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แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ความเป็นมา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นภารกิจที่
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งจะเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตามทีส่ านักงาน
ป.ป.ช. เสนอ โดยการแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
สู่การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัตริ าชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี เพือ่ ให้เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบตนเอง มีการปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง
สานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดตั้ง ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ
รับผิดชอบเรื่องการประเมินดังกล่าว พร้อมพัฒนาเครือ่ งมือต่างๆ ในการประเมิน โดยทีผ่ ่านมาในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มี
หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม ๔๒๖ หน่วยงาน รวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รบั แจ้งผลคะแนนตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เท่ากับ ๓,๓๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔,๒๐๐ คะแนน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จะเป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจานวน ๘,๒๗๗
หน่วยงาน โดยมีสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบการประเมินกลุ่มเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐทั้งหมด รวมจานวน ๘๑ หน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ต้องมีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานด้วย
หลักการประเมิน
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบ่ง
ออกเป็น ๕ ดัชนี ๑๒ ตัวชี้วัด และ ๒๓ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
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เครื่องมือในการประเมิน
๑. แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)
๒. แบบสารวจความคิดเห็นผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
๓. แบบสารวจความคิดเห็นผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การดาเนินการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ.๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดาเนินการป้องกันและปราบปราบ
การทุจริตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน มก. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่
๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๐

กิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๑๗ คน
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐

ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

รายละเอียด
คาสั่งที่ ๓๒๗๐/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙

ประเด็นการพิจารณา
๑. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของปี ๒๕๕๙ และสรุป
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขในปี ๒๕๖๐
๒. รายชื่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal
๓. รายชื่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายนอก External
๔. หลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัด EB๑ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหารของหน่วยงานได้
แสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงานหน่วยงาน
อย่างไร
๕. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยใช้
กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. จัดทาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
กาหนดนโยบายบริหารงานเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา
๒. ผู้บริหารลงนามคารับรองการปฏิบัติตามนโยบาย
๓. จัดงานประกาศเจตจานงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน
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วันที่

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐

๒๑ ก.พ. ๖๐

กิจกรรม

รายละเอียด
๔. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยใช้
กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
คาสั่งที่ ๓๓๘/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ๔ คน
๑. นาร่างประกาศมหาวิทยาลัย
ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์
เกษตรศาสตร์ เรือ่ ง กาหนดนโยบาย
บริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอที่
ประชุม ก.บ.ม. วาระพิเศษ
๒. ให้อธิการบดี รองอธิการบดีและ
ผู้บริหารส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนาม
คารับรองการปฏิบัติตามนโยบายใน
การบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล โดยเชิญบุคลากรทุกส่วนงาน
ประกาศเจตจานงว่าจะบริหารงาน
และสือ่ มวลชน เข้าร่วมงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อบุคลากร
และสาธารณชน
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วันที่
๒๗ ก.พ. ๖๐

๑๐-๑๑ มี.ค.
๒๕๖๐

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐
๒๓ มีนาคม
๒๕๖๐

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐

กิจกรรม
ส่งข้อมูล Internal และ External
ทาง E – Mail ทางเว็บไซด์
www.itamua.com
ประชุมสัมมนาที่อัมพวารีสอร์ต
จ.สมุทรสงคราม

รายละเอียด
ส่งข้อมูล Internal รวม ๕๐๐ รายชื่อ
ส่งข้อมูล External รวม ๕๐๐ รายชื่อ

ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ประเด็นการพิจารณา
๑. ผู้ประเมินเข้าสารวจผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายใน
Internal จานวน ๑๒๐ คน
๒. มอบหมายให้ผู้รบั ชอบตัวชี้วัดจัดเตรียมเอกสารและ
หลักฐานส่ง ๗ เมษายน ๒๕๖๐
๓. การจัดโครงการสัมมนาเรื่องการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและผลประโยชน์ทบั ซ้อน เพื่อให้ความรู้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประเด็นการพิจารณา
๑. พิจารณาเอกสารและมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบแรก
(ส่ง ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐)
๒. พิจารณาเอกสารและมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบสอง
(ส่ง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐)
๓. การจัดโครงการสัมมนาเรื่องการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและผลประโยชน์ทบั ซ้อน เพื่อให้ความรู้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
หนังสือที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๑/๑๔๔ ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบแรก
ลว ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ตัวชี้วัด EB๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือที่ ตช ๐๐๓๕.๕๓/๖๔๐
โรงเรียนนายร้อยตารวจขอความอนุเคราะห์
มหาวิทยาลัยในการประสานให้ผู้ประเมินเข้ารวบรวม
ข้อมูลตามแบบสารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายใน
ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
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วันที่

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐

๗ เม.ย. ๒๕๖๐
๑๗-๒๑ เม.ย.
๒๕๖๐

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐
๑ มิถุนายน
๒๕๖๐

๑๔ มิถุนายน
๒๕๖๐
๒๗ มิถุนายน
๒๕๖๐

กิจกรรม

การจัดโครงการสัมมนาเรื่องการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
ผู้รบั ผิดชอบหลักฐานเชิงประจักษ์
รอบสอง ส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมหลักฐานเชิง
ประจักษ์รอบสอง และสรุปผลการ
ดาเนินงาน
ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบสอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือที่ ตช ๐๐๓๕.๕๓/ว.๑๒๔๐
ลว ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

รายละเอียด
๔. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยใช้
กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
วิทยากร นายภูมิวัฒน์ รัตนผล จากสานักงาน ป.ป.ช.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล

จัดส่งหลักฐานให้ผู้ประเมิน
แจ้งผลการประเมินแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
รอบที่ ๒ (ยังไม่รวมแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
รอบที่ ๑ และผลสารวจ Internal และ External) และ
หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะอุทธรณ์ ขอให้ส่งเอกสาร
เพื่ออุทธรณ์ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่งผลอุทธรณ์คะแนน

หนังสือที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๑/
๖๓๕๓ ลว ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
หนังสือที่ ตช ๐๐๓๕.๕๓/ว.๐๒๙๒ โรงเรียนนายร้อยตารวจ ซึง่ เป็นทีป่ รึกษาได้แจ้งผลการ
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ประเมินแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ ๒ (ยัง
ไม่รวมแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ ๑ และ
ผลสารวจ Internal และ External) ทาง e-mail โดย
ได้คะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนนส่งผลให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคะแนนเท่ากับ ๓,๐๐๐
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วันที่

กิจกรรม

กันยายน ๒๕๖๐

กาหนดแจ้งผลการประเมินทั้ง ๔
ส่วน

รายละเอียด
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๓,๓๐๐ คิดเป็นร้อยละ
๙๐.๙๑
คะแนนทั้ง ๔ ส่วน ประกอบด้วย
๑. ผลการประเมินแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
รอบที่ ๑
๒. ผลการประเมินแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
รอบที่ ๒
๓. ผลสารวจ Internal
๔. ผลสารวจ External

๑. คณะกรรมการฯ ได้กาหนดกิจกรรมเพือ่ ให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความตั้งใจในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้
๔.๑ มีการปลูกฝังวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่เกิดการไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติ
จัดกิจกรรมการแสดงเจตจานงของผูบ้ ริหารและบุคลากร ณ ห้องประชุมสุธรรม
อารีกลุ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๔.๒ มีการปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
จัดโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน: การจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน
๔.๓ มีการแสดงเจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหารหน่วยงาน
ผู้บริหารลงนามคารับรองตามนโยบายการบริหารงาน
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๔.๔ มีการส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทุจริตของเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยมีแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบหน่วยงานให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ เพือ่ ป้องกันการทุจริต
มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหานายกสภา กรรมการสภา อธิการบดี และผูบ้ ริหาร ในเรือ่ งของคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม
๒. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดย
ใช้กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัย ได้สง่ ข้อมูลแนวทางการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยใช้กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
ให้กับเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มี ๖ แผนงาน
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