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สรุปผลกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกนัการทุจริต  

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

  จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน  การด าเนินการประเมินโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ช.ช.) มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง “คณะท างานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงาน มทส.” ตามค าสั่ง มทส. ที่ 655/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  เพ่ือด าเนินการให้

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการบรรจุโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชื่อโครงการ “กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต” 

หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ได้เรียนเชิญวิทยากร นายสัญญา  แก่นจ าปา  เจ้าพนักงาน

ป้องกันการทุจริตช านาญการ  จากส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการจัดกิจกรรมขึ้นในวันจันทร์ที่ 

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร ผ่านโปรแกรม 

ZOOM Cloud Meeting โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 150 คน จากหน่วยงานกลุ่มส านักงาน

อธิการบดี 98 คน กลุ่มส านักวิชา 22 คน กลุ่มศูนย์/สถาบัน 26 คน  และกลุ่มหน่วยวิสาหกิจ 4 คน ซึ่งจ านวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจค่อนข้างมาก   

  กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ 

ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ให้การต้อนรับวิทยากรและร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะท างานโครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและหน่วยตรวจสอบภายใน 
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   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล  อารีรักษ์) 

ประธานคณะท างานได้กล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินงานป้องกันการทุจริตได้ รวมทั้งการปรับ

ทัศนคติ   การสร้างค่านิยมที่ดี  ความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต  และได้

มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยหัวหน้าตรวจสอบ

ภายใน (นางศิริรัตน์  เนาว์วงษ์)  ด าเนินรายการโดยมีเนื้อหารายละเอียด ดังนี้ 

หัวข้อการบรรยายคร้ังนี้ ได้แก่  

1. ความส าคัญของการป้องกันทุจริต 

2. กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันทุจริต 

3. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

วิทยากรโดย นายสัญญา แก่นจ าปา  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ จากส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด

นครราชสีมา ได้กล่าวถึงกลไกส าคัญใช้วัดประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คือ ดัชนีชี้วัด 

(Corruption Perception Index : CPI)  ที่มีคะแนนตั้งแต่ 0 - 100 โดยการคอร์รัปชั่นมากที่สุด เท่ากับ 0 

และการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุด เท่ากับ 100 ดังนั้น หากค่า CPI สูง หมายถึง การมีความโปร่งใสมากและการ

คอร์รัปชั่นต่ า  จากสถิติการจัดอันดับคะแนนจัดท าโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ TI (Transparency 

International) ซึ่งเป็นองคก์รอิสระระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2563 ได้แบ่งประเภทกลุ่มประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 

  ก. กลุ่มประเทศอาเซียน : ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 5 ได้รับ 36 คะแนน โดยมีประเทศ

สิงคโปร์ บรูไน  มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย อยู่ในอันดับที่ 1 2 3 และ 4 ตามล าดับ 

  ข. กลุ่มประเทศทั่วโลก :  ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 104 ได้รับ 36 คะแนน จาก 180 

ประเทศท่ัวโลก 
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รายละเอียดของตัวชี้วัด (Corruption Perception Index : CPI) 

 1. การปฏิบัติหน้าที่ 

 2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 3. การด าเนินการใช้อ านาจ 

 4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 6. คุณภาพการด าเนินงาน 

 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8. การปรับปรุงระบบการท างาน 

 9. การเปิดเผยข้อมูล 

 10. การป้องกันการทุจริต 

อ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช.   

1. ด้านการป้องกันทุจริต 

2. ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 

3. ด้านการปราบปรามการทุจริต 

ซ่ึงด าเนนิการการป้องกันและปราบปราม เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่  การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่

ทางราชการ  การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  และการร่ ารวยผิดปกติ 

 

ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ ตามมาตราที่ 128 เช่น การรับผลประโยชน์จากญาติตามจ านวน

เหมาะสม  การรับผลประโยชน์จากบุคคลอื่นมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) และ

การรับผลประโยชน์ทั่วไปไม่จ ากัด 

2. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญาตามมาตราที่ 126 เช่น การห้ามเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน  

การห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน   การห้ามรับสัปทานหรือ

คงไว้ซึ่งสัปทานทั่วราชอาณาจักร  และการห้ามเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่

ภายใต้การก ากับดูแลควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงาน 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะ หรือหลังจากเกษียณอายุราชการ 

4. การท างานพิเศษ เป็นการเบียดบังเวลาราชการท าให้เกิดรายได้อ่ืนเกิดข้ึน 
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5. การรู้ข้อมูลภายในท าให้เอ้ือประโยชน์ส่วนตนท าให้รัฐเสียหายเกี่ยวกับสูญเสียงบประมาณ เช่น 

การน าข้อสอบออกไปจ าหน่าย หรือกรณีเกิดเหตุการณค์่าโง่คลองด่าน 9,600 ล้านบาท 

6. การใช้สมบัติราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว  เช่น การใช้รถยนต์ทางราชการไปงานแต่งงาน

ลูกสาวตนเอง 

7. การท าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง  เช่น การออกสื่อ

สาธารณะประชาสัมพันธ์ชื่อของตนเองแต่ใช้งบประมาณของทางราชการ 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ  เช่น การรับเงินติดสินบนใต้โต๊ะ 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน  เช่น กรณีการ

ทุจริตการก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียน 

 

    

 

  นอกจากนี้ วิทยากรได้สรุปให้เห็นถึงประเด็นผลการประเมินผลด าเนินงานของโครงการ ฯ 

อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ  อาทิเช่น เกิดจากผู้ตอบแบบประเมินไม่เข้าใจค าถามในแบบสอบถาม  หรือ

ผู้ตอบแบบประเมินไม่เคยเข้าไปศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ท าให้ไม่ทราบว่าได้มีการเผยแพร่

แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปีไว้อย่างเปิดเผย รวมทั้งหน่วยงานควรมีการสื่อสารภายในองค์กร

เพ่ือให้เกิดการรับรู้ร่วมกันด้วย  

  และในช่วงท้ายของกิจกรรม ประธานคณะท างานได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับกิจกรรม “สร้าง

ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต” เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย ได้

บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการประเมินของส านักงาน ป.ป.ช.  เกี่ยวกับ 

“การแสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
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ของหน่วยงาน” โดยกิจกรรม “สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต”  ที่จัดขึ้นในวันนี้ถือเป็นส่วน

หนึ่งของแผนปฏิบัติการประจ าปีดังกล่าว และให้ประชาคมชาว มทส. ได้รับรู้ มีความเข้าใจในเรื่องที่

ด าเนินการ เรื่องใดที่ไม่ถูกต้องเสี่ยงต่อการทุจริต เกิดความตระหนักในการหลีกเลี่ยงและป้องกันการทุจริตที่

เกิดขึ้นเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น และขอขอบคุณ

วิทยากรนายสัญญา แก่นจ าปา สละเวลามาบรรยายให้ความรู้และอาจจ าเป็นต้องขอค าปรึกษาแนะน าเพ่ือให้

มหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างจริงจังและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน มทส.  

 

 

การประเมินความพึงพอใจ  

  ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับ 4.24 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งเป็นไปตาม

เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าระดับ 4.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

เรื่องท่ีประเมิน ค่าเฉลี่ย SD 

1. ก่อนเข้าร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต  ท่านมีความเข้าใจ
ในระดับใด 

2.58 1.15 

2. หลังจากร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต  ท่านมี
ความเข้าใจในระดับใด 

4.03 0.70 

3. เนื้อหาของกิจกรรมฯ ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือตามความคาดหวังของท่าน 4.06 0.90 

4. หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมฯ ท่านสามารถน ามาประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานได้ 4.16 0.77 

5. การใช้สื่อ/วิธีการน าเสนอของวิทยากร ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.24 0.72 

6. มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเปิดโอกาสให้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น 4.26 0.81 

7. สถานที่จัดกิจกรรม/ ระบบภาพ/ ระบบเสียง 4.26 0.77 

8. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 4.24 0.80 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1. ควรจัดเป็น Workshop และยก case จริงมาลองท า วิเคราะห์ และวิพากษ์ 
2. เชื่อว่าในภาพรวมเกี่ยวกับการป้องกันและป้องปรามการทุจริตนั้น  ประชาคม มทส. มีความตระหนัก

รู้อยู่แล้วในระดับหนึ่ง  แต่อยากให้ผู้จัดกิจกรรมน าบริบทการบริหารงานของ มทส. มาเทียบเคียงกับ
เนื้อหาการบรรยายของวิทยากร แล้วจัดเป็นกิจกรรมเพ่ือให้การบรรยายเกิดภาพที่ชัดเจนและเกิด
ความเข้าใจที่มากกว่านี้ 

3. ผู้ควบคุมการประชุม ควรปิดไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือไม่ให้มีเสียงรบกวนวิทยากรและผู้เข้าร่วม
ประชุมท่านอ่ืน 

4. ควรให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้อีก 
 

สรุปการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 
 

 
 

นางสาวอรวรรณ  จรุงจิตอภินันท์ : ผู้บันทึก 

นางศิริรัตน์  เนาว์วงษ์ : ผู้ตรวจทาน 
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ภาพกิจกรรม 
 

 


