
1 
 

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

ความเป็นมา 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นภารกจิที่

หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษามหีน้าที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งจะเริ่มในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเห็นชอบ

ให้หน่วยงานภาครัฐทกุหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตามทีส่ านักงาน 

ป.ป.ช. เสนอ โดยการแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตฯ 

สู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัตริาชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี เพือ่ใหเ้ป็นเครื่องมือในการ

ตรวจสอบตนเอง มีการปรับปรงุการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดต้ัง ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ

รับผิดชอบเรื่องการประเมินดงักล่าว พร้อมพฒันาเครือ่งมอืต่างๆ ในการประเมิน โดยทีผ่่านมาในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มี

หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม ๔๒๖ หน่วยงาน รวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รบัแจง้ผลคะแนนตามหลักฐาน

เชิงประจกัษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

เท่ากับ ๓,๓๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔,๒๐๐ คะแนน 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จะเป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจ านวน ๘,๒๗๗ 

หน่วยงาน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รบัผิดชอบการประเมินกลุ่มเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐทั้งหมด รวมจ านวน ๘๑ หน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเ์ป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ต้องมีการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานด้วย 

หลักการประเมิน 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบ่ง

ออกเป็น ๕ ดัชน ี๑๒ ตัวช้ีวัด และ ๒๓ ตัวช้ีวัดย่อย ดังนี้ 
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เครื่องมือในการประเมิน 

๑. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) 

๒. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

๓. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

การด าเนนิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใ์นปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อด าเนินการป้องกันและปราบปราบ
การทจุริตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน มก. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

วันท่ี กิจกรรม รายละเอียด 
๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน

คุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๑๗ คน 

ค าสั่งที่ ๓๒๗๐/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ 

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๐ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประเด็นการพิจารณา 
๑. วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของปี ๒๕๕๙ และสรุป
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขในปี ๒๕๖๐ 
๒. รายช่ือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal 
๓. รายช่ือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก External 
๔. หลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวช้ีวัด EB๑  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหารของหน่วยงานได้
แสดงเจตจ านงสจุริตในการบริหารงานหน่วยงาน
อย่างไร 
๕. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยใช้
กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ 

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐ ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประเด็นการพิจารณา 
๑. จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
ก าหนดนโยบายบรหิารงานเพือ่สง่เสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา 
๒. ผู้บรหิารลงนามค ารบัรองการปฏิบัติตามนโยบาย 
๓. จัดงานประกาศเจตจ านงว่าจะบรหิารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชน 
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วันท่ี กิจกรรม รายละเอียด 
๔. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยใช้
กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ 

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม ๔ คน  

ค าสั่งที่ ๓๓๘/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐ 

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐ ๑. น าร่างประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรือ่ง ก าหนดนโยบาย
บรหิารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอที่
ประชุม ก.บ.ม. วาระพิเศษ 
๒. ให้อธิการบดี รองอธิการบดีและ
ผู้บริหารส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนาม
ค ารับรองการปฏิบัติตามนโยบายใน
การบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ห้องประชุมก าพล อดลุวิทย์  
 

๒๑ ก.พ. ๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน
ประกาศเจตจ านงว่าจะบรหิารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สจุริตต่อบุคลากร
และสาธารณชน 
 

ห้องประชุมสุธรรม อารกีุล โดยเชิญบุคลากรทกุส่วนงาน 
และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน 
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วันท่ี กิจกรรม รายละเอียด 
๒๗ ก.พ. ๖๐ ส่งข้อมลู Internal และ External 

ทาง E – Mail ทางเว็บไซด์ 
www.itamua.com 

ส่งข้อมลู Internal รวม ๕๐๐ รายช่ือ 
ส่งข้อมลู External รวม ๕๐๐ รายช่ือ 

 
๑๐-๑๑ มี.ค. 
๒๕๖๐ 

ประชุมสัมมนาที่อัมพวารีสอร์ต 
จ.สมุทรสงคราม 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. พิจารณาเอกสารและมอบหมายผูร้ับผิดชอบ  
หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบแรก 
(ส่ง ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐) 
๒. พิจารณาเอกสารและมอบหมายผูร้ับผิดชอบ  
หลักฐานเชิงประจักษ์ รอบสอง 
(ส่ง ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐) 
๓. การจัดโครงการสมัมนาเรื่องการป้องกันปราบปราม
การทจุริตและผลประโยชน์ทบัซ้อน เพื่อให้ความรู้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ หนังสือที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๑/๑๔๔ 
ลว ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบแรก 
ตัวช้ีวัด EB๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๐ 

หนังสือที่ ตช ๐๐๓๕.๕๓/๖๔๐ โรงเรียนนายร้อยต ารวจขอความอนเุคราะห์
มหาวิทยาลัยในการประสานใหผู้้ประเมินเข้ารวบรวม
ข้อมูลตามแบบส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายใน 
ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐ ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประเด็นการพิจารณา 
๑. ผู้ประเมินเข้าส ารวจผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 
Internal จ านวน ๑๒๐ คน 
๒. มอบหมายใหผู้้รบัชอบตัวช้ีวัดจัดเตรียมเอกสารและ
หลักฐานสง่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
๓. การจัดโครงการสมัมนาเรื่องการป้องกันปราบปราม
การทจุริตและผลประโยชน์ทบัซ้อน เพื่อให้ความรู้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

http://www.itamua.com/
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วันท่ี กิจกรรม รายละเอียด 
๔. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยใช้
กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ 

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ การจัดโครงการสัมมนาเรื่องการ
ป้องกันปราบปรามการทจุริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

วิทยากร นายภูมิวัฒน์ รัตนผล จากส านักงาน ป.ป.ช. 
ห้องประชุมสุธรรม อารกีุล 

๗ เม.ย. ๒๕๖๐ ผู้รบัผิดชอบหลักฐานเชิงประจกัษ์
รอบสอง ส่งข้อมลูใหฝ้่ายเลขานุการ 

 

๑๗-๒๑ เม.ย. 
๒๕๖๐ 

ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมหลักฐานเชิง
ประจักษ์รอบสอง และสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

 

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐ ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบสอง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จัดส่งหลักฐานใหผู้้ประเมิน 

๑ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

หนังสือที่ ตช ๐๐๓๕.๕๓/ว.๑๒๔๐ 
ลว ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

แจ้งผลการประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
รอบที่ ๒ (ยังไม่รวมแบบส ารวจหลกัฐานเชิงประจักษ์ 
รอบที่ ๑ และผลส ารวจ Internal และ External) และ
หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะอุทธรณ์ ขอให้ส่งเอกสาร
เพื่ออุทธรณ์ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

หนังสือที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๑/
๖๓๕๓ ลว ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

ส่งผลอทุธรณ์คะแนน 

๒๗ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

หนังสือที่ ตช ๐๐๓๕.๕๓/ว.๐๒๙๒ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ซึง่เป็นทีป่รึกษาได้แจง้ผลการ
ประเมินแบบส ารวจหลกัฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ ๒ (ยัง
ไม่รวมแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ ๑ และ
ผลส ารวจ Internal และ External)  ทาง  e-mail โดย
ได้คะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนนส่งผลให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรม์ีคะแนนเท่ากบั ๓,๐๐๐ 
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วันท่ี กิจกรรม รายละเอียด 
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๓,๓๐๐ คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๙๑ 

กันยายน ๒๕๖๐ ก าหนดแจง้ผลการประเมินทั้ง ๔ 
ส่วน 

คะแนนทั้ง ๔ ส่วน ประกอบด้วย 
๑. ผลการประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 

รอบที่ ๑ 
๒. ผลการประเมินแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 

รอบที่ ๒ 
๓. ผลส ารวจ Internal  
๔. ผลส ารวจ External 

 
๑. คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดกจิกรรมเพือ่ใหผู้้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความตั้งใจในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี ้
๔.๑ มีการปลูกฝังวัฒนธรรมใหเ้จ้าหน้าที่เกิดการไมท่นต่อการทุจริตในการปฏิบัต ิ

จัดกิจกรรมการแสดงเจตจ านงของผูบ้รหิารและบุคลากร  ณ ห้องประชุมสุธรรม    
อารีกลุ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
๔.๒ มีการปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม 

จัดโครงการป้องกันปราบปรามการทจุริต และผลประโยชนท์ับซ้อน: การจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงาน 

๔.๓ มีการแสดงเจตจ านงสจุริตของผูบ้รหิารหน่วยงาน 
ผู้บริหารลงนามค ารบัรองตามนโยบายการบรหิารงาน 
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๔.๔ มีการส่งเสริมใหม้ีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายและการทจุริตของเจ้าหน้าที่ 

มหาวิทยาลัยมีแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบหน่วยงานให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ เพือ่ป้องกันการทุจริต 
มหาวิทยาลัยมีข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ  
วิธีการสรรหานายกสภา กรรมการสภา อธิการบด ีและผูบ้รหิาร ในเรือ่งของคุณสมบัติ    
และลกัษณะต้องห้าม  

 
๒. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ ๓ โดย   

ใช้กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 
มหาวิทยาลัย ได้สง่ข้อมลูแนวทางการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ โดยใช้กลไกทางการศึกษา ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 
ให้กับเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มี ๖ แผนงาน  
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