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ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



ค ำน ำ 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในและกองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี ได้ร่วมกันจัดโครงกำร ม.อุบลฯ 
ยุคใหม่ บริหำรงำนโปร่งใส ร่วมใจต้ำนภัยทุจริต (UBU Say No To Corruption) ประจ ำปี 2562 เพ่ือเป็น
เวทีในกำรแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรและปฏิบัติรำชกำรร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย รวมทั้งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรและปฏิบัติรำชกำรที่สุจริต เที่ยงธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือเสริมสร้ำงควำมตระหนักถึงภัยอันเกิดจำกปัญหำกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมต่อกำรป้องกันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในภำครัฐ อันจะเป็น
ก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของมหำวิทยำลัยและ
ประเทศไทย สอดคล้องกับที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้
ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 

จำกกำรด ำเนินโครงกำรในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภำคม 2562 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ได้
จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหำรงำนโปร่งใส ร่วมใจต้ำนภัยทุจริต (UBU 
Say No To Corruption) มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนว่ำบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จและบรรลุตำมเป้ำหมำย หรือไม่ อย่ำงไร และเป็นข้อมูลน ำไปปรับปรุงรูปแบบ หรือ วิธีกำร
ด ำเนินงำนให้เหมำะสมกับลักษณะโครงกำรฯ เพ่ือกำรจัดโครงกำรครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

คณะท ำงำนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับทรำบเจตนำรมณ์และค ำมั่นของ

ผู้บริหำรสูงสุดว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
รวมทั้งสำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรและปฏิบัติรำชกำรที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้ และรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการฉบับนี้ จะเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงรูปแบบ วิธีการด าเนินงานให้เหมาะสม และเพ่ือการ

พิจารณาก าหนดทิศทางนโยบายต่อไป  

 

 

คณะท ำงำน 

ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

พฤษภาคม 2562 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ตามที่ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส 
ร่วมใจต้านภัยทุจริต (UBU Say No To Corruption) ประจ าปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการรับทราบเจตจ านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และได้รับทราบหลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มเป้าหมายคือ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านัก ผู้จัดการโรงพิมพ์ ผู้จัดการสถานปฏิบัติการโรงแรม
และการท่องเที่ยว หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ/ส านัก ผู้อ านวยการกองและหัวหน้าส านักงานใน
สังกัดส านักงานอธิการบดี โดยมีส านักงานตรวจสอบภายในและกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มเป้าหมายโดยรวมมีจ านวน 136 คน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
45,000 บาท จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย สรุปผลการด าเนินการด าเนินงานได้ดังนี ้

โครงการ ม.อุบล ฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต (UBU Say No To  
Corruption) ประจ าปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกิจกรรมที่ส าคัญได้แก่ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารและการปฏิบัติราชการ พิธีมอบ
ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารและการปฏิบัติราชการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ การแสดงสัญลักษณ์
ต่อต้านทุจริต โดยอธิการบดีร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน และการรับฟังบรรยายใน
หัวข้อ “หลักการบริหารและการปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล” 
บรรยายโดยนายศุภชัย ไชยหงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก วิทยาลัย หน่วยงาน กอง ส านักงาน 
ผู้แทน และบุคลากร รวมทั้งสิ้น 114 คน การด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับทราบเจตจ านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปี 2562 อยู่ในระดับมากที่สุด และได้รับทราบหลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน  

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้จ านวน ๕ ข้อ พบว่า บรรลุตามเป้าหมาย
ทุกข้อหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวนเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมโครงการ 114 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.82 ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบเจตจ านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2562 อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า 4 คะแนน (มาก) มีผลการประเมินอยู่
ในระดับ 4.60 คะแนน (มากที่สุด) และได้รับทราบหลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า 4 คะแนน (มาก) มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ 4.54 คะแนน (มากท่ีสุด) ตัวชี้วัดเชิงระยะเวลาและสถานที่ อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า 4 คะแนน
(มาก) ผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.37 คะแนน (มากที่สุด) และตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายไม่
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เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 45,000 บาท โดยมีการใช้จ่ายจริง จ านวน 40,560 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 90.13 ของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ซ่ึงบรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามากที่สุดคือ เรื่อง 
ควรขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างทั่วถึงไปยังกลุ่มตัวแทนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติการ และกลุ่มบุคลากรในภาพรวมเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีการ
เสนอแนะ ได้แก่ ควรน าเนื้อหาสาระการต่อต้านทุจริตไปสู่การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  การแจ้ง
ก าหนดการโครงการล่าช้าส่งผลให้ร่วมกิจกรรมไม่ครบโดยไม่ได้รับฟังบรรยายเนื่องจากติดภารกิจอื่น ควร
มีเอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหารทุกคนควรเข้าร่วมโครงการหากไม่เข้าร่วมควรให้ชี้แจงเหตุผลใน
โอกาสต่อไปควรจัดโครงการในลักษณะเช่นนี้ โดยเชิญผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบจากองค์กรภายนอกเป็น
วิทยากร เพ่ือกระตุ้นย้ าเตือนให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงผลจากการบริหารงานโดยไม่สุจริต รวมถึงเพ่ือให้
ผู้บริหารที่รับต าแหน่งใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และการเก็บแบบสอบถามควรเก็บภายหลังการ
บรรยายเรียบร้อยแล้วเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานคือผู้บริหาร
บางหน่วยงานไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้และไม่ได้ส่งตัวแทน มีสาเหตุจากการสื่อสารและความไม่
ชัดเจนในการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและตัวแทน อีกทั้งผู้รับผิดชอบโครงการมิได้ระบุในหนังสือ
เชิญให้ชัดเจนว่าหากบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ให้พิจารณาส่งตัวแทน
เพ่ือให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนและพร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปัญหาอุปสรรคในครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการจักได้น าไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ
ด าเนินโครงการในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หน้า 
  

ค าน า  
บทสรุปผู้บริหาร  
สารบัญ  
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ        1 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 1 
๑.๒ วัตถุประสงค์ ๒ 
๑.๓ ความสอดคล้อง ๒ 
๑.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๒ 
๑.๕ กลุ่มเป้าหมาย ๓ 
๑.๖ ระยะเวลาด าเนินการ ๓ 
๑.๗ สถานที่ด าเนินการ ๓ 
๑.๘ แผนการด าเนินงาน ๓ 
๑.๙ งบประมาณในการด าเนินโครงการ ๕ 
๑.๑๐ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย ๕ 
๑.๑๑ การประเมินผลโครงการ ๖ 
๑.๑๒ ผู้รับผิดชอบโครงการ ๖ 
๑.๑๓ ก าหนดการ ๗ 

  
ส่วนที่ 2 วิธีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ๘ 

๒.๑ วธิีการประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ๘ 

๒.๒ วธิีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

๙ 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานโครงการ ๑๐ 

๓.๑ กิจรรมการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ  
      มหาวิทยาลัย  

๑๐ 

๓.๒ การบรรยายในหัวข้อ “หลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยง 
      ธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล”  

1๕ 

๓.๓ ประเมินแผนและผลการด าเนินงาน ๒๔ 
๓.๔ สรุปผลงบประมาณ ๒๖ 
๓.๕ สรุปผลประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ๒๗ 
๓.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ๒๘ 
  



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
ภาคผนวก ๓๒ 

โครงการที่ได้รับอนุมัติ  
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ  
หนังสือเชิญวิทยากร  
หนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร  
ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ  
แบบประเมินความพึงพอใจ  
ภาพบรรยากาศการด าเนินโครงการ  
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โครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต  
(UBU Say No To Corruption) ประจ าปี 2562 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

............................................................................................................................................................. 

 

๑.๑ หลักการและเหตุผล  
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางซึ่งปัจจุบันมีวิธี การและลักษณะการทุจริตที่
ซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม ความยากจน ความเหลื่อมล้้า
ในสังคม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับ ทั้งนี้ องค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) ได้เผยแพร่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน
ในภาครัฐทั่วโลก (Corruption Perception Index - CPI) จ้านวน 180 ประเทศ ประจ้าปี 2561 พบว่า 
ประเทศไทยได้ 36 คะแนน จาก 100 คะแนน จัดอยู่ในล้าดับที่ 99 (ถูกลดอันดับลงจากอันดับที่ 96 เมื่อปี 
2560 ซึ่งได้ 37 คะแนน) 

เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้การ
บริหารราชการของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส อันจะส่งผลให้การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาพรวมของประเทศไทยลดน้อยลง คณะรัฐมนตรี (ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2561) จึงมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส้านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก้าหนด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส้านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้
ก้าหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่ 10 (การป้องกันการทุจริต) ตัวชี้วัดย่ อยที่ 10.1 (การ
ด้าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต) ข้อ O34 ก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งแสดงเจตนารมณ์หรือค้ามั่น
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารและปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส้านักงาน ป.ป.ช. ก้าหนด ส้านักงานตรวจสอบ

ส่วนที่ 1  รายละเอียดโครงการ 
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ภายใน จึงได้จัดท้าโครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต (UBU Say No To 
Corruption) ประจ้าปี 2562 เพ่ือแสดงเจตจ้านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและปฏิบัติงานที่
สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยอัน
เกิดจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน
ภาครัฐ อันจะเป็นก้าลังส้าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตของ
มหาวิทยาลัยและประเทศไทยต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการรับทราบเจตจ้านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
๒) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบเกี่ยวกับหลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๓ ความสอดคล้อง 

๑) ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ

เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
ท้างานอย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์ องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการท้างานอย่างมีความสุขและ
ได้รับความชื่นชมในภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

๒) ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดีระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60-2564) 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  
1. องค์กรมีการพัฒนาและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ 
3. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท้างาน 

๑.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑) ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบเจตจ้านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๒) ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบหลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
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๑.๕ กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน  136 คน ได้แก่ 
๑) อธิการบดี    จ้านวน   ๑ คน 
๒) รองอธิการบดี    จ้านวน   6 คน 
๓) ผู้ช่วยอธิการบดี   จ้านวน   2 คน 
๔) คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี  จ้านวน 73 คน 
๕) ผู้อ้านวยการและรองผู้อ้านวยการการส้านัก จ้านวน   8 คน 
๖) ผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ้านวน   1 คน 
๗) ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ 

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ้านวน   4 คน 
๘) หัวหน้าส้านักงานเลขานุการคณะ/ส้านัก จ้านวน  14 คน 
๙) ผู้อ้านวยการกองต่าง ๆ ในสังกัดส้านักงานอธิการบดี จ้านวน   ๕ คน 

๑๐)  หัวหน้าส้านักงานต่าง ๆ ในสังกัดส้านักงานอธิการบดี จ้านวน  ๑1 คน 
๑๑)  ผู้รับผิดชอบโครงการ  จ้านวน  11 คน 

๑.๖ ระยะเวลาด าเนินการ 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 

๑.๗ สถานที่ด าเนินการ  
ห้องแกรนด์บอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑.๘ แผนการด าเนินงาน 

ตารางท่ี ๑ แผนการด าเนินงาน 

ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ  

1 ประสานงาน/ขอรับทราบนโยบายในการจัด
โครงการต่ออธิการบดี 

นางปนัดดา ฤทธชิ ู ภายในวันที ่
10 พ.ค. 62 

2 ประสานงานและขอความอนุเคราะห์
วิทยากรจากสา้นักงาน ป.ป.ช. ประจ้า
จังหวัดอุบลราชธาน ี

นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากลุ ภายในวันที ่
17 พ.ค. 62 

3 จัดท้าก้าหนดการโครงการ นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากลุ ภายในวันที ่
17 พ.ค. 62 

4 จัดท้าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากลุ ภายในวันที ่
17 พ.ค. 62 

5 ติดต่อและประสานงานต่าง ๆ กบัผู้ร่วม
รับผิดชอบโครงการ สถานที่จัดประชุม ห้อง
ประชุม อาหารกลางวนั อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และการจ้างเหมาบรกิารจัดท้า
ป้ายไวนิลและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากลุ 
 

ภายในวันที ่
17 พ.ค. 62 
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ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ  

6 ค้านวณกลุ่มเปา้หมาย/จดัท้าหนังสือเชิญ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากลุ ภายในวันที ่
17 พ.ค. 62 

7 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากงาน
ประชาสัมพนัธ์ กองกลาง เพื่อถ่ายภาพ 
จัดท้าข่าวประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากลุ ภายในวันที ่
24 พ.ค. 62 

8 1. รวบรวมรายชื่อ/จัดทา้ใบลงทะเบียน 
2. ติดตามหน่วยงานที่ยงัไม่จัดสง่รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด 

1. นายไตรภพ รสจนัทร ์
2. นางสาวศุภิสรา ข่าทิพที 
3. นางสาวนิตติสร หลาทอง 

ภายในวันที ่
24 พ.ค. 62 

9 จัดท้าแบบประเมนิความพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการ 

1. นางอัมพร ยิ่งยงวงศส์กุล 
2. นางสาวเรวดี สายแวว 

ภายในวันที ่
24 พ.ค. 62 

10 รวบรวม/จัดเตรียมเอกสารให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. นางสาวนิตติสร หลาทอง 
2. นางสาวศุภิสรา ข่าทิพที 

ภายในวันที ่
24 พ.ค. 62 

11 ยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดโครงการ นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากลุ ภายในวันที่  
24 พ.ค. 62 

12 รับลงทะเบียนและให้บริการแบบสอบถาม
กับผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรสา้นักงานตรวจสอบ
ภายใน และบุคลากรกองแผนงาน 

วันที่ 27 พ.ค. 62 

13 เป็นผู้ดา้เนินรายการ ผู้อ้านวยการกองแผนงาน  วันที่ 27 พ.ค. 62 

14 จัดกิจกรรมการประกาศเจตจ้านงสุจริตใน
การบริหารและปฏบิัติราชการ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

บุคลากรสา้นักงานตรวจสอบ
ภายใน และบุคลากรกองแผนงาน 

วันที่ 27 พ.ค. 62 

15 บรรยายหัวข้อ หลักการบริหารและ
ปฏิบัติงานทีสุ่จริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผู้อ้านวยการส้านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ้าจงัหวัดอุบลราชธาน ี
 

วันที่ 27 พ.ค. 62 

16 ถ่ายภาพในวนัจัดโครงการ นายไตรภพ รสจันทร ์ วันที่ 27 พ.ค. 62 

17 เบิกจ่ายค่าใช้จา่ยของโครงการ นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากลุ ภายในวันที ่
31 พ.ค. 62 

18 ส่งใช้คืนเงนิยืมทดรองจ่าย นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากลุ ภายในวันที ่
31 พ.ค. 62 

19 ประเมินผลและรายงานผลการด้าเนิน
โครงการ 

1. นางอัมพร ยิ่งยงวงศส์กุล 
2. นางสาวเรวดี สายแวว 
3. นางสาวนิตติสร หลาทอง 
4. นายไตรภพ รสจนัทร ์
5. นางสาวศุภิสรา ข่าทิพที 

ภายในวันที ่
31 พ.ค. 62 
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ล าดับ ขั้นตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ  

20 น้าข้อมูลผลการด้าเนนิโครงการเข้าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment 
System: ITAS) 

นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากลุ ภายในวันที ่
31 พ.ค. 62 

 

๑.๙ งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 

ตารางท่ี 2 งบประมาณในการด้าเนินโครงการ 
ล าดับ หมวดรายจ่าย รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

1 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร  2,400 
๒ ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหารกลางวัน  27,200 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,760 
๓ ค่าวัสดุ 1. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท้าป้ายไวนิล = 1,000 บาท  

2. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท้าป้ายไวนิลและโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ = 9,640 บาท 

10,640 

รวมงบประมาณ (บาท) 45,000 

 

๑.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตารางท่ี 3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
๑. ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ  จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 ร้อยละ 
๒. ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
 
 
 

1. ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 
ต่อประกาศเจตจ้านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติ
ราชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไม่ต่้ากว่า 
4.00 

 

คะแนน 
 
 

2. ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 
ต่อหลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ไม่ต่้ากว่า 
4.00 

 

คะแนน 

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา/
สถานที่ 

ระดับความพึงพอใจต่อระยะเวลา และสถานที่ใน
การจัดโครงการ 

ไม่ต่้ากว่า 
4.00 

คะแนน 

๔.  ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด้าเนินโครงการ  ไม่เกิน 
45,000 

บาท 

 



6 

 

๑.๑๑ การประเมินผลโครงการ 
การเปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย แผนการด้าเนินงานและงบประมาณที่ก้าหนดไว้กับ  

ผลด้าเนินการจริงซึ่งสามารถประเมินผลและรายงานผลการด้าเนินโครงการเสนอต่ออธิการบดีทราบ ภายใน
เดือนมิถุนายน 2562 

๑.๑๒ ผู้รับผิดชอบโครงการ   
บุคลากรส้านักงานตรวจสอบภายใน และกองแผนงาน 
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ก าหนดการ 
โครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต  

(UBU Say No To Corruption) ประจ าปี 2562 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม C โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

๐8.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น. รับชมวีดีทัศน์เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

09.00 – 09.10 น. กล่าวรายงาน โดย นายฐิติเดช ลือตระกูล 
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

09.10 – 09.15 น. กล่าวเปิดโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

09.15 – 09.45 น. กิจกรรมการประกาศเจตจ้านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

09.45 – 10.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.00 – 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “หลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม
โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล” 

  โดยนายศุภชัย ไชยหงษ์ 
  ผู้อ้านวยการส้านักงาน ป.ป.ช. ประจ้าจังหวัดอุบลราชธานี    
  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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๒.๑ วิธีการประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
1. เปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย แผนการด้าเนินงานและงบประมาณที่ก้าหนดไว้กับ 

ผลด้าเนินการจริง 
2. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ตารางท่ี ๔ วิธีการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  เปรียบเทียบร้อยละจ้านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการระหว่าง
จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่
ตั้งเป้าหมายไว้กับจ้านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าร่วมจริง 

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๒. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   
๑) ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจต่อประกาศเจตจ้านงสุจริต
ในการบริหารและปฏิบัติราชการ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
ความพึงพอใจภายหลังสิ้นสุด
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๒) ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักการบริหารและ
ปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการประเมิน
ความพึงพอใจภายหลังสิ้นสุด
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๓. ตัวช้ีวัดเชิงเวลา/สถานที ่
ระดับความพึงพอใจต่อระยะเวลา 

และสถานที่ในการจัดโครงการ 

 
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการความพึง

พอใจภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา
การเข้าร่วมโครงการ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

๔. ตัวช้ีวัดเชิงค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด้าเนิน

โครงการ 

 
เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

ระหว่างค่าใช้จ่ายที่ตั้ง
งบประมาณไว้กับค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจริง 

 
บันทึกขออนุมัติและ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการ และบันทึกขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

ส่วนที่ ๒  วิธีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
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๒.๒ วิธีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัด

โครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต (UBU Say No To Corruption) 
ประจ้าป ี2562 ได้มีการแจกแบบประเมินความพึงพอใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 114 คน  

๒) เครื่องมือที่ใช้ในแบบประเมินความพึงพอใจ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจ
ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ   มีทั้งหมด ๓ ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ 
อายุ ต้าแหน่งของผู้ประเมิน และหน่วยงานที่สังกัด 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert’s rating scale) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
Scale) โดยก้าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้  

มากที่สุด  ให้คะแนน 5 คะแนน 
มาก   ให้คะแนน 4 คะแนน 

  ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
 น้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
 น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 

ในการประเมินผลใช้สูตรการค้านวณช่วงความกว้างของอันตรภาคชั้น  เป็นการค้านวณ
ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยแต่ละล้าดับชั้น มีดังนี ้

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =  คะแนนสูงสุด - คะแนนต่้าสุด   
จ้านวนชั้น 

=  5-1 
    5  
=  0.80 

จะได้เกณฑร์ะดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.๘๑ - 2.60  หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓) การรวบรวมข้อมูล ด าเนินการโดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ทุกคน และเก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 
๔) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Excel ช่วยในการค านวณและหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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๓.๑ กิจกรรมการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย  
 

สรุปกิจกรรมการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 
 
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ส านักงานตรวจสอบภายใน และ
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ “ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัย
ทุจริต” (UBU Say No To Corruption) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม C โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล รักษาราชการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานและ
วัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต 
เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยอันเกิดจาก
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ 
อันจะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย
ต่อไป  

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เป็นประธานเปิดโครงการ 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนนิงานโครงการ 
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ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาคุณภาพองค์กร 

กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นผู้อ่านประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้  

๑. จะบริหารงานและปฏิบัติราชการด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินราชการและตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และครบถ้วน 
  ๒. จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด  
  ๓. จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน รวมทั้งพร้อม
รับผิดชอบในผลการปฏิบัติราชการหากการปฏิบัติราชการนั้นส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหาย  เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรและสาธารณชน 
  ๔. จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต โดยสื่อสารนโยบายหรือมาตรการเกี่ ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพ่ือให้
บุคลากรเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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   ๕.  จะส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอรัปชัน มีความละอาย เกรงกลัวที่
จะท าการทุจริตคอรัปชัน ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม และจิตส านึกสาธารณะเป็นส าคัญ รวมทั้งไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือน าไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่ปลอดการทุจริตทุกรูปแบบ 
   ๖. จะสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรตรวจสอบภายนอก เพื่อป้องกันและป้องปรามการ
กระท าทุจริตคอรัปชันภายในองค์กร 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อ่านประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ 
 
 

ต่อจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้น าคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมแสดงสัญลักษณ์ใน
การประกาศเจตจ านงสุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย  ไชยหงษ์ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน และมอบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแสดงเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ให้แก่ คณะ/ส านัก/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน ๑๗ หน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  
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อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตจ านงสุจริต 

 
 

 
อธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตจ านงสุจริต 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา มอบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ให้แก่ คณะ/ส านัก/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

 
๓.๒ การบรรยายในหัวข้อ “หลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล”  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย  ไชยหงษ์ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “หลักการบริหาร
และปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล” ให้แก่คณะผู้บริหาร และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก 

  

 
นายศุภชัย  ไชยหงษ์ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ 

 “หลักการบริหารและปฏิบัติงานท่ีสุจริต เท่ียงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล” 
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เนื้อหาการบรรยาย 
๑. ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
    ฯลฯ 
  (๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 ๑.๒ ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 
  ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้  
  ข้อ ๒ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วน
ราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ข้อ ๓ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่าง
เคร่งครัด 
  ข้อ ๔ กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 
๒ และข้อ ๓ ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
      ข้อ ๕ ให้ส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนินการแสวงหา รวบรวมและด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ ฯลฯ   

 ๑.๓ หลักเกณฑ์การด าเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบ
ราชการ (หนังสือส านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุดที่ คสช(สลธ)/๖๔ ลงวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๑) 
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  ข้อ ๑ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน 
แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที และให้พิจารณา
ด าเนินการทางวินัย หรือทางอาญาโดยเร็ว ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความ
คืบหน้าในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือทราบเป็นระยะตามความ
เหมาะสม 

  กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้
ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไปด ารงต าแหน่ง
อ่ืนเป็นการชั่วคราว เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบ
โดยเร็ว และในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอ
ให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี 
และด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง
มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราว 
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๕๙ เรื่องมาตรการ
แก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๒ ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุป
ความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเ จ้าสังกัด
เพ่ือทราบความคืบหน้าและเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อน หรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และ
ในกรณีที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาด าเนินคดีโดยทันที 

       กระบวนการพิจารณาด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดล าดับตามความส าคัญ ความสนใจ
ของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดข้ึน 

      ในกรณีท่ีเป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการปรับ
ย้ายจากต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิมหรือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย 
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 ๑.๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๖๑  

  เรื่องกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  อย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด ดังนี้ (มาตรา ๕๙ , มาตรา ๖๐) 
  (๑) การกล่าวหาจะท าด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือก็ได้ 
  (๒) ผู้ถูกร้องต้องเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ หรือพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไม่เกิน ๕ ปี 
  (๓) ระบุชื่อและท่ีอยู่ของผู้กล่าวหา พร้อมลงลายมือชื่อในค ากล่าวหา 
  (๔) ระบุชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกร้อง 
  (๕) ระบุข้อกล่าวหา ว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม และพฤติการณ์แห่ งการกระท าผิดตาม
ข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน (ผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้) 

  “เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง         
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่ง หรือ
เงินเดือนประจ า ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมี
กฎหมายก าหนดให้ใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางการปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือกิจการอ่ืนของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.   
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กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควรส่งเรื่องให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ  
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการระดับสูง หรือเทียบเท่าลงมา

มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในเรื่องที่มิใช่ความผิดร้ายแรง 
จะมอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ด าเนินการแทนก็ได้ (ม. ๖๒) 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรอาจส่งเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ กระท า
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือฐานความผิดอ่ืน ที่มิใช่ความผิดร้ายแรงให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตาม ป.วิอาญา 
ก็ได้ (ม. ๖๓) 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าเรื่องใดมิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือมิได้อยู่ในหน้าที่
หรืออ านาจฯ จะส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งหรือถอดถอนด าเนินการทางวินัย ไปตามหน้าที่
หรืออ านาจก็ได้ (ม. ๖๔) 

กรณีผู้เสียหายร้องทุกข์ หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน (ต ารวจ) (ม.๖๑)  
กล่าวหาเจ้าพนักงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดในข้อหาใดๆ  บรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยร้องทุกข์หรือกล่าวโทษว่ากระท าความผิดฐาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ร่ ารวยผิดปกติ    
(๒) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   
(๔) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ

ยุติธรรม  
(๕) ฐานความผิดอ่ืนตาม พรบ. ป.ป.ช. ก าหนด หรือที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในหน้าที่และ

อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ให้พนักงานสอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น แล้วส่งเรื่อง

ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ หากไม่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจฯ หรือแม้จะอยู่ในหน้าที่และอ านาจแต่เป็นเรื่องไม่ร้ายแรงฯ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร
มอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ด าเนินการ ก็ส่งเรื่องคืนภายใน ๓๐ วัน 

การด าเนินการทางอาญาตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกด าเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของ

ศาล มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อได้มีค า
พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าเลย ถ้าจ าเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้น า
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๘ มาใช้บังคับ (ม. ๗ พ.ร.บ. ป.ป.ช. ๖๑ และ ม. ๑๓ พ.ร.บ.วิธี
พิจารณาคดีทุจริตฯ ๒๕๕๙)   
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๒. การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๒.๑ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๑๐๓ และ
มาตรา ๑๕๘ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด 
หรือปฏิบัติงานอยู่ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ... (ม. ๑๓๐) 
 ๒.๒ การให้ความคุ้มครอง กรณีให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแส  
  ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้อง
ทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค าหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามที่เห็นสมควร ... (ม. ๑๓๑)  
 ๒.๓ การให้ความคุ้มครอง กรณีผู้บังคับบัญชาสั่งการโดยมิชอบ  
  ในกรณีที่ เจ้ าพนักงานของรัฐผู้ ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเพราะถูก
ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท า ถ้าได้ท าหนังสือโต้แย้ง หรือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่ง หรือให้ยืนยันค าสั่งแล้ว 
หรือได้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบถึงเบาะแส ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
กระท าการนั้น ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ (ม. ๑๓๔) 
 ๒.๔ การกันบุคคลเป็นพยาน  
  บุคคลใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดกับเจ้าพนักงานของรัฐ หากได้ให้ถ้อยค า 
หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญ ในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท า
ผิดของเจ้าพนักงานของรัฐรายอ่ืนหรือผู้ถูกกล่าวหารายอ่ืนนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรจะกันผู้นั้น
ไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
  ห้ามมิให้ด าเนินคดีอาญาหรือด าเนินการทางวินัยกับบุคคลดังกล่าว และบุคคลนั้นอาจได้รับ
ความช่วยเหลือตามสมควร...(ม. ๑๓๕) 
 ๒.๕ การแจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เม่ือด าเนินการทางวินัย  
  เมื่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานของรัฐมีค าสั่งให้ด าเนินการสอบสวนทางวินัยแก่เจ้า
พนักงานของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ให้แจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
มีค าสั่ง ในกรณีเช่นนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.  จะสั่งให้ผู้บังคับบัญชารายงานความคืบหน้าและผลของการ
ด าเนินการ หรือจะให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือด าเนินการต่อไปก็ได้  (ม. ๑๓๖)    
 ๒.๖ การให้เงินรางวัลจากกองทุน  
  ในการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าพนักงานของรัฐร่ ารวยผิดปกติ หากผู้ใด
ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกตรวจสอบ 
รวมทั้งตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผลให้ทรัพย์สินที่ร่ ารวยผิดปกตินั้นตกเป็นของ
แผ่นดิน โดยค าสั่งถึงที่สุดของศาลแล้ว ผู้นั้นอาจได้รับเงินรางวัลจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก็ได้ (ม. ๑๓๗)    
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 ๓. การก าหนดความผิดการให้หรือการรับสินบน การก าหนดอายุความในกรณีหลบหนีและอายุ
ความล่วงเลยการลงโทษ การก าหนดการริบทรัพย์สินในคดีทุจริต  
  มาตรา ๑๗๑ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้
ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  มาตรา ๑๗๒ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ 
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ปอ. ม. ๑๕๗)  
  มาตรา ๑๗๕ ผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระท าการหรือไม่
กระท าการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ปอ.ม.๑๔๓) 
  มาตรา ๑๗๖ ผู้ใด ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด แก่เจ้าพนักงานของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ 
หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ (ปอ.ม. ๑๔๔) (ถ้าผู้กระท าความผิดเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและกระท าเพ่ือนิติบุคคลฯ นิติบุคคลมี
ความผิดตามมาตรานี้) 
 ๔. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค ๓ 
  เปิดท าการที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ มีเขตอ านาจ ๘ จังหวัด ประกอบด้วย  
   ๑. ชัยภูมิ   ๒. นครราชสีมา    
   ๓. บุรีรัมย์   ๔. ยโสธร   
   ๕. ศรีสะเกษ   ๖. สุรินทร์    
   ๗. อ านาจเจริญ   ๘. อุบลราชธานี 

  ระบบการพิจารณาคดี คือ ระบบไต่สวน โดยศาลมีหน้าที่ส าคัญในการเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง      
ผู้พิพากษาจะเป็นผู้ซักถามพยานเอง คู่ความและทนายความจะถามได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล ซึ่งต่างจาก
ระบบกล่าวหาที่ใช้กันในปัจจุบัน 
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  ภาระการพิสูจน์ ยังคงตกอยู่แก่โจทก์ดังเดิม นอกจากนี้ ระบบการพิจารณาคดีของศาลจะมีส านวน
ของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. เป็นส านวนหลัก ซึ่งอัยการสูงสุด หรือ ป.ป.ช. ในฐานะโจทก์ จ าต้องน ามาส่งต่อศาลใน
วันยื่นฟ้อง ซึ่งศาลจะใช้ส านวนดังกล่าวเป็นแนวทาง หรือเป็นหลักในการไต่สวน และตั้งค าถามที่ส าคัญ 
  ทั้งนี้ จ าเลยที่ไม่ถูกคุมขัง หากต้องการยื่นอุทธรณ์ ต้องมายื่นด้วยตัวเอง ไม่สามารถมอบหมายให้
ผู้อื่นมายื่นแทนได้ ซึ่งเป็นความแตกต่างจากคดีอาญาปกติทั่วไป 
  ในส่วนทรัพย์สินของกลางที่รับสินบนหรือติดสินบนกันมา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเดิม ศาล
ถือหลักว่าของกลางนั้น เมื่อโจทก์ไม่ได้ขอให้ริบศาลไม่สามารถริบได้ แต่กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริต ให้อ านาจ
ศาลริบทรัพย์ของกลางได้ แม้โจทก์จะไม่ได้มีค าขอให้ริบทรัพย์ก็ตาม 

 

 
คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ  

“หลักการบริหารและปฏิบัติงานท่ีสุจริต เท่ียงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล” 
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ภาพบรรยากาศการบรรยายในหัวข้อ  

“หลักการบริหารและปฏิบัติงานท่ีสุจริต เท่ียงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล” 
 

๓.๓ ประเมินแผนและผลการด าเนินงาน 

ตารางท่ี ๕ ประเมินแผนและผลการด าเนินงาน     

ขั้นตอน/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดการ 
แผน ผล 

๑. ประสานงาน/ขอรับทราบนโยบายในการจัด
โครงการต่ออธิการบดี 

นางปนัดดา ฤทธชิ ู ภายในวันที่ 
10 พ.ค. 62 

 
3-10 พ.ค. 62 

๒. ประสานงานและขอความอนุเคราะห์
วิทยากรจากสา้นักงาน ป.ป.ช. ประจ้า
จังหวัดอุบลราชธาน ี

นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล ภายในวันที่ 
17 พ.ค. 62 

 
15 พ.ค. 62 

๓. จัดท้าก้าหนดการโครงการ นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล ภายในวันที่ 
17 พ.ค. 62 

 
13-14  
พ.ค. 62 

๔. จัดท้าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล ภายในวันที่ 
17 พ.ค. 62 

 
14 พ.ค. 62 

๕. ติดต่อและประสานงานต่าง ๆ กบัผู้ร่วม
รับผิดชอบโครงการ สถานที่จัดประชุม ห้อง
ประชุม อาหารกลางวนั อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และการจ้างเหมาบรกิารจัดท้า
ป้ายไวนลิและโปสเตอร์ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ  

นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล ภายในวันที่ 
17 พ.ค. 62 

 

14-17  
พ.ค. 62 

๖. ค้านวณกลุ่มเปา้หมาย/จดัท้าหนังสือเชิญ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล ภายในวันที่ 
17 พ.ค. 62 

 
14 พ.ค. 62 
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ขั้นตอน/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดการ 
แผน ผล 

๗. ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากงาน
ประชาสัมพนัธ์ กองกลาง เพื่อถ่ายภาพ 
จัดท้าข่าวประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล ภายในวันที่ 
24 พ.ค. 62 

 
16 พ.ค. 62 

๘. รวบรวมรายชื่อ/จัดทา้ใบลงทะเบียนและ
ติดตามหน่วยงานที่ยังไม่จัดส่งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 

1. นายไตรภพ รสจนัทร ์
2. นางสาวศุภิสรา ข่าทิพที 
3. นางสาวนิตติสร หลาทอง 

ภายในวันที่ 
24 พ.ค. 62 

 
24 พ.ค. 62 

๙. จัดท้าแบบประเมนิความพึงพอใจ 
ในการจัดโครงการ 

1. นางอัมพร ยิ่งยงวงศส์กุล 
2. นางสาวเรวดี สายแวว 

ภายในวันที่ 
24 พ.ค. 62 

 
24 พ.ค. 62 

๑๐. รวบรวม/จัดเตรียมเอกสารให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. นางสาวนิตติสร หลาทอง 
2. นางสาวศุภิสรา ข่าทิพที 

ภายในวันที่ 
24 พ.ค. 62 

 

24 พ.ค. 62 

๑๑. ยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดโครงการ นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล ภายในวันที่ 
24 พ.ค. 62 

 

15 พ.ค. 62 

๑๒. รับลงทะเบียนและให้บริการแบบสอบถาม
กับผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรสา้นักงานตรวจสอบ
ภายใน และบุคลากรกอง
แผนงาน 

วันที่ 27 
พ.ค. 62 

 

27 พ.ค. 62 

๑๓. เป็นผู้ดา้เนินรายการ นายเพลนิ วิชัยวงศ์  
นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล 

วันที่ 27 
พ.ค. 62 

 

27 พ.ค. 62 

๑๔. จัดกิจกรรมการประกาศเจตจ้านงสุจริตใน
การบริหารและปฏบิัติราชการ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

บุคลากรสา้นักงานตรวจสอบ
ภายใน และบุคลากรกอง
แผนงาน 

วันที่ 27 
พ.ค. 62 

 

27 พ.ค. 62 

๑๕. บรรยายหัวข้อ หลักการบริหารและ
ปฏิบัติงานทีสุ่จริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผู้อ้านวยการส้านักงาน ป.ป.ช.  
ประจ้าจงัหวัดอุบลราชธาน ี
 

วันที่ 27 
พ.ค. 62 

 

27 พ.ค. 62 

๑๖. ถ่ายภาพในวนัจัดโครงการ นายไตรภพ รสจันทร ์ วันที่ 27 
พ.ค. 62 

 
27 พ.ค. 62 

๑๗. เบิกจ่ายค่าใช้จา่ยของโครงการ นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล ภายในวันที่ 
31 พ.ค. 62 

 
27 พ.ค. 62 

๑๘. ส่งใช้คืนเงนิยืมทดรองจ่าย นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล ภายในวันที่ 
31 พ.ค. 62 

 
28 พ.ค. 62 

๑๙. ประเมินผลและรายงานผลการด้าเนิน
โครงการ 

1. นางอัมพร ยิ่งยงวงศส์กุล 
2. นางสาวเรวดี สายแวว 
3. นางสาวนิตติสร หลาทอง 
4. นายไตรภพ รสจนัทร ์
5. นางสาวศุภิสรา ข่าทิพท ี

ภายในวันที่ 
31 พ.ค. 62 

 
30 พ.ค. 62 

๒๐. น้าข้อมูลผลการด้าเนนิโครงการเข้าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศรองรับการประเมิน

นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล ภายในวันที่ 
31 พ.ค. 62 

 
ด้าเนินการเมื่อ
จัดท้ารายงาน 
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ขั้นตอน/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ ก าหนดการ 
แผน ผล 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) 

ผลการด้าเนนิ
โครงการแล้ว
เสร็จ โดยจะต้อง
ด้าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 31 พ.ค. 
๖๒ 

หมายเหตุ ค่าจัดท้าป้ายไวนิลและสื่อประชาสัมพันธ์ จ้านวน 7,000 บาท งานพัสดุ กองคลัง เป็น
ผู้ด้าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

สรุป การเปรียบเทียบแผนและผลการด้าเนินงาน สิ้นสุดผลการด้าเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
2562 พบว่า ผลการด้าเนินงานเป็นไปตามแผนการด้าเนินงานที่ก้าหนดไว้ จ้านวน 19 ขั้นตอนจากทั้งหมด 
20 ขั้นตอน (ร้อยละ 95) และยังมิได้ด้าเนินการตามแผนการด้าเนินงานที่ก้าหนดไว้ จ้านวน 1 ขั้นตอน 
(ร้อยละ 0.50) ได้แก่ น้าข้อมูลผลการด้าเนินโครงการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment System: ITAS) เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวจักด้าเนินการภายหลังรายงานผลการด้าเนิน
โครงการเสร็จสิ้นแล้ว 

๓.๔ สรุปผลงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้านวน 45,000 บาท (ร้อยละ 100) 
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง   จ้านวน 40,560 บาท (ร้อยละ 90.13)   
งบประมาณคงเหลือ   จ้านวน   4,440 บาท (ร้อยละ 9.87) 
สรุป ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานโครงการคิดเป็นร้อยละ 90.13 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน 
ตารางท่ี ๖ รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน     

ล าดับ หมวด
รายจ่าย 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ประมาณการ 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

ร้อยละเบกิจ่ายจริง
เทียบประมาณการ 

1 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร  2,400 1,600 66.67 
๒ ค่าใช้สอย 1. คา่อาหารกลางวัน  27,200 27,200 100 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,760 4,760 100 

๓ ค่าวัสด ุ 1. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท้าปา้ยไวนิล  
2. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท้าปา้ยไว้นิล
และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ  

10,640 7,000 65.79 

รวมงบประมาณ (บาท) 45,000 40,560 90.13 
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หมายเหตุ ช่องเบิกจ่ายจริงค่าวัสดุ ได้แก่ 

1. ค่าจ้างเหมาบริการจัดท้าป้ายไวนิล จ้านวน 1,000 บาท  
2. ค่าจัดท้าโปสเตอร์ ขนาด A1 จ้านวน 6,000 บาท ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายประมาณการอยู่ระหว่างด้าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

๓.๕ สรุปผลประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตารางท่ี ๗ สรุปผลประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ค่าเป้าหมาย ผลการการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
ร้อยละ 80 

 
บรรลุผล 

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ้านวน 114 คน
จากเป้าหมาย 136 คน คิดเปน็ร้อยละ 83.82 

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ   
1. ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความ

เข้าใจต่อประกาศเจตจ้านงสุจรติใน
การบริหารและปฏบิัติราชการ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไม่ต่้ากว่า 
4.00 คะแนน 

บรรลุผล 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ/ความรู้

ความเข้าใจต่อประกาศเจตจ้านงสุจริตในการบริหาร
และปฏิบตัิราชการ ประจา้ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ที่คะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด 

2. ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักการบริหารและ
ปฏิบัติงานทีสุ่จริต เที่ยงธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ไม่ต่้ากว่า 
4.00 คะแนน 

บรรลุผล 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ/ความรู้

ความเข้าใจต่อหลักการบริหารและปฏบิัติงานที่
สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ที่คะแนนเฉลี่ย 4.54 คะแนน ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา/สถานที่ 
ระดับความพงึพอใจต่อระยะเวลา   
และสถานที่ในการจัดโครงการ 

 

ไม่ต่้ากว่า 
4.00 คะแนน 

บรรลุผล 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อระยะเวลา 

และสถานที่ในการจัดโครงการ ที่คะแนนเฉลี่ย 4.37 
คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด้าเนิน 
โครงการ 

 
ไม่เกิน 
45,000 บาท 

 
บรรลุผล 

สามารถจัดโครงการได้ภายในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร โดยมีการเบิกจ่ายจริง จ้านวน 
40,560 บาท (ร้อยละ 90.13) ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด  

 

สรุป ผลประเมินการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดความส้าเร็จของโครงการจากเป้าหมายที่ก้าหนด จ้านวน 5 ข้อ 
บรรลุเป้าหมาย 5 ข้อ คิดเป็นการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100   
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๓.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัย
ทุจริต (UBU Say No To Corruption) ประจ้าปี 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวนทั้งสิ้น 114 คน จาก
กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๒ และได้รับแบบประเมินความพึงพอใจ จ้านวน 81 คน จาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ 71.05 รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 
ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด โดยแจกแจง

เป็นความถี่ค่าเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละ (Percentage) ดังนี้ 

ตารางท่ี ๘ แสดงจ้านวนและค่าร้อยละข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 
ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑. เพศ   
ชาย 22 27.16 
หญิง 59 72.84 

รวม 81 100.00 
๒. อายุ   

ต่้ากว่า 25 ป ี 0 0.00 
25 – 34 ปี 9 11.11 
35 – 44 ปี  24 29.63 
45 – 54 ปี 39 48.15 
มากกว่า 55 ป ี 8 9.88 
ไม่ระบุอาย ุ 1 1.23 

รวม 81 100.00 
๓. ต าแหน่ง   

ผู้บริหารระดับมหาวทิยาลัย/คณะ/สา้นัก 32 39.51 
ผู้อ้านวยการกอง/หัวหน้าส้านักงานในสังกัดสา้นักงานอธิการบดี 12 14.81 
ผู้จัดการ/ผูช้่วยผู้จดัการหน่วยงานวิสาหกิจ 0 0.00 
บุคลากรสายสายวิชาการ 7 8.64 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 30 37.04 

รวม   
๔. หน่วยงานที่สังกัด   

คณะ/วิทยาลัย/ส้านัก 54 66.67 
ส้านักงานอธิการบดี 27 33.33 
หน่วยงานวิสาหกิจ (โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/สถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 

0 0.00 

รวม 81 100.00 
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จากตารางที่ ๘ ผลการิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน จ้านวน 81 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
เพศ ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศชาย จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.16 เป็นเพศหญิง 

จ้านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 72.84 
อายุ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุระหว่าง 45-54 ปี จ้านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15

รองลงมาคือ อายุระหว่าง 35-44 ปี จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 อายุระหว่าง 25-34 ปี จ้านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 อายุมากกว่า 55 ปี จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.88 และไม่ระบุอายุ
จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.23 

ต าแหน่งผู้ประเมิน ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/ส้านัก
จ้านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 39.51 รองลงมาคือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ้านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.04 ผู้อ้านวยการกอง/หัวหน้าส้านักงานในสังกัดส้านักงานอธิการบดี จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.81 และบุคลากรสายวิชาการ จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ   8.64 

หน่วยงานที่สังกัด ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สังกัดคณะ/วิทยาลัย/ส้านัก จ้านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ สังกัดส้านักงานอธิการบดี จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ตารางท่ี ๙ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินระดับความพึงพอใจ/ความรู้
ความเข้าใจ/การน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้  

ล าดับ ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ 

ผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1 ด้านกระบวนการ    
 1.1 การประชาสัมพันธโ์ครงการ/การแจ้งรายละเอียด

โครงการ 
4.09 0.63 มาก 

 1.2 การก้าหนดระยะเวลา และสถานที่ในการจัด
โครงการ 

4.37 0.60 มากที่สุด 

 1.3 การก้าหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และจ้านวนคนเข้า
ร่วมโครงการเหมาะสมกับหัวข้อและกิจกรรม 

4.26 0.77 มากที่สุด 

2 ด้านวิทยากร    
 2.1 ความรู้ความสามารถและการตอบข้อซักถามของ

วิทยากร 
4.40 0.80 มากที่สุด 

 2.2 วิทยากรมีเทคนิค/วิธีการในการถ่ายทอดให้เข้าใจ
ง่าย 

4.17 0.87 มาก 

 2.3 การใช้สื่อ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบการบรรยาย 4.14 0.84 มาก 
3 ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ    

 3.1 การให้ข้อมูลโครงการ 4.28 0.65 มากที่สุด 
 3.2 กิริยามารยาท การแต่งกาย 4.48 0.59 มากที่สุด 
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ล าดับ ประเด็นความคิดเห็น 
ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ 

ผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 3.3 เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นเต็มใจบริการ 4.52 0.57 มากที่สุด 
4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

 4.1 ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับจ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

4.51 0.52 มากที่สุด 

 4.2 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.47 0.55 มากที่สุด 

5 ด้านคุณภาพ    
 5.1 ได้รับทราบเจตจา้นงสุจริตในการบริหารและปฏบิัติ

ราชการของมหาวิทยาลัย 
4.60 0.51 มากที่สุด 

 5.2 ได้รับทราบหลักการบริหารและปฏิบัตงิานที่สุจริต 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 

4.54 0.52 มากที่สุด 

 5.3 สามารถน้าความรู้ไปปรับใช้เสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนนิงานของหน่วยงานในสังกัดและ
สนับสนนุการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 

4.44 0.68 
 

มากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 4.38 คะแนน (มากที่สุด) 

 

สรุปผล พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจภาพรวมต่อโครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงาน
โปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต (UBU Say No To Corruption) ประจ้าปี 2562 ทีค่่าเฉลี่ย 4.38 คะแนน ซึ่ง
อยู่ในระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้มากที่สุด โดยแบ่งตามหัวข้อการ
พิจารณา ดังนี้ 

๑. ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า การก้าหนดระยะเวลา และสถานที่
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การ
ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และจ้านวนคนเข้าร่วมโครงการเหมาะสมกับหัวข้อและกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 
4.26 อยู่ในระดับมากที่สุด และการประชาสัมพันธ์โครงการ/การแจ้งรายละเอียดโครงการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.09 อยู่ในระดับมาก 

๒. ด้านวิทยากร พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า ความรู้ความสามารถและการตอบข้อ 
ซักถามของวิทยากรมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ วิทยากรมีเทคนิค/
วิธีการในการถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับมาก 

๓. ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นเต็ม 
ใจบริการมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กิริยามารยาท การแต่งกาย มี
คะแนนเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมากที่สุด และการให้ข้อมูลโครงการ คะแนนเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

๔. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า ขนาดห้องมีความ 
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เหมาะสมกับจ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมากที่สุด  

๕. ด้านคุณภาพ (การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ) พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่า  
ได้รับทราบเจตจ้านงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ได้รับทราบหลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ตามหลักธรรมาภิบาล  คะแนนเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด และสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและสนับสนุนการป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริต คะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ตอนที่ 3 ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตารางท่ี ๑๐ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ล าดับ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ความถี่ 
1 ควรขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึงดังนี้ 
- กลุ่มผู้ปฏิบัติการ 
- กลุ่มบุคลากรในภาพรวม 
- กลุ่มตัวแทนของนักศึกษา 

2 

2 ควรมีเนื้อหาสาระการต่อต้านทุจริตในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 
3 แจ้งก้าหนดการโครงการช้าไป ท้าให้ติดภารกิจอ่ืน ๆ เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่ครบ 

(ไม่ได้ฟังบรรยาย) 
1 

4 การเก็บแบบสอบถามควรเก็บภายหลังประชุมเรียบร้อยแล้วเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น
จริงในการปรับปรุงพัฒนาโครงการหากผู้รับผิดชอบต้องการกระตุ้นเตือนผู้เข้าอบรม
ควรใช้ค้าพูด “รบกวนตอบแบบสอบถามและส่งให้เจ้าหน้าที่หลังการประชุมเสร็จ” 
อาจใช้ช่วงเวลาพักเบรกประกาศเตือน หรือ ช่วงลงทะเบียนอธิบายให้ทราบว่าต้อง
ด้าเนินการเรื่องประเมินอย่างไร จะท้าให้เป็นทางการมากกว่าการเดินแจ้งตามโต๊ะ 

1 

5 ได้เอกสารประกอบการประชุมด้วยจะดีมากข้ึน 1 
6 ในโอกาสต่อไปควรจัดโครงการในลักษณะเช่นนี้ โดยเชิญผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบจาก

องค์กรภายนอกเป็นวิทยากร เพ่ือกระตุ้นย้้าเตือนให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงผลจาก
การบริหารงานโดยไม่สุจริต รวมถึงเพ่ือให้ผู้บริหารที่รับต้าแหน่งใหม่ได้มีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น 

1 

7 ควรให้ผู้บริหารทุกคนเข้าร่วม หากไม่เข้าร่วมให้ชี้แจงเหตุผลประกอบ 1 
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ภาพบรรยากาศการดําเนนิโครงการ  
“ม.อบุล ฯ ยุคใหม บรหิารงานโปรงใส รวมใจตานภัยทจุริต (UBU Say No To Corruption)”  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันจันทรที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกิา 
ณ หองแกรนดบอลรูม C โรงแรมยเูพลส มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
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