รายงานการวิเคราะห์
เรื่อง
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สานักงานอธิการบดี
2563

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร 2563 : กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ : 62 หน้ำ
กำรศึกษำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รอบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 2561 และ 2562 เพื่อหำแนวทำง
ปรับปรุง/แก้ไขกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส โดยวิเครำะห์ข้อมูลจำก 1) แบบกำรประเมินหลักฐำน
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based) / แบบกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) 2) แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) 3) แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT)
ผลกำรศึ กษำ พบว่ำ แบบส ำรวจหลั กฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) / แบบกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) พบว่ำ มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นตำมลำดับ
ปี 2560 – 2562 ได้คะแนนคิดเป็น ร้อยละ 90.91, 95.45 และ 100 ตำมล ำดับ แบบส ำรวจควำมคิดเห็ นผู้ มี
ส่วนได้เสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) พบว่ำปี 2560 – 2562 ได้คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.48, 87.34 และ 81.66 ตำมลำดั บ แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (External
Integrity and Transparency Assessment : EIT) พบว่ ำ ปี 2560 – 2562 ได้ ค ะแนนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.74
77.88 และ 85.33 ตำมลำดับ ดังนั้น กำรศึกษำในครั้งนี้ ขอเสนอแนะแนวทำงแก้ไขโดยให้ปรับปรุงและพัฒนำใน
เรื่ อ งของกำรสื่ อ สำรและกำรรั บ รู้ โดยก ำหนดมำตรกำรกำรรั บรู้ ใ นเรื่ อ งคุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำร
ดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
(EIT) เช่น 1) ก ำหนดเป็ น วำระกำรประชุม ของผู้ บ ริ ห ำรมหำวิ ทยำลั ย ที่ ประชุม สภำมหำวิ ท ยำลั ย ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (ก.บ.ม.) 2) ถ่ำยทอดให้ผู้บริหำรส่วนงำนได้รับทรำบและนำไปถ่ำยทอดให้
บุ ค ลำกรของส่ ว นงำนได้ รั บ รู้ อย่ ำ งทั่ ว ถึ ง 3) จั ด ประชุ ม ชี้ แจงให้ กับ บุ ค ลำกรภำยในมหำวิ ท ยำลั ย 4) ท ำกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนป้ำยประชำสัมพันธ์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 5) จัดส่งข้อมูลเรื่อง
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้กับบุคลำกรทุกคนทำง E-mail 6)
จัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องกำรรับรู้อย่ำงต่อเนื่อง ประกวดกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของมหำวิทยำลัย ซึ่งจะทำให้มีควำมน่ำเชื่อถือในกำรบริหำรจัดกำรที่ดีของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นำไปสู่
องค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก ให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและ ควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้เริ่มดำเนินกำร ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2557 เป็นต้นมำ และมีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ตำมลำดับทำให้รัฐบำล
ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ โดยเมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำ
ร่วมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ หน่วยงำนภำครัฐในปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 – 2560 ตำมที่สำนักงำน ป.ป.ช. เสนอ
กำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment – ITA) ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำน
ภำครัฐทั่วไประเทศจะต้องดำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน ได้รับทรำบผลกำร
ประเมินและแนวทำงในกำรกำรพัฒนำ ยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส และยกระดับ
กำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) เกิดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำร และกำรอำนวยควำมสะดวกต่อประชำชนให้เข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณะด้วยควำมเป็นธรรมผ่ำน
กำรปฏิบั ติง ำนอย่ ำงมีม ำตรฐำน กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกกำรทุจริ ต กำรรับสิ นบน หรือก่ อให้ เกิ ดผล
ประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะส่งผลทำให้กำรทุจริตในภำพรวมของประเทศลดลง ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำร
ทุจริต (Corruption Perception Index :CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยมีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI)
สูงกว่ำร้อยละ 50 ซึ่งในปี 2561 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน อยู่ลำดับที่ 99 จำก 180 ประเทศของโลก ลดลง
จำกปี 2560 ที่ได้ 37 คะแนน อยู่อันดับที่ 96 จำก 180 ประเทศของโลก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้จัดทำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ปี 2562 โดยมีผลคะแนนกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำกทุกปี
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สำหรับเกณฑ์ประเมินมีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่งเกี่ ยวข้องกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส กำรทุจริต กำร
ปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนด มีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ที่
รั บ ผิ ดชอบอย่ ำงเคร่ ง ครั ด ปฏิบั ติ งำนอย่ ำ งมุ่ง มั่นเต็ม ควำมสำมำรถ มี ระบบกำรด ำเนิ นงำนเพื่ อป้อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำน มีกำรเผยแพร่ข้อมูลของมหำวิทยำลัยอย่ำงโปร่งใส ก่อให้เกิดควำม
เชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำร บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้ควำมสำคัญและถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กฎหมำย จรรยำบรรณและจริยธรรมเพิ่มขึ้น ตลอดจนถึงกำรแสดงเจตจำนงของผู้บริหำร ที่จะบริหำรงำน
มหำวิทยำลัยด้วยคุณธรรมและควำมโปร่งใสต่อบุคลำกรและสำธำรณชน อันจะนำมำสู่องค์กรที่มีธรรมำภิบำล
ในปี 2560 และ ปี 2561 เป็นกำรประเมินจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ โดยมีดัชนีเกณฑ์กำร
ประเมินแบ่งเป็น 5 ดัชนี ได้แก่
1. ดัชนีควำมโปร่งใส
2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด
3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
สำหรับกำรวัดผลกำรประเมินฯ วัดจำกข้อมูล 3 ส่วน คือ หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
ประเมินจำกข้อคำถำมจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) ได้แก่ บุคลกรของมหำวิทยำลัย และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยนอก (External) ได้แก่ นิสิต ลูกค้ำหรือผู้รับบริกำร และในปี 2562 วัดผลกำรประเมินจำกจำก
ข้ อ มู ล 3 ส่ ว น คื อ แบบกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล สำธำรณะ ( Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จะต้องนำเข้ำข้อมูลลงในเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยเพื่อ
รับกำรประเมินตำมโปรแกรมกำรประเมินของสำนักงำน ป.ป.ช. กำรประเมินจำกข้อคำถำมจำกผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสีย ภำยใน (Internal) ได้แก่ บุ คลกรของมหำวิทยำลั ย และผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยภำยนอก (External)
ได้แก่ นิสิต ลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรมีดัชนีกำรประเมินแบ่งเป็น 10 ดัชนี ได้แก่
1. กำรปฏิบัติหน้ำที่
3. กำรใช้อำนำจ
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
9. กำรเปิดเผยข้อมูล

2. กำรใช้งบประมำณ
4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
6. คุณภำพกำรดำเนินงำน
8. กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
10. กำรป้องกันกำรทุจริต
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วัตถุประสงค์ของกำรวิเครำะห์
1. เพื่อรำยงำนผลและเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รอบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 2561 และ 2562
2. เพื่อหำแนวทำงปรับปรุง/แก้ไขกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส สำหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย
3. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยใช้ประกอบในกำรตัดสินใจพิจำรณำเรื่องกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
4. เพื่อให้มหำวิทยำลัยดำเนินกำรเรื่องกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสบรรลุตำมเป้ำหมำย มี
ควำมน่ำเชื่อถือในกำรบริหำรจัดกำรที่ดี นำไปสู่องค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล
ระยะเวลำกำรวิเครำะห์
ทำกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (2560 - 2562)
ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ
1. ได้รับทรำบระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
2. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุง/พัฒนำ กำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น มีควำมตระหนักในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
3. มหำวิทยำลัยมีภำพลักษณ์ที่ดี มีควำมน่ำเชื่อถือในกำรบริหำรจัดกำรที่ดี นำไปสู่องค์กรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล ก่อให้ควำมเชื่อมั่นศรัทธำแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. บรรลุผลในกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรใช้
หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่นยืน ตัวชี้วัด เรื่องร้อยละของผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
5. เพื่อยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index :CPI) ของประเทศไทย
ขอบเขตกำรวิเครำะห์
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ คือวิเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปี 2560 – 2562 ดังนี้
1. เปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ITA)
2. เปรียบเทียบผลกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) / แบบกำรเปิดเผยข้อมูล
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สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
3. เปรียบเทียบผลสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
4. เปรียบเทียบผลสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT)
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กำรศึกษำเรื่อง กำรวิเครำะห์ข้อมูลเรื่องแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อสู่องค์กรที่มีธรรมำภิบำล (Good Governance) เปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 3 ปี (2560 - 2562) โดยมีแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกำรคิดวิเครำะห์ ดังนี้
2.1 แนวควำมคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกำรคิดวิเครำะห์
ควำมหมำยของกำรคิดวิเครำะห์
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 24) กำรคิดวิเครำะห์ เป็นควำมสำมำรถในกำรจำแนกแจกแจง
และแยกแยะองค์ประกอบต่ำง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอำจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องรำว
หรือเหตุกำรณ์ และหำควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่ำงองค์ประกอบเหล่ำนั้น เพื่อค้นหำสำเหตุที่แท้จริงของ
สิ่งที่เกิดขึ้น
สุวิทย์ มูลคำ (2547 : 9) ให้ควำมหมำยของกำรวิเครำะห์และกำรคิดวิเครำะห์ว่ำกำรวิเครำะห์
(Analysis) หมำยถึง กำรจำแนก แยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วน ๆ เพื่อค้นหำว่ำมี
องค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบ้ำง ทำมำจำกอะไร ประกอบขึ้นมำได้อย่ำงไร และมีควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
อย่ำงไร กำรคิดวิเครำะห์ (Analytical thinking) หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรจำแนก แยกแยะองค์ประกอบ
ต่ำง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอำจจะเป็นวัตถุสิ่งของ เรื่องรำว หรือเหตุกำรณ์และหำควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่ำงองค์ประกอบเหล่ำนั้น เพื่อค้นหำ สภำพควำมเป็นจริงหรือสิ่งสำคัญของสิ่งที่กำหนดให้
สมจิต สวธนไพบูลย์ (2541 : 94 ) กำรคิดวิเครำะห์ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรคิดพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบโดยใช้เหตุผล ประกอบกำรตัดสินใจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ คู่มือ “นักวิจัยมือใหม่ (2552 : 81-83) กำรวิเครำะห์ข้อมูล
แบบสร้ำงข้อสรุป วิธีกำรหลักที่ใช้ในกำรวิเครำะห์มี 3 ชนิด คือ
1. กำรวิเครำะห์แบบอุปนัย คือ วิธีตีควำมสร้ำงข้อสรุป ข้อมูลจำกรูปธรรมหรือปรำกฎกำรณ์ที่
มองเห็น เช่น พิธีกรรม กำรทำมำหำกิน ควำมเป็นอยู่ในสั งคม ฯลฯ เมื่อนักประเมินได้เห็นรูปธรรมหรือ
เหตุ กำรณ์ ห ลำย ๆ เหตุ กำรณ์ แล้ ว ลงมื อสร้ำ งข้ อสรุป ถ้ำ ข้อ สรุ ปนั้ นไม่ไ ด้รั บกำรตรวจสอบยื นยั นก็ เป็ น
สมมติฐำนชั่วครำว ถ้ำหำกได้รับกำรยืนยันแล้วก็ถือว่ำเป็นข้อสรุป ซึ่งมีควำมหมำยเป็นรูปธรรมในระดั บต้น ๆ
กำรสร้ำงข้อสรุปเชิงนำมธรรมจำกปรำกฎกำรณ์ที่มองเห็น เช่น เด็กขำยพวงมำลัย นักประเมินต้องสร้ำง
ข้อสรุปเหล่ำนี้ให้เป็นจริงและต้องคำนึงว่ำกำรสร้ำงข้อสรุปนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำในตอนท้ำยของกำรรวบรวมข้อมูล
เท่ำนั้น แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลำ เมื่อใดที่สัมผัสปรำกฎกำรณ์จะต้องสร้ำงข้อมูลในระดับใดระดับหนึ่ง
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ข้อสรุปที่สร้ำงขึ้นในขั้นตอนนี้เรียกว่ำ สมมติฐำนชั่วครำว ในกำรวิจัยประเมินผลเชิงคุณภำพสมมติฐำนได้มำ
จำกกรอบทฤษฎีเช่นกัน แต่ผู้ประเมินไม่กำหนดสมมติฐำนจำกกรอบแนวคิดอันใดอันหนึ่งโดยเฉพำะ ตรงกัน
ข้ำมนักประเมินจะปรับเปลี่ยนสมมติฐำนอยู่เสมอ โดยกำรทดสอบสมมติฐำนเหล่ำนั้นตลอดเวลำ จะเห็นว่ำ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยประเมินผลเชิงคุณภำพหัวใจสำคัญอยู่ที่กำรสร้ำงสมมติฐำนนั่นเอง
2. กำรวิเครำะห์โดยจำแนกชนิดข้อมูล คือ กำรจำแนกข้อมูลเป็นชนิด ๆ (typologies) หรือ
ขั้นตอนของเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไป กำรจำแนกแบ่งวิธีกำรได้เป็น 2 แบบ คือ
แบบใช้แนวคิดทฤษฎี และไม่ใช้ทฤษฎี
1) แบบใช้ทฤษฎี คือ กำรจำแนกชนิดข้อมูลในเหตุกำรณ์หนึ่ง ๆ โดยยึดแนวทฤษฎีเป็นกรอบในกำร
จ ำแนก เช่ น อำจใช้ ท ฤษฎี ข อง Lofland ซี่ ง แยกเป็ น 6 แบบ คื อ กำรกระท ำ กิ จ กรรม ควำมหมำย
ควำมสัมพันธ์ กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสภำพสังคม เป็นแนวทำงในกำรจำแนกกำรแยกชนิดของ สิ่งที่
จะต้องสั งเกตออกเป็น 6 แบบนี้ จ ะเป็น ประโยชน์โ ดยตรงในแง่ของกำรตรวจสอบว่ำผู้ประเมินทำงำนได้
ครบถ้วนหรื อไม่ หรือพยำยำมอธิบ ำยถึงควำมเป็นมำ สำเหตุ และผลลัพธ์ กำรวิเครำะห์ ในเบื้องต้นนี้เป็น
สิ่งจำเป็นในกำรวิจัยประเมินผล เพรำะงำนวิจัยประเมินผลเชิงคุณภำพนี้เป็นงำนที่ต้องทำกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในสนำมเพื่อได้สำมำรถเก็บข้อมูลได้ต่อเนื่องและวิเครำะห์ได้อย่ำงถูกต้อง
ในกำรวิเครำะห์ผู้ประเมินจะต้องพยำยำมตอบคำถำมว่ ำสิ่งที่วิเครำะห์นั้นมีรูปแบบอย่ำงไร เกิดขั้นได้
อย่ำงไร เพรำะเหตุใด และจะมีผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ กิจกรรม และควำมสัมพันธ์อย่ำงไร แต่กำรตอบ
คำถำมเหล่ำนี้จะไม่สำมำรถทำได้จำกกำรสังเกตอย่ำงเดียว จำเป็นต้องใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ประกอบ ด้วย และ
ผู้ประเมินจะต้องวิเครำะห์ อย่ำงลึกซึ้งและรอบคอบ เพรำะสำเหตุและผลกระทบของเหตุกำรณ์หรือกิจกรรม
หรือควำมสัมพันธ์ไม่ได้มีสำเหตุเดียว และจะไม่กระทบเรื่องเดียวแต่จะกระทบเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ อีกเป็นอัน
มำก
2) แบบไม่ใช้ทฤษฎี คือ กำรจำแนกข้อมูลที่จะวิเครำะห์ตำมควำมเหมำะสมของข้อมูล อำจใช้สำมัญ
สำนึกหรือประสบกำรณ์ของผู้ประเมิน ผู้ประเมินจำจำแนกข้อมูลเป็นชนิดง่ำยๆ ตำมประเภทควำมสัมพันธ์กับ
แบบชีวิตที่ผู้ ป ระเมิน สั งเกตเห็ น เช่น แบ่ งชนิดเหตุ กำรณ์ ระยะเวลำที่เกิดเหตุกำรณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้อ ง
สภำพแวดล้อม แล้วพิจำรณำควำมสัมพันธ์ของชนิดต่ำง ๆ ที่แบ่ งนี้ผู้ประเมินจะพิจำรณำดูควำม สม่ำเสมอ
ของกำรเกิดข้อมูลชนิดต่ำง ๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐำนกำรอธิบำยสำเหตุของปรำกฎกำรณ์ในกำรจำแนกข้อมูลเป็น
ชนิดทั้งโดยใช้และไม่ทฤษฎี ผู้ประเมินจะได้กำหนดหน่วยกำรวิเครำะห์ให้แก่ข้อมูลโดยปริยำย
3. กำรวิเครำะห์โดยกำรเปรียบเทียบข้อมูล คือ กำรใช้วิธีกำรเปรียบเทียบ โดยกำรนำข้อมูลมำ
เปรี ย บเที ย บเป็ น ปรำกฎกำรณ์ มี ควำมเป็น นำมธรรมมำกขึ้น เช่น ผู้ ป ระเมิน สั ง เกตเหตุก ำรณ์ ห ลำย ๆ
เหตุกำรณ์ เมื่อได้จำแนกชนิดของข้อมูลในเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นแล้วก็นำมำเปรียบเทียบกัน โดยอำจทำเป็น
ตำรำงหำควำมสั ม พั น ธ์ จำกกำรเปรี ย บเที ย บนี้ เ รำจะพบควำมสั ม พั น ธ์ ใ หม่ เกิ ด ขึ้ น หรื อ ผู้ ป ระเมิ น อำจ
เปรี ย บเที ย บโดยแยกแยะแต่ ล ะปรำกฏกำรณ์อ อกเป็น 6 ส่ ว นตำมที่ ไ ด้ก ล่ ำ วไว้ แ ล้ ว แล้ ว พิ จ ำรณำดู ว่ ำ
เหตุกำรณ์ทั้ง 2 มีอะไรที่สัมพันธ์หรือซ้ำกันหรือเกี่ยวข้องกันในแง่ไหนบ้ำง
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ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2542 : 14) กำรคิดวิเครำะห์ คือกำรแสวงหำข้อเท็จจริงด้วยกำรระบุ จำแนก
แยกแยะ ข้อมูลในสถำนกำรณ์ที่เป็นแหล่งคิดวิเครำะห์ ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงกับควำมคิดเห็น หรือจุดเด่น จุด
ด้อย ในสถำนกำรณ์เป็นกำรจัดข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อไปใช้เป็นพื้นฐำนในกำรคิดระดับอื่นๆ
อรพรรณ พรสีมำ (2543 : 24) กล่ำวว่ำ กำรคิดวิเครำะห์เป็นทักษะกำรคิดระดับกลำง ซึ่งจะต้องได้
รบกำรพัฒนำต่อจำกทักษะกำรคิดพื้นฐำน มีกำรพัฒนำแง่มุมของข้อมูลโดยรอบด้ำนเพื่อหำเหตุผลและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบต่ำง ๆ
รำชบัณฑิตยสถำน (2556 : 251, 1071) ให้ควำมหมำยคำว่ำ “คิด” หมำยควำมว่ำทำให้ปรำกฏเป็น
รูป หรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรองคำดคะเน คำนวณ มุ่ง จงใจ ตั้งใจ
ส่วนคำว่ำ “วิเครำะห์” มีควำมหมำยว่ำใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษำให้ถ่องแท้ ดังนั้น คำว่ำคิด
วิเครำะห์ จึงมีควำมหมำยว่ำ เป็นกำรใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่ำงละเอียดรอบคอบแยกเป็นส่วน ๆ ในเรื่องรำว
ต่ำง ๆ อย่ำงมีเหตุผลโดยหำจุดเด่น จุดด้อยของเรื่องนั้น ๆ และเสนอแนะสิ่งที่เหมำะสมอย่ำงมีควำมเป็นธรรม
และเป็นไปได้
ชำตรี สำรำญ (2558 : 40-41) ได้ให้ควำมหมำยของกำรคิดวิเครำะห์ว่ำ กำรคิดวิเครำะห์คือ กำรรู้จัก
พิจำรณำ ค้นหำใคร่ครวญ ประเมินค่ำโดยใช้เหตุผลเป็นหลักในกำรหำควำมสัมพันธ์เชื่อมโยง หล่อหลอม
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงสมบูรณ์แบบอย่ำงสมเหตุสมผลก่อนที่จะตัดสินใจ
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ (2559 : 5) ให้ควำมหมำยของกำรคิดวิเครำะห์ว่ำเป็นกำรระบุ
เรื่องหรือปัญหำ จำแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มอย่ำงเป็นระบบ ระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยง
ควำมสัมพันธ์ของข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลหรือหำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอในกำรตัดสินใจ/แก้ปัญหำ/
คิดสร้ำงสรรค์
กล่ำวโดยสรุป กำรคิดวิเครำะห์ หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรจำแนก แจกแจงและแยกแยะข้อมูล
หรือองค์ประกอบต่ำงๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่ำงรอบครอบ โดยใช้เหตุผลเปรียบเทียบ
ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มอย่ำงเป็นระบบ ระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลหรือ
หำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอในกำรตัดสินใจ/แก้ปัญหำ/คิดสร้ำงสรรค์
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รัชดำภรณ์ แสงศรี (2560) ศึกษำเรื่องกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2560 โดยเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนย้อนหลัง 2 ปี
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(2558 – 2559) ผลกำรวิ เครำะห์ พบว่ำ ช่ ว งรอยต่อ ที่มี กำรเปลี่ ยนแปลงตัว ชี้ วัด ภำยในกรอบแผนของ
มหำวิทยำลัย ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของมหำวิทยำลัยและของหน่วยงำน ทำให้มีผล
กำรดำเนินงำนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ แสดงให้เห็นว่ำมหำวิทำลัยและหน่วยงำนมีกำรเตรียมกำรหรือมี
กำรปรั บ เปลี่ ย นกำรด ำเนิ น งำนให้ ทั น ต่ อ สภำพกำรเปลี่ ย นแปลงของตั ว ชี้ วั ด ค่ อ นข้ ำ งช้ ำ ประกอบกั บ
กระบวนกำรในกำรจั ดทำตัว ชี้วัดของมหำวิทยำลั ยล่ ำช้ำ ซึ่งทำให้มีระยะเวลำในกำรเตรียมกำรหรือกำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับตัวชี้วัดน้อยลง รวมทั้งกระบวนกำรจัดทำคำรับรองปฏิบัติงำนยังไม่ชัดเจน ถ้ำกระบวนกำร
จัดทำคำรับรองปฏิบัติงำนมีควำมชัดเจนจะส่งผลให้กำรดำเนินงำนแล้วเสร็จเร็ว ขึ้น ย่อมส่งผลให้ผลกำร
ดำเนินงำนในภำพรวมของมหำวิทยำลัยและของหน่วยงำนมีผลกำรดำเนินงำนที่เพิ่มขึ้น
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (2561) รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้เปรียบเทียบผลคะแนน
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 พบว่ำ มีผลคะแนน 97.13 96.94 ตำมลำดับ ค่ำคะแนน
ลดลง 0.19 คะแนน หรือลดลงร้อยละ 0.20
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (2562) รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่ งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำกกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ น งำนจ ำแนกตำมแหล่ ง ข้อ มูล พบว่ ำ คะแนนจำกผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยนอก
(External) เท่ำกับร้อยละ 84.03 คะแนนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) เท่ำกับร้อยละ 80.32
และคะแนนจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ำกับร้อยละ 86.36 รวมได้
คะแนนในปี 2561 เท่ำกับ 80.13 และในปี 2562 ได้คะแนนกำรประเมินเท่ำกับ 85.21 ค่ำคะแนนเพิ่มขึ้น
5.08 คะแนน
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บทที่ 3
วิธีกำรศึกษำ
กำรศึกษำเรื่อง กำรวิเครำะห์ข้อมูลเรื่องแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อสู่องค์กรที่มีธรรมำภิบำล (Good Governance) เปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 3 ปี (2560 - 2562) เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) ตำม
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ดังนี้
1. แหล่งข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำวิเครำะห์ในครั้งนี้ เป็นข้อมูลจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส่ในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (2560 – 2562) ประกอบด้วย
1. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. ผลกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) / แบบกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
3. ผลสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT)
4. ผลสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT)
2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษำได้ทำกำรศึกษำค้นคว้ำ แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและผลงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และรวบรวมรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (2560 - 2562) นำมำเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์
3. เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรประเมิน อ้ำงอิงจำกคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจำปี 2562 ในลักษณะค่ำคะแนนควบคู่กับระดับผลกำรประเมิน (Rating Score)
โดยจำแนกออกเป็น 10 ระดับ ดังนี้
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ระดับ
AA
A
BB
B
CC
C
DD
D
E
F

คะแนน
90 – 100
80 – 89.99
70 – 79.99
60 – 69.99
50 – 59.99
40 – 49.99
30 – 39.99
20 – 29.99
10 – 19.99
0 – 9.99

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในกำรศึกษำวิ เครำะห์ ในครั้ งนี้ ผู้ ศึ กษำได้ นำผลกำรประเมิ นคุ ณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำร
ดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (2560 - 2562) มำทำกำรเปรียบเทียบให้เห็นถึง
ควำมแตกต่ำงของคะแนนในแต่ละปี เปรียบเทียบตัวชี้วัดของหลักฐำนเชิงประจักษ์ในแต่ละปีที่เปลี่ยนแปลง
ไป เปรียบเทียบผลสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน เปรียบเทียบผลสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้
เสียภำยนอก เพื่อสรุปปัญหำ สำเหตุ ในส่วนที่ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย แล้วนำเสนอในรูปแบบตำรำง แผนภูมิ
แท่ง และค่ำร้อยละ
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
กำรศึกษำเรื่อง กำรวิเครำะห์ข้อมูลเรื่องแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อสู่องค์กรที่มีธรรมำภิบำล (Good Governance) เปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 3 ปี (2560 - 2562) สำมำรถสรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้ 3 ประเด็น ได้แก่
1. แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) / แบบกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
2. แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT)
3. แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT)
โดยมีผลกำรศึกษำดังนี้
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ตำรำงที่ 1 ตำรำงเปรียบเทียบคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 - 2562)
ลำดับ
1

2

3

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)
EB1 หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนตำม
ภำรกิจหลักของหน่วยงำนอย่ำงไร
(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร
(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร
ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน
หรือไม่

คะแนน

ลำดับ

100

1

100

2

(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรดำเนินกำรโครงกำรตำม
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน หรือไม่

100

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)
EB2 (1) หน่วยงำนมีกำรกำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำน

คะแนน

ลำดับ

100

1

EB2 (2) หน่วยงำนมีกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำน

100

2

1. ยกเลิกในปี 2561

ปี 2562
(48 ตัวชี้วัด)
O43 แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น
กำรกำหนดขั้นตอน วิธีกำร และ ส่วน
งำน/เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำน

คะแนน

O33 กำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
ตำมภำรกิจ ของหน่วยงำน เช่น ร่วม
วำงแผน ร่วมดำเนินกำร ร่วม
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น หรือร่วม
ติดตำมประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

100

100
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ลำดับ
4

5

6

7

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)
EB2 หน่วยงำนของท่ำนมีกำร
ปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก
อย่ำงไร
(1) มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก หรือไม่
(2) มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำม
คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจหลัก หรือไม่
EB3 หน่วยงำนของท่ำนมีกำร
ปฏิบัติงำน/กำรบริกำรตำมภำรกิจ
หลักด้วยควำมเป็นธรรมอย่ำงไร
(1) มีกำรแสดงขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและ
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรให้
ผู้รับบริกำรหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทรำบอย่ำงชัดเจน หรือไม่
(2) มีระบบกำรป้องกันหรือกำร
ตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลัก หรือไม่

คะแนน

ลำดับ

100

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)
2. ยกเลิกในปี 2561

100

3. ยกเลิกในปี 2561

คะแนน

ลำดับ

ปี 2562
(48 ตัวชี้วัด)

คะแนน

100

3

EB12 (2) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
กระบวนกำรอำนวยควำมสะดวก
หรือกำรให้บริกำรประชำชนด้วยกำร
แสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้ (เฉพำะ
หน่วยงำนที่มีภำรกิจให้บริกำร
ประชำชน อนุมัติ หรืออนุญำต)

100

3

O14 ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรให้บริกำรตำมอำนำจ หน้ำที่ หรือ
ภำรกิจของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำย
กำหนด พร้อมรำยละเอียด

100

100

4

EB12 (1) หน่วยงำนมีกำรกำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน

100

4

O13 ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ พร้อม
รำยละเอียด

100

14

ลำดับ
8

9

10

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)
EB4 หน่วยงำนของท่ำนมีกำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยควำมโปร่งใสอย่ำงไร
(1) มีกำรประกำศเผยแพร่
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
(ภำยในระยะเวลำ 30 วันทำกำร
หลังจำกวันที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560) หรือไม่
(2) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงเป็น
ระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้
สำธำรณชนสำมำรถตรวจสอบข้อมูล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนได้
โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่
(3) มีแนวทำงกำรตรวจสอบถึงควำม
เกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้
เสนองำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือไม่

คะแนน

ลำดับ

100

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)
4. ยกเลิกในปี 2561

คะแนน

ลำดับ

ปี 2562
(48 ตัวชี้วัด)

คะแนน

O21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
แผนกำรจัดหำพัสดุ ตำมที่หน่วยงำน
จะต้องดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
กำร จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
O44 แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น
กำรกำหนดขั้นตอนวิธีกำรและส่วน
งำน/เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริมควำมโปร่งใส ในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ

100

100

5

EB3 (4) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
บันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง อย่ำงเป็น
ระบบ

100

5

100

6

EB3 (2) หน่วยงำนมีกำรกำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ในกำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำม
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

100

6

100

15

ลำดับ
11

12
13

14

15

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)
EB5 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
หน่วยงำนของท่ำนมีกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชน
รับทรำบอย่ำงไร
(1) โครงกำรที่ 1 โครงกำรประกวด
รำคำจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรศูนย์
ปฏิบัติกำรนวัตกรรม
(2) โครงกำรที่ 2 โครงกำรประกวด
รำคำซื้อครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
(3) โครงกำรที่ 3 โครงกำรประกวด
รำคำซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน
อัจฉริยะ
(4) โครงกำรที่ 4 โครงกำรประกวด
รำคำจ้ำงปรับปรุงห้องประชุมสำนัก
ทะเบียนและประมวลผลพร้อม
ตกแต่งภำยใน
(5) โครงกำรที่ 5 โครงกำรประกวด
รำคำจ้ำงซ่อมแซมและปรับปรุง
ห้องน้ำ

คะแนน

ลำดับ

100

7

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)
EB3 (3) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี

100

5. ยกเลิกในปี 2561

100

6. ยกเลิกในปี 2561

100

7. ยกเลิกในปี 2561

100

8. ยกเลิกในปี 2561

คะแนน

ลำดับ

100

7

ปี 2562
คะแนน
(48 ตัวชี้วัด)
O22 ประกำศตำมที่หน่วยงำนจะต้อง
100
ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกำศเชิญ
ชวน ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็น
ต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.
2562

16

ลำดับ
16

17

18

19

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)
EB6 หน่วยงำนของท่ำนมีกำร
วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร
(1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 หรือไม่
(2) มีกำรนำผลกำรวิเครำะห์กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 มำใช้ในกำรปรับปรุงกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 หรือไม่
EB7 หน่วยงำนของท่ำนมีช่องทำงให้
ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำน
อย่ำงไร
(1) มีหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ทำ
กำรของหน่วยงำน หรือไม่
(2) มีสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่
บทบำทอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน
ทำงช่องทำงใดบ้ำง (อย่ำงน้อย 4
ช่องทำง)

คะแนน

ลำดับ

100

8

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)
EB3 (1) หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี (ที่ผ่ำนมำ)

100

9. ยกเลิกในปี 2561

100

10. ยกเลิกในปี 2561

100

9

EB1 (1) หน่วยงำนมีกำรกำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน

คะแนน

ลำดับ

100

8

100

9

ปี 2562
(48 ตัวชี้วัด)
O24 สรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่ำงน้อย
จะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

คะแนน

O42 แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น
กำรกำหนดขั้นตอน วิธีกำร และ ส่วน
งำน/เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
เผยแพร่ข้อมูล ต่อสำธำรณะ

100

100

17

ลำดับ
20

21

22

23

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)
(3) มีกำรแสดงข้อมูลกำรดำเนินงำน
ตำมบทบำทภำรกิจที่เป็นปัจจุบันทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่ออื่นๆ
หรือไม่

คะแนน

ลำดับ

100

10

(4) มีระบบกำรให้ข้อมูลกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำน
หมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะหรือระบบ
Call Center โดยมีระบบ ตอบรับ
อัตโนมัติหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำ
ทำกำรของหน่วยงำน หรือไม่
EB8 หน่วยงำนของท่ำนมีกำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำร
ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรอย่ำงไร
(1) มีกำรกำหนดช่องทำงกำร
ร้องเรียน/กระบวนกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน หรือไม่
(2) มีกำรกำหนดหน่วยงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
หรือไม่

100

100

100

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)
EB1 (2) หน่วยงำนมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน

คะแนน

ลำดับ

100

10

100

11

ปี 2562
(48 ตัวชี้วัด)
O7 ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรดำเนินงำนตำมอำนำจ หน้ำที่
หรือภำรกิจของหน่วยงำนตำมที่
กฎหมำยกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

คะแนน

O29 แนวปฏิบัติหรือเนื้อหำเกี่ยวกับ
รำยละเอียดกำรจัดกำรต่อเรื่อง
ร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน

100

100

11. ยกเลิกในปี 2561

11

EB7 หน่วยงำนมีกำรกำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงำน

12. ยกเลิกในปี 2561

18

ลำดับ
24

25

26

27

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)
(3) มีระบบกำรตอบสนองหรือ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ
หรือไม่
(4) มีรำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข
และเผยแพร่ให้สำธำรณชนรับทรำบ
ผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่
EB9 หน่วยงำนของท่ำนมีกำร
ดำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงำนอย่ำงไร
(1) มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่

คะแนน

ลำดับ

100

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)
13. ยกเลิกในปี 2561

100

12

(2) มีกำรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือไม่

100

13

คะแนน

ลำดับ

ปี 2562
(48 ตัวชี้วัด)

คะแนน

100

14. ยกเลิกในปี 2561

EB10 (1) หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงำน

100

12

100

EB10 (2) หน่วยงำนมีกำรกำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงำน

100

13

O37 กำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ของกำร
ดำเนินงำนในกรณีที่อำจก่อให้เกิดกำร
ทุจริตหรือ ก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงำน ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
O47 แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น
กำรกำหนดขั้นตอน วิธีกำร และ ส่วน
งำน/เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ป้องกันกำรขัดกัน ระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม

100

19

ลำดับ
28

29

30

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)
(3) มีกำรประชุมหรือสัมมนำหรือ
แลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในหน่วยงำน
เพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่
หรือไม่
(4) มีกำรปรับปรุงขั้นตอน/แนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
EB10 หน่วยงำนของท่ำนมีกำร
ดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน
อย่ำงไร
(1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพื่อ
นำมำปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 หรือไม่

คะแนน
100

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)
15. ยกเลิกในปี 2561

0

16. ยกเลิกในปี 2561

0

ลำดับ

14

EB11 (1) หน่วยงำนมีกำรจัดทำแผน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

คะแนน

ลำดับ

ปี 2562
(48 ตัวชี้วัด)

คะแนน

100

14

O39 ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริตประจำปี พร้อมรำยละเอียด
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.
2562

100

20

ลำดับ
31

32

33

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)
(2) มีผลกำรดำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ: เป็นโครงกำรที่หน่วยงำน
ดำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตร
มำสที่ 2 ของปีงบประมำณ พ.ศ.
2560
EB11 เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนของ
ท่ำนมีกำรรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบกำร
บริหำรงำนในหน่วยงำนอย่ำงไร
(1) มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำนที่
โปร่งใส หรือไม่
(2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของ
เจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำนที่
โปร่งใส กลุ่มดังกล่ำวมีกิจกรรมที่
แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุง
กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มี
ควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

คะแนน

ลำดับ

100

15

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)
EB11 (2) หน่วยงำนมีกำรกำกับ
ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

100

17. ยกเลิกในปี 2561

0

18. ยกเลิกในปี 2561

คะแนน

ลำดับ

100

15

ปี 2562
คะแนน
(48 ตัวชี้วัด)
O40 ข้อมูลกำรกำกับติดตำมกำร
100
ดำเนินกำร ตำมแผนป้องกันกำร ทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

21

ลำดับ

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ
16

17

18

19

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)
EB4 (1) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี

คะแนน

ลำดับ

100

16

EB4 (2) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
รำยงำนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี (ที่ผ่ำนมำ)
EB4 (3) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่กำร
กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี

100

17

0

18

EB5 หน่วยงำนมีกำรกำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรดำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ำ

100

19

ปี 2562
(48 ตัวชี้วัด)
O10 ข้อมูลแผนดำเนินงำนประจำปี
ของหน่วยงำนพร้อมรำยละเอียด ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
O12 ข้อมูลสรุปผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนดำเนินงำนประจำปี ทั้งนี้
อย่ำงน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.
2561
O11 ข้อมูลที่แสดงว่ำหน่วยงำนมีกำร
กำกับติดตำมกำรดำเนินงำน ให้เป็นไป
ตำมแผนดำเนินงำนประจำปี รอบ 6
เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2562
O27 หน่วยงำนมีกำรกำหนด
หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นไปตำมกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ หลักเกณฑ์กำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคลำกร หลักเกณฑ์กำรบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลำกร หลักเกณฑ์กำร
พัฒนำ บุคลำกร หลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน หลักเกณฑ์

คะแนน
100

100

100

100

22

ลำดับ

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ

20

EB6 หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำรต่อ
สำธำรณชน

100

20

21

EB8 หน่วยงำนมีกำรกำหนด
มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
ในกำรป้องกันกำรรับสินบน

100

21

22

EB9 หน่วยงำนมีกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน

100

22

23

ปี 2562
(48 ตัวชี้วัด)
กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญ
กำลังใจ
O34 กำรแสดงเจตนำรมณ์หรือคำมั่น
ของผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน ว่ำจะ
ปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรหน่วยงำน
อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตำมหลักธรรมมำภิบำล
O46 แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น
กำรกำหนดขั้นตอนวิธีกำรและส่วน
งำน/เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ป้องกันกำรรับสินบน
O38 กำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงกำรเสริมสร้ำง วัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมี
ทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูล ของปี พ.ศ. 2562
O1 ข้อมูลกำรแบ่งส่วนงำนภำยในของ
หน่วยงำน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่ำย
ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

คะแนน

100

100

100

100

23

ลำดับ

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ
24

25

26

27

28

ปี 2562
คะแนน
(48 ตัวชี้วัด)
O2 ข้อมูล ชื่อ–นำมสกุล และตำแหน่ง
100
ของผู้บริหำรสูงสุดและรองผู้บริหำร
สูงสุด
O3 ข้อมูลเกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่หรือ
100
ภำรกิจของหน่วยงำน ตำมที่กฎหมำย
กำหนด
O4 ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์
100
หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน ซึ่งมีระยะ
ของแผนมำกกว่ำ 1 ปี พร้อม
รำยละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี
พ.ศ. 2562
O5 ข้อมูลกำรติดต่อกับหน่วยงำน
100
อย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่
2) หมำยเลขโทรศัพท์ 3) หมำยเลข
โทรสำร 4 แผนที่ตั้ง 5) ที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail)
O6 ข้อมูลกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
100
กับหน่วยงำน เช่น พระรำชบัญญัติ
พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติ ประกำศ ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น

24

ลำดับ

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ
29

30

31

32

ปี 2562
คะแนน
(48 ตัวชี้วัด)
O8 ช่องทำงที่ผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วน
100
ได้ส่วนเสียสำมำรถสอบถำม ข้อมูล
หรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงำน
สำมำรถตอบข้อสอบถำม หรือสื่อสำร
โต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่อง
ทำงผ่ำนทำงเว็บไซต์ ของหน่วยงำน
O9 ช่องทำงกำรเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ำย 100
สังคมออนไลน์ของ หน่วยงำน เช่น
Facebook, Twitter, Instagram
หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่อง
ทำงผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน
O15 ข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรตำม
อำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของ
หน่วยงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
O16 ข้อมูลสรุปผลกำรสำรวจควำมพึง
พอใจกำรให้บริกำรตำม อำนำจหน้ำที่
หรือภำรกิจของหน่วยงำนตำมที่
กฎหมำยกำหนด ทั้งนี้ อย่ำงน้อย
จะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

100

100
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ลำดับ

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ
33

34

35

36

37

ปี 2562
คะแนน
(48 ตัวชี้วัด)
O17 ช่องทำงที่ผู้รับบริกำร หรือผู้มี
100
ส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถขอรับบริกำร
ตำมอำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของ
หน่วยงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด โดย
จะต้องเป็นช่องทำงผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของหน่วยงำน
O18 ข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 100
ประจำปีพร้อมรำยละเอียด ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
O19 ข้อมูลกำรกำกับติดตำมกำรใช้
100
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน ตำม
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2562
O20 ข้อมูลสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 100
ตำมแผนกำรใช้จ่ำย งบประมำณทั้งนี้
อย่ำงน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ.
2561
O23 สรุปผลกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงตำม 100
แบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2562
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ลำดับ

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ
38

39

40

ปี 2562
คะแนน
(48 ตัวชี้วัด)
O25 นโยบำยหรือทิศทำงของ
100
หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมโปร่งใส
สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนภำรกิจของ
หน่วยงำน และทิศทำงกำรปฏิรูป
ประเทศ
O26 หน่วยงำนมีกำรดำเนินกำรตำม
100
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร บุคคล
เช่น กำรวำงแผนกำลังคน กำรสรรหำ
คนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน กำรพัฒนำบุคลำกร
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลำกร กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษำวินัยของบุคลำกรในหน่วยงำน
เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำม กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
O28 หน่วยงำนมีกำรประเมินผลกำร
100
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและ
จัดทำเป็นรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี
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ลำดับ

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ
41

42

43

44

ปี 2562
คะแนน
(48 ตัวชี้วัด)
O30 ส่วนที่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ
100
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถ แจ้ง
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำน โดยจะต้องเป็นช่อง
ทำงผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน
O31 สรุปจำนวนและประเภทเรื่อง
100
ร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ ของ
หน่วยงำน ทั้งนี้ อย่ำงน้อยจะต้องมี
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
O32 ส่วนที่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ
100
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถให้
ควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
โดยจะต้องเป็นช่องทำงผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำน
O35 กำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่
100
แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของ ผู้บริหำร
สูงสุดคนปัจจุบัน ในกำรให้ควำมสำคัญ
กับกำร ปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำนด้ำน
คุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
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ลำดับ

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)

คะแนน

ลำดับ
45

46

47

48

ปี 2562
คะแนน
(48 ตัวชี้วัด)
O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงของกำร
100
ดำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ ที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำร
ขัดกันระหว่ำง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.
2562
O41 ข้อมูลสรุปผลกำรดำเนินงำน
100
ตำมแผนป้องกันกำรทุจริต ประจำปี
ทั้งนี้ อย่ำงน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี
พ.ศ. 2561
O45 แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น
100
กำรกำหนดขั้นตอนวิธีกำรและส่วน
งำน/เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร ทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
O48 แนวปฏิบัติของหน่วยงำน เช่น
100
กำรกำหนดขั้นตอน วิธีกำร และ ส่วน
งำน/เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน ของ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินิจในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่
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ลำดับ

ปี 2560
(33 ตัวชี้วัด)
คะแนนเต็ม
แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์
(EBIT)
แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยใน (IIT)
แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอก (EIT)
คะแนนรวม

คะแนน
3300
3000
(90.91%)
77.48%
78.74%
83.50

ลำดับ

ปี 2561
(22 ตัวชี้วัด)
คะแนนเต็ม
แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์
(EBIT)
แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยใน (IIT)
แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอก (EIT)
คะแนนรวม

คะแนน
2200
2100
(95.45%)
87.34%
77.88%
89.49

ลำดับ

ปี 2562
(48 ตัวชี้วัด)

คะแนน

คะแนนเต็ม
แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ
(OIT)
แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยใน (IIT)
แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก (EIT)
คะแนนรวม

4800
4800
(100%)
81.66%
85.33%
90.10

จำกตำรำงที่ 1 ตำรำงเปรียบเทียบคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 - 2562)
พบว่ำสำนักงำน ป.ป.ช. มีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เพื่อให้ครอบคลุมภำรกิจของหน่วยงำนในกำรดำเนินงำนให้เกิดควำมโปร่งใสมำกขึ้น และสำมำรถตรวจสอบได้ทุกกระบวนกำร
ของกำรดำเนินงำน อีกทั้งได้นำระบบ IT เข้ำมำควบคุมในกำรติดตำมทำให้เกิดควำมสะดวกทั้งผู้ประเมินและผู้ปฏิบัติงำนด้วย
สำหรับผลกำรเปรียบเทียบคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560 – 2562)
มีรำยละเอียดดังนี้

30

เปรียบเทียบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
(ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่ำงปี 2560 – 2562)
1. คะแนนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นตำมลำดับ โดยมีผลคะแนน ดังนี้
ปี 2560 เท่ำกับ 83.50

ปี 2561 เท่ำกับ 89.49

ปี 2562 เท่ำกับ 90.10

คะแนน ITA ของ มก.
100.00
95.00
90.00
85.00
80.00

89.49

90.10

2561

2562

83.50

75.00
2560

1.1 คะแนนในปี 2560 ได้คะแนน 83.50 คะแนน แบ่งเป็นแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์
(EBIT) ได้ 90.91% แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ได้ 77.48% และแบบสำรวจ
ควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ได้ 78.74%
1.2 คะแนนในปี 2561 ได้คะแนน 89.49 คะแนน แบ่งเป็นแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์
(EBIT) ได้ 95.45% แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ได้ 87.34% แบบสำรวจควำมคิด
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ได้ 77.88%
1.3 คะแนนในปี 2562 ได้คะแนน 90.10 คะแนน แบ่งเป็นแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (OIT) ได้ 100.00% แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ได้ 81.66% แบบ
สำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ได้ 85.33%
ซึ่งเมื่อพิจำรณำผลกำรเปรียบเทียบคะแนนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ พบว่ำมีผล
คะแนนภำพรวมเพิ่มขึ้นตำมลำดับแสดงให้เห็นได้ว่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสดีขึ้น โดยสำมำรถสรุปรำยละเอียด ได้ดังนี้

31

ตำรำงที่ 2 จำนวนตัวชี้วัดตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรดำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปี 2560 – 2562
ปี
2560
2561
2562

จำนวนตัวชี้วัด
33
22
48

จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำจำนวนตัวชี้วัดตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใส่ในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปี 2560 – 2562 มีตัวชี้วัดเท่ำกับ 33 22 และ 48
ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ปี 2560 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด
เป็นตัวชี้วัดที่เหมือนเดิม 15 ตัว ตัวชี้วัดใหม่ 7 ตัว รวม 22 มีตัวชี้วัด (ยกเลิก 18 ตัว)
ในปี 2560 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิน ของมหำวิทยำลัย มีประเด็นกำร
ประเมินจำกข้อมูลเอกสำร/หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) และประเมินจำกข้อคำถำมจำกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยใน (Internal) และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนี
ควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4. ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร 5. ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
ปี 2561 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 48 ตัวชี้วัด
เป็นตัวชี้วัดที่เหมือนเดิมของปี 2561 ทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด และเพิ่มเติมใหม่อีก 26 ตัวชี้วัด
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ในปี 2561 ประเด็น
กำรประเมินยังคงเน้นดัชนีทั้ง 5 ด้ำนเหมือนเดิม แต่ได้พัฒนำเป็นข้อคำถำมในลักษณะกำรเป็นมำตรกำรในเชิง
ระบบมำกขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีกำรกำหนดระบบกำรปฏิบัติงำนที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม กำรยกระดับกำรรับรู้
และสะท้อนภำพลักษณ์ตำมกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกได้ทั้งระยะ
สั้นและระยะยำว และตัดข้อคำถำมที่ไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินกำรซ้ำออกไป เนื่องจำกมีกำรวำงระบบเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนแล้ว
ปี 2562 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 48 ตัวชี้วัด
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ในปี 2562 สำนักงำน ป.ป.ช. ให้
ควำมสำคัญกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำร
ทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ทำให้เกณฑ์กำรประเมินมีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน เพิ่ม
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ตัวชี้วัดมำกขึ้ น โดยจำแนกออกเป็น 10 ดัชนี ได้แก่ 1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 2. กำรใช้งบประมำณ 3. กำรใช้
อ ำนำจ 4. กำรใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของรำชกำร 5. กำรแก้ ไ ขปั ญ หำกำรทุ จ ริ ต 6. คุ ณ ภำพกำรด ำเนิ น งำน 7.
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 8. กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน 9. กำรเปิดเผยข้อมูล และ 10. กำรป้องกันกำร
ทุจริต
2. แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (EBIT)
2.1. ตัวชี้วัดปี 2560 แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (EBIT) ได้คะแนน 90.91% มี 33
ตัวชี้วัดรวม 3,300 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 30 ตัวชี้วัด ได้คะแนน 3,000 คะแนน ไม่บรรลุเป้ำหมำย 3
ตัวชี้วัด รวม 300 คะแนน ดังนี้
ตำรำงที่ 3 แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (EBIT) ตัวชี้วัดปี 2560 ที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย
แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (EBIT
ตัวชี้วัดปี 2560 ที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย
1. EB9 (4) มีกำรปรั บ ปรุงขั้น ตอน/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
2. EB10 (1) มีกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพื่อนำมำ
ปรับแผนปฏิบัติกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 หรือไม่
3. EB11 (2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส
กลุ่มดังกล่ำวมีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

คะแนน
0
0

0

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย 3 ตัวชี้วัด มีสำเหตุเนื่องจำกกำรจัดเก็บข้อมูล
และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมที่ผู้ประเมินกำหนด มหำวิทยำลัย ได้ศึกษำแนวทำงกำรจัดทำ
และวิเครำะห์ทำงเลือกในกำรจัดทำเพื่อให้กำรรวบรวมข้อมูลและดำเนินกำรให้ตรงตำมคู่มือกำรประเมิน ซึ่ง
ต่อมำในปี 2561 ตัวชี้วัด EB9 และ EB10 สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำย สำหรับตัวชี้วัด EB11 ได้ถูกยกเลิก
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ตำรำงที่ 4 แนวทำงปรับปรุงหลักฐำนเชิงประจักษ์ (EBIT) ปี 2560
ตัวชี้วัด
แนวทำงปรับปรุงของผู้ประเมิน
แนวทำงปรับปรุงของมหำวิทยำลัย
EB9
หน่วยงำนควรมีกำรปรับปรุงขั้นตอน/
มหำวิทยำลัยได้พิจำรณำและดำเนินกำรดังนี้
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อ กำรกำหนดลักษณะต้องห้ำมในกำรสรรหำ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย ว่ำต้องไม่มีลักษณะ
ของกำรขัดกันแห่งประโยชน์ หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ในข้อบังคับในกำร
สรรหำผู้บริหำร เช่น อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี คณบดีและรองคณบดี
ผู้อำนวยกำรและรองผู้อำนวยกำร เพื่อให้
คณะกรรมกำรสรรหำ ที่มีอำนำจหน้ำที่ในกำร
สรรหำบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่ำว
จะได้นำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรสรรหำและ
ในกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เข้ำสู่
กระบวนกำรในกำรสรรหำว่ำมีลักษณะ
ต้องห้ำมในเรื่องของกำรขัดกันแห่งประโยชน์
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ ทั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์ให้ได้มำซึ่งผู้สมควรดำรง
อธิกำรบดี รองคณบดี คณบดี ผู้อำนวยกำร
สถำบัน และผู้อำนวยกำรสำนัก โดยยึด
องค์กรหรือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มี
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนและมีธรรมำ
ภิบำล ปรำศจำกกำรขัดกันแห่งประโยชน์
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ในระบบกำรบริหำร
งำนของมหำวิทยำลัย รวมถึงกำรจัดทำ
มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
ในปี 2562
1. http://legal.psd.ku.ac.th//files/
shardocs/ประกำศ%20มำตรกำรป้องกัน
กำรขัดผลประโยชน์%
202562_1560760652.pdf
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ตัวชี้วัด
EB10

แนวทำงปรับปรุงของผู้ประเมิน
หน่วยงำนควรมีกำรวิเครำะห์ผลกำร
ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน
ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อนำมำปรับ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

EB11

1) หน่วยงำนควรมีกำรรวมกลุ่มของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรงำน
ที่โปร่งใส
2) กรณีที่มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่เพื่อ
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่ำวควร
มีกิจกรรมที่แสดงถึงควำมพยำยำมที่จะ
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้มี
ควำมโปร่งใสยิ่งขึ้น

แนวทำงปรับปรุงของมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยได้พิจำรณำและดำเนินกำรดังนี้
วิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เพื่อนำมำปรับเป็นแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2561
มหำวิทยำลัยได้พิจำรณำและดำเนินกำรดังนี้
ให้มีกำรรวมกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำร
บริหำรงำนที่โปร่งใสของหน่วยงำน ซึ่งกลุ่มที่
ตั้งขึ้นไม่ใช่กลุ่มตำมโครงสร้ำงหน่วยงำน
จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน
2. กลุ่มผู้อำนวยกำรหน่วยงำนในสังกัด
สำนักงำนอธิกำรบดี
3. กลุ่มเครือข่ำยบุคลำกร
4. กลุ่มเครือข่ำยพนักงำนมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์
5. เครือข่ำยผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องกับด้ำน
ประกันคุณภำพคณะวิชำ

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย 3 ตัวชี้วัดทำงผู้ประเมินได้ให้แนวทำงในกำร
ปรับปรุงและทำงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้ดำเนินกำรปรับปรุงเพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
2.2 ตัวชี้วัดปี 2561 แบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (EBIT) ได้คะแนน 95.45% มีตัวชี้วัด 22
ตัวชี้วัด รวม 2,200 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 21 ตัวชี้วัด ได้คะแนน 2,100 คะแนน ไม่บรรลุเป้ำหมำย 1
ตัวชีว้ ัด รวม 100 คะแนน ได้แก่
1. EB4 (3) หน่วยงำนมีกำรเผยแพร่กำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี 2561 จำนวน 1 ตัวชี้วัด เนื่องจำกมหำวิทยำลัยได้อนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2561 ล่ำช้ำ
จึงเป็นเหตุให้ไม่มีกำรเผยแพร่กำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนให้ทันตำมระยะเวลำที่สำนักงำน ป.ป.ช. กำหนด
สำหรับในปี 2562 ตัวชี้วัดนี้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้ เพรำะได้ดำเนินกำรตำมระยะที่กำหนด

35

2.3 ตัวชี้วัดปี 2562 แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ได้คะแนน 100% มีตัวชี้วัด
48 ตัวชี้วัดรวม 4,800 คะแนน มหำวิทยำลัยฯ ดำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยทั้งหมด 48 ตัวชี้วัด ได้คะแนน
4,800 คะแนน
3. แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT)
ผู้ศึกษำได้วิเครำะห์จำกข้อมูลแบบสำรวจควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) โดย
กำรเปรียบเทียบรอบ 3 ปี ระหว่ำงปี 2560 – 2562) มีรำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 5 ตำรำงเปรียบเทียบแบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) (รอบ 3 ปี ระหว่ำงปี
2560 – 2562)
ดัชนีในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
1. ควำมโปร่งใส
2. ควำมพร้อมรับผิด
2.1 ควำมพร้อมรับผิดในกำรปฏิบัติงำน
2.2 ควำมพร้อมรับผิดในกำรบริหำรงำน
2.3 เจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน
2.4 กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
3. ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
3.1 กำรรับสินบน
3.2 กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอื้อประโยชน์
3.3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำย
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 กำรสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
4.2 กำรไม่ทนต่อกำรทุจริต
4.3 กำรอำยและเกรงกลัวที่จะทุจริต
4.4 กำรดำเนินกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน
4.5 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
4.6 กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยในหน่วยงำน
5. คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
5.1 กำรบริหำรงำนบุคคล
5.2 กำรบริหำรงบประมำณ

ปี 2560
(16 ดัชนี)

80.28
76.13
79.77

ปี 2561
(9 ดัชนี)

88.32
82.55

86.57
83.91
86.71

90.02

66.77
84.77
80.74
73.94
71.26
71.07

90.60

67.23
76.31

87.09
81.82
84.12

ปี 2562
(5 ดัชนี)
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ดัชนีในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
5.3 คุณธรรมในกำรมอบหมำยงำน
5.4 กำรบริหำรสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
5.5 มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและ
ให้บริกำร
6. กำรปฏิบัติหน้ำที่
7. กำรใช้งบประมำณ
8. กำรใช้อำนำจ
9. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
10. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
คะแนน

ปี 2560
(16 ดัชนี)
74.96
81.75

ปี 2561
(9 ดัชนี)
86.62

ปี 2562
(5 ดัชนี)

88.19

77.48

87.34

89.09
77.94
83.43
79.81
78.06
81.66

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำคะแนนแบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) รอบ 3 ปี
2560 – 2562 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 77.48 87.34 และ 81.66 ตำมลำดับ
3.1 ดัชนีชี้วัดปี 2560 แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ได้คะแนน
77.48% รวม 16 ดัชนี สำหรับดัชนีชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่ำ 80% มี 9 ดัชนี
ตำรำงที่ 6 แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ดัชนีชี้วัดปี 2560 ที่ได้คะแนนต่ำกว่ำ 80%
ดัชนีชี้วัดปี 2560
1. ควำมพร้อมรับผิดในกำรบริหำรงำน
2. เจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน
3. กำรสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
4. กำรดำเนินกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน
5. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
6. กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยในหน่วยงำน
7. กำรบริหำรงำนบุคคล
8. กำรบริหำรงบประมำณ
9. คุณธรรมในกำรมอบหมำยงำน

ร้อยละ
76.13
79.77
66.77
73.94
71.26
71.07
67.23
76.31
74.96
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จำกตำงรำงที่ 6 พบว่ำ แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ปี 2560
ดัชนีชวี้ ัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ กำรสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ได้คะแนน 66.77% รองมำ ได้แก่ กำร
บริหำรงำนบุคคลได้คะแนน 67.23%
ตำรำงที่ 7 แนวทำงปรับปรุงควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ปี 2560
แนวทำงปรับปรุงของผู้ประเมิน
1. หน่วยงำนควรมีมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรจัดกำร
กับเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่มีควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

2. กระบวนกำรคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อน
ระดับ กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ หรือกำรให้สิทธิ
ประโยชน์ต่ำง ๆ ในหน่วยงำน ไม่ควรมีกำรยึดโยงกับ
ระบบอุปถัมภ์ เส้นสำย หรือผลประโยชน์อื่น ๆ แอบ
แฝง

3. หน่วยงำนของท่ำนควรมีระบบกำรธำรงรักษำคนดี
คนเก่ง และเสริมสร้ำงแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำน ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนอย่ำงจงรักภักดี

แนวทำงปรับปรุงของมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรปรับปรุง ดังนี้
ประกำศและข้อบังคับในกำรบริหำรงำนบุคคล
ได้แก่
1) หลักเกณฑ์และฺวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนค่ำจ้ำงพนักงำน
มหำวิทยำลัยของ มก. พ.ศ. 2559
2) ข้อบังคับกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำน
มหำวิทยำลัยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
พ.ศ. 2558
มหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรปรับปรุง ดังนี้
ประกำศและข้อบังคับในกำรบริหำรงำนบุคคล
ได้แก่
1) หลักเกณฑ์และฺวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนค่ำจ้ำงพนักงำน
มหำวิทยำลัยของ มก. พ.ศ. 2559
2) ข้อบังคับกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำน
มหำวิทยำลัยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
พ.ศ. 2558
3) ชี้แจงและสื่อสำรให้บุคลำกรได้รับทรำบ
มหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรปรับปรุง ดังนี้
1) มหำวิทยำลัยมีกำรมอบรำงวัลบุคลำกรดีเด่น
สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนเป็นประจำทุกปี
2) มหำวิทยำลัยมีประกำศยกย่องบุคลำกรที่ทำ
ควำมดีและคุณประโยชน์ สร้ำงชื่อเสียงให้กับ
มหำวิทยำลัย
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จำกตำรำงที่ 7 แนวทำงปรับปรุงควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ปี 2560 ผู้ประเมิน
ได้ให้แนวทำงในกำรปรับปรุงควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และทำงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้
ดำเนินกำรปรับปรุงเพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย และจำกกำรศึกษำวิเครำะห์แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วน
ได้เสียภำยใน (IIT) จะพบว่ำส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นข้อคำถำม ผู้ศึกษำขอเสนอแนะมหำวิทยำลัยควรชี้แจง
ทำควำมเข้ำใจและสื่อสำรให้กับบุคลำกรได้รับทรำบในแนวทำงกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้ชัดเจน
มีช่องทำงให้บุคลำกรได้สอบถำมข้อสงสัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้
3.2 ดัชนีชี้วัดปี 2561 แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ได้คะแนน
87.34% รวม 9 ดัชนี ดัชนีชี้วัดได้คะแนนมำกกว่ำ 80% ทุกดัชนี
ตำรำงที่ 8 แนวทำงปรับปรุงควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ปี 2561
แนวทำงปรับปรุงของผู้ประเมิน
1. ควรมีคู่มือเพื่อกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนอย่ำง
โปร่งใสหรือมี Flowchart กำรขอเข้ำรับกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อกำรชี้แจงทุกขั้นตอน ตลอดจนกำร
รณรงค์ให้บุคลำกรในหน่วยงำนตระหนักถึงกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและเสริมสร้ำงคุณธรรมให้กับ
องค์กร

2. หน่วยงำนควรมีกำรกำหนดนโยบำย แผนงำน
และรำยกิจกรรมโครงกำรที่ป้องกันกำรเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน และซ่อนเร้นกำรทุจริตในองค์กร
อย่ำงถำวร

แนวทำงปรับปรุงของมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรปรับปรุง ดังนี้
1) คู่มือกำรให้บริกำรประชำชนตำม พ.ร.บ.กำร
อำนวยควำมสะดวก พ.ศ. 2558 ที่ให้บริกำร
ประชำชน จำนวน 25 คู่มือ
2) กำรประกำศขั้นตอนของส่วนงำนที่ให้บริกำร
ของมหำวิทยำลัย และจะดำเนินกำรให้
ครอบคลุมทุกส่วนงำนที่ให้บริกำร
3) คู่มือนิสิต
4) คู่มือกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรเปิดหลักสูตร
ใหม่/กำรปรับปรุงหลักสูตร คู่มือหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป
5) คู่มือจรรยำบรรณอำจำรย์
6) คู่มือปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
พนักงำนมหำวิทยำลัย/ข้ำรำชกำร
7) ชี้แจงและสื่อสำรให้บุคลำกรได้รับทรำบ
มหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรปรับปรุง ดังนี้
ประกำศเรื่อง 1) มำตรกำรป้องกันกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
และ 2) มำตรกำรกำรป้องกันกำรรับสินบน
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แนวทำงปรับปรุงของผู้ประเมิน
3. ควรมีกำรกำหนดภำระหน้ำที่งำนอย่ำงชัดเจน
และเป็นธรรม ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำง
ต่อเนื่อง และมีกำรส่งเสริมให้ผู้ที่มีควำมสำมำรถ
ได้รับควำมเจริญก้ำวหน้ำในตำแหน่งอย่ำงโปร่งใส
และเป็นธรรม เพื่อได้คนเก่งและคนดีช่วยพัฒนำงำน
ให้เจริญรุ่งเรือง มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ
สร้ำงสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทำงปรับปรุงของมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรปรับปรุง ดังนี้
ประกำศเรื่อง 1) กำรพิจำรณำกำหนดตำแหน่ง
พนักงำนมหำวิทยำลัยให้ดำรงตำแหน่ง
ชำนำญกำร ชำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ และ
เชี่ยวชำญพิเศษ
2) ประกำศมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งพนักงำน
มหำวิทยำลัย
3) ระบบประเมิน PMS
4) หลักเกณฑ์และฺวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนค่ำจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย
ของ มก. พ.ศ. 2559
5) ชี้แจงและสื่อสำรให้บุคลำกรได้รับทรำบ

จำกตำรำงที่ 8 ผู้ประเมินได้ให้แนวทำงในกำรปรับปรุงควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
(IIT) ปี 2561 และทำงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้ดำเนินกำรปรับปรุงเพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย และ
จำกกำรศึกษำวิเครำะห์แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน (IIT) จะพบว่ำส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
ข้อคำถำม ผู้ศึกษำขอเสนอแนะมหำวิทยำลัยควรชี้แจง ทำควำมเข้ำใจและสื่อสำรให้กับบุคลำกรได้รับทรำบ
ในแนวทำงกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้ชัดเจน มีคู่มือเพื่อกำรปฏิบัติงำน มีกำรกำหนดภำระหน้ำที่งำน
อย่ำงชัดเจน และเป็นธรรม ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรกำหนดนโยบำย แผนงำน และ
รำยกิจกรรมโครงกำรที่ป้องกันกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และซ่อนเร้นกำรทุจริตในองค์กร
3.3 ดัชนีชี้วัดปี 2562 แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ได้คะแนน
81.66% รวม 5 ดัชนี สำหรับดัชนีชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่ำ 80% มี 3 ดัชนี
ตำรำงที่ 9 แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ดัชนีชี้วัดปี 2562 ที่ได้คะแนนต่ำกว่ำ 80%
ดัชนีชี้วัดปี 2562
1. กำรใช้งบประมำณ
2. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
3. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

ร้อยละ
77.94
79.81
78.06
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จำกตำงรำงที่ 9 พบว่ำแบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) มีดัชนีชี้วัดที่
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 80% ได้แก่ กำรใช้งบประมำณ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต และกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
ได้คะแนนร้อยละ 77.94 78.06 และ 79.81 ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 10 แนวทำงปรับปรุงควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ปี 2562
แนวทำงปรับปรุงของผู้ประเมิน
1) กำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
2) เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน มีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
3) ควรปฏิบัติงำน/ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อทุกคน
อย่ำงเท่ำเทียม

4) จัดให้มีช่องทำงเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
สำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย โดยมีมำตรกำร
คุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูก
เก็บรักษำไว้เป็นควำมลับ

แนวทำงปรับปรุงของมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรปรับปรุง ดังนี้
จัดกำรประชุมชี้แจงกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปี 2563
มหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรปรับปรุง ดังนี้
1) คู่มือกำรให้บริกำรประชำชนตำม พ.ร.บ.กำร
อำนวยควำมสะดวก พ.ศ. 2558 ที่ให้บริกำร
ประชำชน จำนวน 25 คู่มือ
2) กำรประกำศขั้นตอนของส่วนงำนที่ให้บริกำร
ของมหำวิทยำลัย และจะดำเนินกำรให้
ครอบคลุมทุกส่วนงำนที่ให้บริกำร
3) มีช่องทำงกำรร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรมในกำรปฏิบัติงำน
มหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรปรับปรุง ดังนี้
มีช่องทำงกำรร้องเรียนและข้อเสนอแนะในระดับ
มหำวิทยำลัย ส่วนงำน และผู้บริหำรของ
มหำวิทยำลัย

จำกตำรำงที่ 10 แนวทำงปรับปรุงควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ปี 2562 ผู้ประเมิน
ได้ให้แนวทำงในกำรปรับปรุงควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และทำงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้
ดำเนินกำรปรับปรุงเพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย และจำกกำรศึกษำวิเครำะห์แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วน
ได้เสียภำยใน (IIT) จะพบว่ำส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นข้อคำถำม ผู้ศึกษำขอเสนอแนะมหำวิทยำลัยควรชี้แจง ทำ
ควำมเข้ำใจและสื่อสำรให้กับบุคลำกรได้รับทรำบในแนวทำงกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้ชัดเจน
ในเรื่องของงบประมำณ และจัดให้มีช่องทำงได้สอบถำมข้อสงสัยและแจ้งเรื่องร้องเรียน
4. แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (EIT)
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ผู้ศึกษำได้วิเครำะห์จำกข้อมูลแบบสำรวจควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT)
โดยเปรียบเทียบรอบ 3 ปี ระหว่ำงปี 2560 – 2562) มีรำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 11 ตำรำงเปรียบเทียบแบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) (รอบ 3 ปี ระหว่ำง
ปี 2560 – 2562)
ดัชนีในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (EIT)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(11 ดัชนี) (8 ดัชนี)
(3 ดัชนี)
1. ควำมโปร่งใส
1.1 กำรให้ เปิดเผยและเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำน
81.10
79.07
1.2 กำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
72.44
75.75
2. ควำมพร้อมรับผิด
2.1 ควำมพร้อมรับผิดในกำรปฏิบัติงำน
77.91
2.2 ควำมพร้อมรับผิดในกำรบริหำรงำน
73.43
2.3 เจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน
79.81
73.06
2.4 กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
75.44
75.25
2.5 กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
75.38
2.6 กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่
72.93
3. ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
3.1 กำรรับสินบน
78.44
85.99
3.2 กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอื้อประโยชน์
83.35
3.3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำย
79.51
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
5.1 กำรบริหำรงำนบุคคล
5.2 กำรบริหำรงบประมำณ
5.3 คุณธรรมในกำรมอบหมำยงำน
5.4 กำรบริหำรสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
5.5 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
80.45
77.84
5.6 ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน
79.12
6. คุณธรรมกำรดำเนินงำน
82.85
7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
89.50
8. กำรปรับปรุงกำรทำงำน
83.64
คะแนน
78.74
77.88
85.33
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จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำคะแนนแบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) รอบ
3 ปี 2560 – 2562 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 78.74 77.88 และ 85.33 ตำมลำดับ
4.1 ดัชนีชี้วัดปี 2560 แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ได้คะแนน
78.74% มี 11 ดัชนี ดัชนีชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่ำ 80% มี 8 ดัชนี
ตำรำงที่ 12 แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (EIT) ดัชนีชี้วัดปี 2560 ที่ได้คะแนนต่ำกว่ำ 80%
ดัชนีชี้วัดปี 2560
ร้อยละ
1. กำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
72.44
2. ควำมพร้อมรับผิดในกำรปฏิบัติงำน
77.91
3. ควำมพร้อมรับผิดในกำรบริหำรงำน
73.43
4. เจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน
79.81
5. กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
75.44
6. กำรรับสินบน
78.44
7. ควำมปลอดจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำย
79.51
ดัชนีชี้วัดปี 2560
ร้อยละ
8. ควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน
79.12
จำกตำงรำงที่ 12 พบว่ำ แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) มีตัวชีว้ ัด
ที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน รองมำ คือ ควำมพร้อมรับผิดในกำรบริหำรงำน
ได้คะแนน 72.44 และ 73.43 ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 13 แนวทำงปรับปรุงควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ปี 2560
แนวทำงปรับปรุงของผู้ประเมิน
แนวทำงปรับปรุงของมหำวิทยำลัย
1. หน่วยงำนควรมีช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น มหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรปรับปรุง ดังนี้
และช่องทำงให้นิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี เปิดโอกำสให้นิสิตและประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในกำรดำเนินงำน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในกำรดำเนินงำน
เช่น
1) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
2) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 3)
ผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์โดย
นิสิต
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4) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มก.
5) กำรพัฒนำหลักสูตรและรำยวิชำ โดยกำรแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก ศิษย์เก่ำ มำร่วมให้ควำม
คิดเห็น
6) กำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัย
7) มีกำรร้องเรียนและข้อแนะนำผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของมหำวิทยำลัย
จำกตำรำงที่ 13 แนวทำงปรับปรุงควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ปี 2560
ผู้ประเมินได้ให้แนวทำงในกำรปรับปรุงควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และทำงมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ได้ดำเนินกำรปรับปรุงเพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย และจำกกำรศึกษำวิเครำะห์แบบสำรวจ
ควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (EIT) จะพบว่ำส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นข้อคำถำม ผู้ศึกษำขอเสนอแนะ
มหำวิทยำลัยควรชี้แจง ทำควำมเข้ำใจและสื่อสำรให้กับบุคลำกรได้รับทรำบในแนวทำงกำรดำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยให้ชัดเจนและจัดให้มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
4.2 ดัชนีชี้วัดปี 2561 แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ได้คะแนน
77.88% รวม 8 ดัชนี สำหรับดัชนีชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่ำ 80% มี 8 ดัชนี
ตำรำงที่ 14 แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ดัชนีชี้วัดปี 2561 ที่ได้คะแนนต่ำกว่ำ
80%
ดัชนีชี้วัดปี 2561
1. กำรให้ เปิดเผยและเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำน
2. กำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
3. เจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน
4. กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
5. กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
6. กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่
7. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

ร้อยละ
79.07
75.75
73.06
75.25
75.38
72.93
77.84
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จำกตำรำงที่ 14 พบว่ำ แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ปี 2561
มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด ได้แก่ กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ รองมำ คือ เจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน
ได้คะแนนเท่ำกับ 72.92 และ 73.06 ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 15 แนวทำงปรับปรุงควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ปี 2561
แนวทำงปรับปรุงของผู้ประเมิน
หน่วยงำน ควรมีคู่มือ กำรกำหนดภำระหน้ำที่งำน
อย่ำงชัดเจน

แนวทำงปรับปรุงของมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรปรับปรุง ดังนี้
จัดทำ 1) คู่มือปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัย
2) คู่มือปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
ข้ำรำชกำร
3) ชี้แจงและสื่อสำรให้บุคลำกรได้รับทรำบ

จำกตำรำงที่ 15 พบว่ำแนวทำงปรับปรุงควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ปี 2561
ผู้ประเมินได้ให้แนวทำงในกำรปรับปรุงควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และทำงมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ได้ดำเนินกำรปรับปรุงเพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย และจำกกำรศึกษำวิเครำะห์แบบสำรวจ
ควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (EIT) จะพบว่ำส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นข้อคำถำม ผู้ศึกษำขอเสนอแนะ
มหำวิทยำลัยควรชี้แจง ทำควำมเข้ำใจและสื่อสำรให้กับบุคลำกรได้รับทรำบในแนวทำงกำรดำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยให้ชัดเจนและจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้ชัดเจน
4.3 ดัชนีชี้วัดปี 2562 แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ได้คะแนน
85.33% มี 3 ดัชนี ดัชนีชี้วัดได้คะแนนมำกกว่ำ 80% ทุกดัชนี
ประเด็ น กำรพัฒ นำของผู้ ป ระเมิน ในส่ ว นของ EIT มีค ะแนนอยู่ ในระดับ ดีม ำก ชี้ ให้ เห็ นว่ ำ
ผู้รับบริกำรส่วนใหญ่มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน โดยมี
กำรให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริกำร ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์ สำธำรณะ ในส่วน
ของประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ชี้ให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีกำรวำงระบบกำรสื่อสำรที่ดี โดยเผยแพร่ข่ำวสำรที่เป็น
ปั จ จุ บั น ผ่ ำนช่ องทำงที่ห ลำกหลำยแก่ส ำธำรณชน รวมถึง จัด กำรข้อ ร้ องทุก ข์ ร้อ งเรี ยนต่ำ งๆ ได้ อ ย่ำ งมี
ประสิ ทธิ ภ ำพ นอกจำกนี้ ยั ง มี ควำมพยำยำมปรั บปรุง กระบวนกำรท ำงำนอย่ำ งต่ อเนื่ องเพื่ อให้ เกิ ดกำร
ให้บริกำรที่มีคุณภำพ โดยมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำน และพัฒนำระบบกำรทำงำนที่ยึดโยง
กับควำมโปร่งใส โดยเนื้องำนส่วนใหญ่เปิดกว้ำงให้ ผู้รับบริกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมพัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัย ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ หำกมหำวิทยำลัย สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนที่โปร่งใสแก่
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ผู้รับบริกำรในวงกว้ำง และวำงแผนกำรดำเนินงำนในส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้ำงเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนกำร
ทำงำนที่มีคุณภำพ น่ำจะทำให้ มหำวิทยำลั ยเกษตรศำสตร์ สำมำรถยกระดับตนเองสู่ ระดับยอดเยี่ยมได้ ใน
อนำคตอันใกล้
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บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
สรุปผลกำรศึกษำ
กำรศึกษำเรื่อง กำรวิเครำะห์ข้อมูล เรื่องแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อสู่องค์กรที่มีธรรมำภิบำล (Good Governance) เปรียบเทียบ
3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 - 2562)
กำรศึกษำในครั้งนี้ ผู้ศึกษำได้ทำกำรศึกษำค้นคว้ำ แนวคิด ทฤษฎี เอกสำรและผลงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และรวบรวมรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
เกษตร ศำสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (2560 - 2562) นำมำเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์แล้วนำเสนอในรูปแบบตำรำง
แผนภูมิแท่ง และค่ำร้อยละ
ผลกำรศึกษำพบว่ำ
1. ระดับ คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลั ย
เกษตรศำสตร์ พบว่ำปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 83.50 ปี 2561 ได้คะแนนร้อยละ 89.49 และปี 2562 ได้
คะแนนร้อยละ 90.10 เพิ่มขึ้นตำมลำดับ นำไปสู่กำรพัฒนำกำรดำเนินงำนให้มีควำมเป็นธรรมและโปร่งใส
มำกยิ่งขึ้น และแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) / แบบกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) พบว่ำ มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นตำมลำดับ ปี
2560 – 2562 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.91, 95.45 และ 100 ตำมลำดับ แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มี
ส่วนได้เสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) พบว่ำปี 2560 – 2562 ได้
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 77.48, 87.34 และ 81.66 ตำมลำดับ แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) พบว่ำปี 2560 – 2562 ได้คะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 78.74 77.88 และ 85.33 ตำมลำดับ
2. มหำวิทยำลัย มีควำมน่ำเชื่อถือในกำรบริหำรจัดกำรที่ดี นำไปสู่องค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล
ก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นศรัทธำแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น มำตรกำรกำรเปิดเผยข้อมูล มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มำตรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ
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3. บุคลำกรมีควำมตระหนักในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ให้ควำมสำคัญ
และ ถือปฏิบัติตำมระเบียบ กฎหมำย จรรยำบรรณและจริยธรรมเพิ่มขึ้น มีวัฒนธรรมในกำรทำงำนที่ดี
4. สำมำรถบรรลุผลในกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่
4 : กำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่นยืน ตัวชี้วัด ร้อยละของผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
5. เพื่อยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index :CPI) ของประเทศไทย
จำกกำรที่หน่วยงำนภำครัฐ (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) มีกำรยกระดับคะแนนเรื่องคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำน จะส่งผล ต่อภำพรวมของประเทศให้มีกำรยกระดับกำรรับรู้กำรทุจริต CPI ของ
ประเทศ
ข้อเสนอแนะ
แนวทำงพัฒนำกำรบริหำรองค์กรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไปสูอ่ งค์กรที่มีธรรมำภิบำล
ตำมที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยให้สำนักงำน ก.พ.ร. มก. สำนักงำนอธิกำรบดี รับผิดชอบเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตำม
เกณฑ์กำรประเมินของสำนักงำน ป.ป.ช. และ สำนักงำน ก.พ.ร. มก. สำนักงำนอธิกำรบดี ได้ดำเนินกำรตำม
กระบวนกำรดังกล่ำวมำ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนในกำรวิเครำะห์
ดังกล่ำวข้ำงต้น จะพบว่ำผลกำร ประเมินกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยมีคะแนนโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งนั่น
หมำยถึงมหำวิทยำลัยต้องรักษำคะแนนไม่ให้น้อยลง และต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำไปสู่ควำมยั่งยืนต่อไปเพื่อ
ให้มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรไปสู่ระบบธรรมำภิบำลทั่วทั้งองค์กร และมีแนวทำงกำรพัฒนำไปสู่ควำมยั่งยืน
สำนักงำน ก.พ.ร. มก. สำนักงำนอธิกำรบดี จึงขอเสนอแนวทำงกำรพัฒนำโดยพิจำรณำประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ควรมีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินตำมที่กำหนด
2. ควรมีกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ส่วนงำนในมหำวิทยำลัยมีจิตสำนึกมุ่งมั่นในกำร
บริหำรงำนตำมระบบธรรมำภิบำล
3. ควรมีกำรสื่อสำรและกำรรับรู้ ซึ่งอำจกำหนดมำตรกำรกำรรับรู้ในกำรเรื่องคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) และผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ภำยนอก (EIT) เช่ น 1) กำหนดเป็น วำระกำรประชุ มของผู้ บ ริห ำรมหำวิ ทยำลั ย ที่ ป ระชุ มสภำ
มหำวิทยำลัย ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (ก.บ.ม.) 2) ถ่ำยทอดให้ ผู้บริหำรส่วนงำนได้รับ
ทรำบและนำไปถ่ำยทอดให้บุคลำกรของส่วนงำนได้รับรู้อย่ำงทั่วถึง 3) จัด ประชุมชี้แจงให้กับบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลั ย 4) ทำกำรประชำสั มพัน ธ์ผ่ ำน ป้ำยประชำสัมพันธ์ บอร์ดประชำสั มพันธ์ และเว็บไซต์ของ
มหำวิทยำลัย 5) จัดส่งข้อมูลเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ให้กับบุ คลำกรทุกคนทำง E-mail 6) จั ดกิจกรรมส่ งเสริมในเรื่องกำรรับ รู้อย่ำงต่อเนื่อง ประกวดกำรจัด

48

กิจกรรมส่งเสริมเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัย ซึ่งจะทำให้มีควำมน่ำเชื่อถือในกำรบริหำร
จัดกำรที่ดีของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นำไปสู่องค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล
4. ควรกำหนดเกณฑ์กำรประเมิน เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ สำนักงำน
ป.ป.ช. กำหนด
5. มี กำรสร้ ำ งระบบสำรสนเทศ เพื่อ ลดขั้น ตอนกำรด ำเนิน งำน และสนั บสนุ นกำรประหยั ด
ทรัพยำกรในทุกรูปแบบ
ทั้งนี้ ในรำยละเอียดของกำรดำเนินกำรในประเด็นสำคัญ ดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้ศึกษำได้ศึกษำข้อมูล
และวิเครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำน จึงขอเสนอแนวทำงกำรดำเนินงำนดังนี้
1. กำรกำหนดยุทธศำสตร์ที่ชัดเจน หมำยถึง กำรตั้งเป้ำหมำยไว้ล่วงหน้ำอย่ำงมีเหตุผล แล้ว
บริหำรมหำวิทยำลัยให้ไ ปสู่เป้ำหมำย โดยคำนึงถึงทรัพยำกรที่มีอยู่ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ซึ่งอำจตั้ง
คำถำมไว้ 3 ประกำร ได้แก่
1.1 เป้ำหมำยคืออะไร ต้องกำหนดไว้ และทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ
1.2 เครื่ อ งมื อ ที่ มี อ ยู่ ส ภำพเป็ น อย่ ำ งไร ซึ่ ง จะบอกว่ ำ ขณะนี้ เ รำอยู่ ที่ ไ หน มี อุ ป กรณ์ ห รื อ
เครื่องมืออะไรบ้ำง โดยวิธีกำรหำคำตอบอำจใช้กำรทำ SWOT analysis
1.3 มีวิธีกำรอย่ำงไร ที่จะไปให้ถึงเป้ำหมำย จะบอกว่ำจะทำอย่ำงไรจึงจะนำมหำวิทยำลัยจำก
ที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไปสู่เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในอนำคตได้
2. กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดี กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดี มหำวิทยำลัยอำจมีสิ่งที่ควรคำนึง ดังต่อไปนี้
2.1 สร้ำงห้องทำงำนให้น่ำทำงำน เช่น กำรทำสีห้องที่เป็นสีโทนอ่อน สบำยตำ เพื่อช่วยดึงดูด
บุคลำกรให้อยำกทำงำน เช่น สีเขียว สีน้ำเงิน สีฟ้ำ หรือติดภำพธรรมชำติที่สวยงำมน่ำมอง หรืออำจจะมี
ต้นไม้เล็ก ๆ ที่ช่วยให้บุคลำกรหยุดพักสำยตำ อำจจะช่วยให้บุคลำกรรู้สึกผ่อนคลำย และรู้สึกภูมิใจในสถำนที่
ทำงำนของตัวเองมำกขึ้น
2.2 สร้ำงควำมรักในงำนที่ทำ ผู้บริหำรควรสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีให้เกิดระหว่ำงเพื่อน
ร่วมงำน ทำให้ผู้ปฏิบัติทำงำนได้อย่ำงมีควำมสุข และพร้อมที่จะทำงำนให้ประสบผลสำเร็จ โดยที่ผู้บริหำรไม่
ต้องออกปำกร้องขอ หรือกดดัน
2.3 สร้ำงสรรค์วิธีกำรทำงำนแบบใหม่ เป็นวิธีกำรทำงำนที่ท้ำทำย และสร้ำงสรรค์จะช่วยให้
บุคลำกรรู้สึกตื่นเต้น กระตือรือร้นที่จะทำงำนอยู่เสมอ เพรำะเขำจะคอยลุ้น ตลอดจนอยำกทดลอง เพื่อพิสูจน์
ว่ำวิธีกำรแบบไหนที่เหมำะสมกับงำนที่เขำทำ และวิธีกำรใดที่ทำให้เขำเข้ำใกล้เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ได้เร็วขึ้น อีก
ทั้ง ผู้บริหำรต้องกระตุ้นให้บุคลำกรคิดหำวิธีกำรทำงำนแบบใหม่ด้วยตัวเองด้วย เขำจะได้เกิดควำมภำคภูมิใจ
หำกสิ่งที่เขำคิดค้นประสบผลสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงำน นอกจำกงำนจะพัฒนำไปข้ำงหน้ำแล้ว
สมองยั ง ได้ ท ำงำนอยู่ ต ลอดด้ ว ย ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เ กิด ควำมรู้ สึ ก ผู ก พัน กั บงำน และมุ่ งหวัง ควำมส ำเร็จ อยู่
ตลอดเวลำ
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2.4 สร้ำงมิตรภำพในที่ทำงำน เป็นกำรสร้ำงควำมยอมรับว่ำเรำไม่ได้ทำงำนเพียงคนเดียวใน
ออฟฟิศ แต่ยังมีเพื่อนร่วมงำนคนอื่น ๆ ด้วย โดยผู้บริหำรควรสนับสนุนกำรทำงำนเป็นทีมให้เด่นชัด เพื่อให้
เกิดควำมผูกพัน เป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนร่วมงำนใน หำกประสบกับปัญหำ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำในกำรทำงำน
หรือปัญหำส่วนตัวก็จะมีเพื่อนๆ ช่วยกันแก้ปัญหำได้
2.5 สร้ ำ งทั ศ นคติ กำรท ำงำนคิ ด บวก ผู้ บ ริห ำรควรเสริ มสร้ ำงแนวคิ ด เรื่ อ งกำรท ำงำนไม่
จำเป็นต้องเต็มไปด้วยควำมเครียดเสมอไป แต่ต้องมีบำงช่วงเวลำที่ บุคลำกรสำมำรถผ่อนคลำยได้ ควรแบ่ง
เวลำส่วนหนึ่งไปยิ้มแย้ม ทักทำยเพื่อนร่วมงำนบ้ำง หรือแม้ว่ำเรำอำจจะต้องเผชิญกับงำนที่เคร่งเครียดบ้ำง ก็
ยิ้มสู้กับงำน และคิดว่ำวันนี้ไม่ใช่วันที่แย่ที่สุดของเรำ แล้วเรำจะผ่ำนพ้นมันไปได้ ผู้บริหำรสำมำรถเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยปลอบใจ หรือให้กำลังใจบุคลำกรด้วย เพรำะจะทำให้รู้สึกว่ำเจ้ำนำยนั้นพร้อมที่จะให้กำลังใจเขำอยู่
เสมอ ไม่ได้แต่จะมำว่ำ มำคำดขั้นให้ทำงำนเพียงอย่ำงเดียว
3. กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ ควรมีองค์ประกอบที่ ดังนี้
3.1 ผู้รับสำร – ผู้ส่งสำรจะต้องมีควำมรู้พื้นฐำน และประสบกำรณ์ในเรื่องที่จะสื่อสำรกัน และ
มีควำมสนใจในเนื้อเรื่อง หรือประเด็นที่จะสื่อสำร ถ้ำมีควำมรู้สึกที่ดี หรือทัศนคติที่ดี ก็จะมีควำมพร้อมในกำร
รับ หรือส่งสำร
3.2 ตัวสำร จะต้องไม่ซับซ้อน ไม่มีควำมขัดแย้งในตัวสำรเอง ควรเลือกวิธีนำเสนอสำรให้
อุปสรรคในกำรสื่อสำรน้อยที่สุด บำงครั้งอำจต้องนำเสนอทั้งกำรพูด และเขียน เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล
3.3 ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำร ต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรสื่อสำร ควรเลือกใช้
ถ้อยคำที่สื่อควำมชัดเจน ไม่กำกวม หรือยำกเกินไป
3.4 สื่อ สื่อในกำรนำสำรต้องไม่ให้เกิดอุปสรรค หรือขัดข้องไม่พร้อมในกำรนำสำร เช่น กำร
พูดในสถำนที่มีเสียงดังรบกวน หรือเครื่องโทรศัพท์ขัดข้อง หรือแม้แต่กำรเขียนหนังสือตัวหวัด กำรพิมพ์ที่
เลอะเลือน ก็จะทำให้ผู้รับสำรรับได้ไม่สะดวก หรือไม่ไ ด้รับสำรที่ครบถ้วน รวมถึงสมรรถภำพในฟัง หรือกำร
พูด ก็อำจเป็นอุปสรรคในกำรสื่อสำรได้เช่นกัน
3.5 กำลเทศะ และสภำพแวดล้อม สถำนที่ เวลำ และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมย่อมก่อให้เกิด
กำรสื่อสำรที่ดี เข้ำใจที่ตรงกัน ไม่ต้องรีบเร่งรวบรัดจนไม่ได้ใจควำมที่ถูกต้อง
4. กำรกำหนดเกณฑ์กำรประเมิน ควรมีกำรกำหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ สำนักงำน ป.ป.ช
และถ่ำยทอดไปสู่ ส่วนงำนอย่ำงชัดเจน เพื่อสะดวกในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน และรำยงำนผลตำม
กำหนด
5. กำรสร้ำงระบบสำรสนเทศ ควรมีฐำนข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลโดยกำรประมวลผล
และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย รวมถึงกำรเข้ำถึงข้อมูลซึ่งส่งผลต่อกำรรวบรวมข้อมูลและเกิดควำมรวดเร็ว ซึ่ง
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จะเป็นประโยชน์ต่อกำรลดขั้นตอนกำรทำงำน ลดต้นทุนอีกแนวทำงหนึ่ง และทำให้กำรประสำนงำน หรือกำร
ทำควำมเข้ำใจเป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้น
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ปี 2560 – 2562 ได้คะแนนคิดเป็น ร้อยละ 90.91, 95.45 และ 100 ตำมล ำดับ แบบส ำรวจควำมคิดเห็ นผู้ มี
ส่วนได้เสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) พบว่ำปี 2560 – 2562 ได้คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.48, 87.34 และ 81.66 ตำมลำดั บ แบบสำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (External
Integrity and Transparency Assessment : EIT) พบว่ ำ ปี 2560 – 2562 ได้ ค ะแนนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.74
77.88 และ 85.33 ตำมลำดับ ดังนั้น กำรศึกษำในครั้งนี้ ขอเสนอแนะแนวทำงแก้ไขโดยให้ปรับปรุงและพัฒนำใน
เรื่ อ งของกำรสื่ อ สำรและกำรรั บ รู้ โดยก ำหนดมำตรกำรกำรรั บรู้ ใ นเรื่ อ งคุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำร
ดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
(EIT) เช่น 1) ก ำหนดเป็ น วำระกำรประชุม ของผู้ บ ริ ห ำรมหำวิ ทยำลั ย ที่ ประชุม สภำมหำวิ ท ยำลั ย ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (ก.บ.ม.) 2) ถ่ำยทอดให้ผู้บริหำรส่วนงำนได้รับทรำบและนำไปถ่ำยทอดให้
บุ ค ลำกรของส่ ว นงำนได้ รั บ รู้ อย่ ำ งทั่ ว ถึ ง 3) จั ด ประชุ ม ชี้ แจงให้ กับ บุ ค ลำกรภำยในมหำวิ ท ยำลั ย 4) ท ำกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนป้ำยประชำสัมพันธ์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 5) จัดส่งข้อมูลเรื่อง
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้กับบุคลำกรทุกคนทำง E-mail 6)
จัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องกำรรับรู้อย่ำงต่อเนื่อง ประกวดกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของมหำวิทยำลัย ซึ่งจะทำให้มีควำมน่ำเชื่อถือในกำรบริหำรจัดกำรที่ดีของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นำไปสู่
องค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

