิดชอบด้านการเงินได้ไปรับการอบรม/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
เป็นระยะ  
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และวิธีการส่งใช้ใบส าคัญรับเงิน ให้กับผู้ยืมเงินของ
คณะ/หน่วยงาน  
3. คณบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย หัวหน้ากลุ่มงานการ
คลัง หรือเจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบ ตรวจสอบ
ความถูกต้องตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา  
4. ส านักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการท างานใน
ระดับคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะถึงปัญหาที่
พบเป็นระยะ  



รายงานการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             

            หน้า | ๙๐  

ประเด็นความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริตฯ 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
แนวทางการป้องกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

เดียวกัน เช่น หลักเกณฑ์การเดินทางไปราชการ  
โดยอาจท าผ่าน blog ubu km 
 

ด้านการรับและการจ่ายเงิน
ของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่
โ ด ย ต ร ง ห รื อ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องที่มีเจตนาทุจริต
ต่อผู้รับบริการ 
 

1.  มหา วิ ทย า ลั ย ด า เ นิ นก า รต า มระ เบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  
2.  ใช้ระบบสารสนเทศ UBUFMIS GFMIS และ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP)   
3.  การติดป้ายช่ือและต าแหน่งของผู้มีหน้าที่รับ
จ่ายเงินของกองคลัง เพื่อให้ผู้รับบริการทราบ 
4.  มี ก า รติ ดขั้ นตอนการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้
ผู้รับบริการทราบ  
5.  มีการก าหนดให้ผู้ที่ท าหน้าที่รับ/จ่ายเงินต้อง
เป็นบุคลากรในงานการเงินที่มีหน้าที่ในการรับ/
จ่ายเงินเท่านั้น 
6.  มีการใช้ระบบ E – Banking แทนการรับเงิน
สด 
7.  มีการก ากับติดตามรายงานต่อผู้บริหาร 

1. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้ เ จ้ าหน้าที่ ผู้ เ ก็บรั กษาและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการรับเงิน/จ่ายเงินท่ีชัดเจน เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และประกาศแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ
อย่างชัดเจน  
2. กองคลังทบทวนขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงานการ
รับเงิน/จ่ายเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
3. กองคลังซักซ้อมขั้นตอนแนวทางปฏิบัติงานการรับ
เงิน/จ่ายเงิน และการน าเงินส่งคลังให้กับคณะ/
หน่วยงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
4. ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูล
และผู้มีอ านาจในการสั่ งการ (User Maker/User 
Checker และ User Authorizer) จะต้องตรวจสอบ
และสอบทานในทุกขั้นตอนของการรับเงิน/จ่ายเงิน
อย่างถี่ถ้วน  
5. หั วหน้ าหน่ วย งานต้ องควบคุม  ก ากับดู แล 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. กองคลังประเมินผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบตัิ
ร่วมกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานปีถัดไป 

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
เงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
ข้อสังเกต 
ต าแหน่งนักวิชาการการเงินและนักวิชาการพัสดุ 
จะต้องมีการค้ าประกัน หรือหลักทรัพย์  
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7. คณะ/หน่วยงาน ต้องตรวจสอบการก าหนดให้
ผู้ปฏิบัติ งานการเ งินต้องมี การค้ าประกัน  หรือ
หลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  
8. กองคลังสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของคณะ/
หน่วยงานในด้านการรับ-จ่ายเงินต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่
รับ-จ่ายเงินโดยตรง  
9. กองคลังและคณะ/หน่วยงาน มีการสื่อสาร/แจ้ง
ข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติท าหน้าที่ในการรับจ่ายเงินให้
ทราบทั่วกัน  
10. คณะ/หน่วยงานมีคณะกรรมการตรวจสอบการ
รับจ่ายเงินประจ าวัน ก ากับติดตามและรายงานต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ และหรือ อธิการบดีทุกวัน  
11. คณะ/หน่วยงานจ่ายเงินจากบัญชีเงินทดรอง
ราชการ ประเภท ข. แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย เงินทดรองราชการจากเงิน
รายได้ พ.ศ. 2562 ด าเนินการจ่ายเงินโดยโอนเงิน
ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์  (SCB/KTB) แทนการ
จ่ายเงินสด 

ด้านระบบและกลไกในการ
ด าเนินงาน ยังไม่ เป็นไป
ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562  
(PDPA) 

1.  มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 2564 
2.  พัฒนาระบบสารสนเทศที่ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562  

1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 
โดยมีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูล ให้ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ การด าเนินงานคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน หรือบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 
2. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(มีผลบังคับใช้ในวันที่  1 
มิถุนายน 2565)  

3.  Hardware ที่ป้องกันการเข้าถึง ข้อมูลส่วน
บุคคลที่ไม่พึงประสงค์ และมีการเก็บข้อมูลจราจร 
(Log) เพื่อติดตามและตรวจสอบการเข้าถึง  
4.  ถ่ ายทอดความรู้ ความเข้ า ใจและการ ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรและนักศึกษา 
เพื่อให้ทราบและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 
5.  มี การมอบหมาย เจ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิบั ติ ง าน
เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บ
รักษาข้อมูลให้ตามที่ ได้รับมอบหมาย และมี
สถานท่ีจัดเก็บท่ีเหมาะสม/ปลอดภัย 
6.  เฝ้าระวังการกระท าความผิดเกี่ยวกับการใช้
งานเครือข่ายและสารสนเทศตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562  
7.  ก ากับติดตามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ฯ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เจ้าหน้าที่ประจ าคณะ วิทยาลัย ส านัก และหน่วยงาน
วิสาหกิจ  
2. มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานสร้างความ
ตระหนักรู้ของนักศึกษาและบุคลากรในทุกระดับ  
3. มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (จ านวน 8 ระบบ จากแผนพัฒนา 17 
ระบบ)  
4. วางระบบและก าหนดสิทธิ์และการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลในแต่ละระดับของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารที่เข้าถึงข้อมูล
ท าการแสดงเจตจ านงสุจริตและรับรองว่าจะไม่ใช้
ข้อมูลที่เก็บรักษาไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว 
6. การก ากับติดตาม รายงานผล และประเมินผลต่อ
คณะกรรมการคุ้ มครองข้อมู ลส่ วนบุคคลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2565 ในทุกราย
เดือน (กรณีระดับคณะ/หน่วยงาน) และรายไตรมาส 
(คณะกรรมการชุดใหญ่)  
 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
 การก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไป
ตาม PDPA ของคณะ/หน่วยงานที่มีการเก็บ
ข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านระบบต่างๆ  
 อยากให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาก าหนด
เพิ่มเติมประเด็นการป้องกันการทุจริต ในด้าน 
ระบบและกลไกในการด าเนินงาน ยังไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 และอาจก าหนดแนวทางสอดคล้อง
กับของมหาวิทยาลัย  
 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ประชาสัมพันธ์การรับ
การถ่ายทอดความรู้ Digital literacy ของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการใช้สารสนเทศ
ที่ถูกต้องเหมาะสม  
 แผนการอบรม PDPA ให้กับผู้ปฏิบัติงาน อาจ
ก าหนดให้มีการแจ้งหลักสูตรอบรมฯ ช่วงเดือน
พฤษภาคม 2565  
 เสนอให้ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้
ข้อเสนอแนะในการก าหนดตั้งค่า cookies การ
ใช้งานระบบ และจัดท า template ให้ความ
ยินยอมใช้ข้อมูลส่วนตัว 

ด้านการสอบแข่งขันบุคคล
เ ข้ า เ ป็ น พ นั ก ง า น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย /ลู ก จ้ า ง
ชั่วคราว 

5. มีการด าเนินการตามระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการเปิด สอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก  
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่าง
กว้างขวาง 

1. ด าเนินการตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก 
2. หากตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับกรรมการสรรหาให้กรรมการ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง 
มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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 7. ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการสอบ
คัดเลือกรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สมัครสอบคัดเลือก 
8. มีคู่มือการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 
 

ผู้นั้นเลิกเป็นกรรมการ และมีการยืนยันความไม่
เกี่ยวข้องกับผู้เข้าสอบแข่งขันผ่านแบบรับรองความไม่
เกี่ยวข้อง/ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่าง
กว้างขวาง 
4. แต่งตั้งอนุกรรมการในการสอบคัดเลือกแยกเป็น
ส่วน เช่น อนุกรรมการคุมสอบ อนุกรรมการออก
ข้ อ ส อ บ ภ า ค ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ทั่ ว ไ ป 
คณะอนุกรรมการออกข้อสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งและอนุกรรมการแต่ละส่วนจะไม่เห็น
คะแนนของส่วนอ่ืน  
5. เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานจัดสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คล้ายภาค ก. ของ
ส านักงาน ก.พ.) หรือวางแนวทางในการสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไปเนื่องจากบางหน่วยงาน
อาจไม่มีบุคลากรที่ช านาญด้านนี้ 
6. มิให้ออกข้อสอบล่วงหน้าเป็นเวลานาน จัดเก็บเพื่อ
ป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ 
7. กองการเจ้าหน้าที่  ทบทวนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการการออกข้อสอบทั่วไป การออกข้อสอบ
เฉพาะต าแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์ ที่จะต้องมี
องค์ประกอบของกรรมการที่มาจากภายนอก
หน่วยงาน (ก าหนดแล้วเสร็จ : เดือนมิถุนายน 2565) 
8. เพื่อใช้ในการสมัครคัดเลือก/สอบแข่งขันบุคคลเข้า
ท างานในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
3. คู่มือการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภททั่วไปและ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2563)  
 
 
ข้อสังเกต 
 อนุกรรมการแต่ละส่วน อาจเห็นคะแนนของ
ส่วนอ่ืน 
 การออกข้อสอบ ภาค ข เฉพาะต าแหน่ง และ
ภาค ค สัมภาษณ์ โดยอนุกรรมการชุดเดียวกัน 
และเป็นบุคคลภายในหน่วยงาน  
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การป้องกันการทุจริตฯ 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
แนวทางการป้องกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษา 

1.  การจัดท าประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ 
2.  การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3.  การตรวจสอบคุณสมบัติ ประมวลผลตาม
องค์ประกอบการคัดเลือก จัดล าดับที่  และ
ประกาศเรียกผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
4.  การสอบคัดเลือกและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาฯ 
5. คณะมีการประชุมช้ีแจงกรรมการก่อนการเข้า
สอบสัมภาษณ์  และมอบหมายงานวิชาการ
จัดเตรียมแบบฟอร์มให้กรรมการลงนามรับรองใน
รอบต่อไป 

1. อธิการบดี มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิ ทย าลั ย อุ บล ราชธานี  ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการอ านวยการและคณะอนุกรรมการ 
ไ ด้ แ ก่  ค ณ ะ อนุ ก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย ป ร ะ ส า น ง า น 
คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัคร คณะอนุกรรมการฝ่าย
การเงินและพัสดุ คณะอนุกรรมการฝ่ายประมวลผล 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์และสอบขอ้เขยีน 
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี 
2. คณะพิจารณาเสนอคุณสมบัติและองค์ประกอบ
การคัดเลือกต่อคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อ
พิจารณาก่อนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  
3. คณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัคร ฝ่ายประมวลผล  
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ  หลัก เกณฑ์และ
องค์ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  เสนอ
คณะกรรมการอ านวยการพิจารณา 
4. คณะ/หลักสูตร เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อ เขี ยน (ถ้ ามี )  เพื่ อ
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามประกาศ
มหาวิทยาลัยก าหนด  
5. คณะ/หลักสูตร คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามคู่มือแนว
ทางการด า เนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรีเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีการศึกษา 2564      

คู่มือแนวทางการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับ
ปริญญาตรีเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                
ปีการศึกษา 2564      
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
-  
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ประเด็นความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริตฯ 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
แนวทางการป้องกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

ด้านการคัดเลือกนักศึกษา
รับทุนการศึกษา 
 

 

1.  ใช้ระบบการสัมภาษณ์ทุน กรรมการ 2 ท่าน 
ต่อ นักศึกษา 1 ราย 
2.  กรรมการที่สัมภาษณ์ต้องไม่อยู่สาขาวิชา
เดียวกันกับนักศึกษา 
3.  มีการประเมินคะแนนพื้นฐานตามเกณฑ์กลาง
ของมหาวิทยาลัย 
4.  มีการประเมินคะแนนพื้นฐานตามเกณฑ์ของ
คณะ 
5.  มีการประเมินคะแนนสัมภาษณ์จากกรรมการ 

1. มีประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย
ด าเนินงานด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา
ผ่านคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ทุนการศึกษาจากคณะ ก็จะต้องเสนอ
มายังส่วนกลาง) 
3. ส านักงานพัฒนานักศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ 
และซักซ้อมขั้นตอนการด าเนินงานให้กับผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคณะ/หน่วยงาน ในขั้นตอน
การคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา 
4. คณะและมหาวิทยาลัยทบทวนขั้นตอนและแนว
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 
 ทบทวนองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การจัดตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย 
 ทบทวนขั้นตอนและก าหนดแนวปฏิบัติการ

คัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาที่สอดคล้องกับระเบียบฯ   
 พิจารณาการก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้

มีสิทธ์ิขอทุนและเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษา  
5. มหาวิทยาลัยออกประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อ
ขอรับทุนการศึกษาพร้อมรายละเอียดคุณสมบัตขิองผูม้ี
สิทธิ์ขอทุน เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนฯ ก าหนด
ระยะเวลารับสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้

๑.   ร ะ เ บี ย บมห าวิ ทย าลั ย อุ บ ล ร า ชธ านี  
ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2564 (บังคับใช้ในระดับมหาวิทยาลัย และ
คณะ/วิทยาลัย) 
๒. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2564 (บังคับใช้ในระดับมหาวิทยาลัย และ
คณะ/วิทยาลัย) 
๓.  ประกาศคณะกรรมการทุนการศึ กษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวทางการด าเนินงานทุนการศึกษา 
พ.ศ.2565  
๔.  ประกาศคณะกรรมการทุนการศึ กษา
มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี  เ รื่ อ ง  แต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประเภทพิจารณาทุนส าหรับ
นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี) ประจ าปี
การศึกษา 2565 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 การด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2564 ยังมีความไม่ชัดเจนใน
บางประเด็น เช่น การใช้เงินรายได้ของคณะ ที่
ต่ ากว่า 5 แสน มอบให้คณะมีอ านาจในการ
จัดสรรทุนให้นักศึกษาในคณะได้เลยหรือไม่  
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ประเด็นความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริตฯ 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
แนวทางการป้องกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

นักศึกษาได้รับทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยและทุกช่องทางการสื่อสารข้อมูล 
6. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา 
มีหนังสือยืนยันการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ส านักงานพัฒนานักศึกษาก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 

 มอบส านักงานพัฒนานักศึกษาซักซ้อมขั้นตอน
การด าเนินงานให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องของคณะ/หน่วยงาน ในขั้นตอนการ
คัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา  
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา   นายฐิติเดช ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  
 นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  
 
 

รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/เรียบเรียง 
  นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
     กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี  

 
 

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