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รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนว

ทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2565 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ.2565 ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ 6 เดือน บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการของ
มหาวิทยาลัยให้
มีความโปร่งใส 
เน้นการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน   

1.1  พัฒนากลไกใน
การเผยแพร่ขอ้มูลต่อ
สาธารณะผ่านสื่อตา่ง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 

การเปดิเผยข้อมูล  
 
 
5 

1.  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย ผลงานวิจยั ผา่นทาง
สื่อต่าง ๆ อาทิ  
1.www.ku.ac.th   
2.PRKU News 
3. KURDI News 
4.หนังสือพิมพ์รายวัน  
5.สถานีโทรทัศน ์
6.ข่าวออนไลน ์
7.สถานีวิทยุ ม.ก. 

1.ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
จ านวน 8 ฉบับ   
2. KU PRESS สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และ สรุปมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จ านวน 7 คร้ัง 
3. ข่าวสารมหาวิทยาลยั จ านวน 37 เร่ือง  
4. วารสารPRKUnews จ านวน 18 ฉบบั  
5. ข่าวงานวิจัยKURDI NEWS  จ านวน 22  เร่ือง 

6. คลิปงานวิจัย KURDI Channel จ านวน  44 เร่ือง 

7. คลิปข่าวกจิกรรม มก.KU Channel จ านวน 6 เร่ือง 

8. Press Release ข่าวเผยแพร่ของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อมวลชน 
และ สื่อออนไลน์ จ านวน  61 ข่าว 
9. รายการเกษตรศาสตร์น าไทย จ านวน 13 เร่ืองP 
10.รายการเปิดบ้านการเกษตร สถานีวทิยุ ม.ก. จ านวน 19 ครั้ง 
11. ข่าวสารกจิกรรม มก. ผ่าน สถานีโทรทัศน์ และ เว็บเพจ
ออนไลน์ จ านวน 20 เร่ือง 
 

57,780.00 กองกลาง งาน
ประชาสัมพันธ ์

 

  
1. จ านวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บทบาท
อ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

http://www.ku.ac.th/
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนว

ทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2565 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ.2565 ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการด าเนินการ 6 เดือน บาท 

  
 
 
 
 
 
 

  2. จ านวนช่องทาง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(Facebook, E-mail, 
Website, Line) 

5 2. กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน
สื่อทาง 1.facebook: Kasetsart 
University  
2.facebook ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.web : http://www.ku.ac.th 
4.web : http://pr.ku.ac.th/ 
5.ป้ายไฟวิ่ง Led จ านวน 8 จุด 
6. สื่อมวลชนแต่ละบุคคล 
 

1. เว็บมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2.เว็บประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3. facebookมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
https://www.facebook.com/KasetsartUniversity 
4. facebook ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. ป้ายประชาสัมพันธข์่าวสาร มก. ป้าย Led จ านวน 8 จุด 
6. สื่อมวลชน ผ่านชอ่งทางอีเมล์ และ ไลน์ สื่อมวลชน 

58,208.34  กองกลาง  
งาน
ประชาสัมพันธ ์

 

 1.2  ก าหนดมาตรการ 
และกลไกในการวาง
ระบบให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

การมีส่วนร่วม       

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทางการบริหารและ
การด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย  

4.00 โครงการวิจัยสถาบัน เร่ืองคุณภาพ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจ าป ี
พ.ศ.2563 : ศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดส่ง และติดตามการตอบกลับ แบบประเมินโดยมี
ระยะเวลาการด าเนินงาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564-เมษายน 2565 

262,960 กองแผนงาน พบปัญหาและอุปสรรค
ในขั้นตอนการติดต่อ
เพื่อติดตามขอ้มูลการ
ได้งานท าและสถานที่
ท างานของบัณฑิต 
เนื่องจากมีขอ้จ ากัดใน
การติดต่อ และบัณฑิต
ไม่สะดวกให้ขอ้มูล 

   2. ระดับความพงึพอใจ
ของผู้เข้ามามสี่วนร่วมใน
การตัดสินใจทางการ
บริหารและการ
ด าเนนิการของ
มหาวิทยาลัย  

15 
4.00 

โครงการเชญิบุคคลอืน่ (บุคคลภายนอก) 
เข้ามามสี่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการซ้ือหรอืจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

โครงการเชิญบุคคลอื่น (บุคคลภายนอก) เข้ามามีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
 

 

ด าเนินการ
แล้ว จ านวน 
17 โครงการ 
ค่าเฉลี่ย 4.80 

กองคลัง ไม่มี 

 

 

 

http://www.ku.ac.th/
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนว

ทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2565 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ.2565 
ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการด าเนินการ 6 เดือน บาท 

   1.2  ก าหนด
มาตรการ และกลไก
ในการวางระบบให้
ภาคประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

3.ระดับคะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

2.51 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ ระดับ
มหาวิทยาลัยโดยการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

3.45 
 

251,486 ส านักงาน

พัฒนา

คุณภาพและ

บริหารความ

เส่ียง 

การประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย ไม่ได้
พิจารณาระดับ
คะแนน เป็นการให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยจากผู้
ประเมินภายนอก 

 

  การจัดซื้อจัดจ้าง       

 1.3  พัฒนาสมรรถนะ
ในการท างานของ
บุคลากรทุกส่วนงาน 
เพื่อให้บุคลากรมี
ความละเอียด 
รอบคอบในการ
ท างาน ลดความ
ผิดพลาดในการ
ด าเนินการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสด ุ

1. ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานทางด้าน
การจัดซ้ือจัดจา้ง และ
มีความรู้ภายหลังการ
อบรมอยู่ในเกณฑ์ดี  

ค่าเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 

3.5 

1. โครงการสัมมนาเร่ือง “การจัดซ้ือ

จัดจ้างตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย

การจัดซ้ือจัดจา้งและการบรหิาร

พัสดุ เพื่อการวิจยัและพัฒนา และ

เพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 

2563” 

2. โครงการสัมมนาเร่ือง “การ

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งแบบไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

ด าเนินการแล้ว  จ านวน 2 โครงการ ค่าเฉลี่ย 4.33 
 

ไม่มี กองคลัง 
ฝ่าย

เลขานุการ 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2565 
โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 

 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2565 
 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

  

  
 ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ  
6 เดือน 

บาท    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและ
บูรณาการกลไกการป้องกัน
การทุจริตใหม้ีความ
เข้มแข็งและมปีระสิทธภิาพ 

2.1 ปรับปรุงกระบวนงาน/โครงการ
เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน  

การปฏบิัตงิานตามภารกิจและหน้าที่       

1. จ านวนกระบวนงาน/
โครงการที่มีการปรับปรุง
ขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 
(การจัดซ้ือจัดจา้ง)  

3  โครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
1. คู่มือการปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อจัด
จ้าง เร่ือง “การโอนสิทธิเรียกรอ้งการรับ
เงิน” 
2. คู่มือการปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อจัด
จ้าง เร่ือง “การท าสัญญา” 
3. คู่มือการปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อจัด
จ้าง เร่ือง “ค่าปรับตามสัญญา” 

คู่มือ 3 เล่ม ไม่มี กองคลัง  

 2. จ านวนกระบวนงาน/
โครงการที่มีการปรับปรุง
ขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 
(การรับนิสิตใหม่)  

2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและ
ระบบการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปรับปรุง 4 กระบวนงาน คอื 
1) การอัพโหลดไฟล์เอกสาร
การสมัคร 
ผ่านระบบออนไลน ์
2) การปรับเพิ่มจ านวนรับ
นิสิตใหม่แต่ละรอบผ่าน
ระบบออนไลน ์
3) การประกาศผลการ
คัดเลือกแบบล็อคอิน
รายบุคคล 
4) การกรอกขอ้มูลจ านวน
รับ และเกณฑ์การพจิารณา
คัดเลือกแต่ละรอบการรับ/
สาขาวิชาผ่านระบบ 

700,000 ส านักบริหาร
การศึกษา มก. 

 

 

 



 
 

5 
 

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2565 
โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 

 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2565 
 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ 6 เดือน บาท    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและบูรณา
การกลไกการป้องกัน
การทุจริตใหม้ีความ
เข้มแข็งและมี
ประสิทธภิาพ 

2.1 ปรับปรุงกระบวนงาน/โครงการ
เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน  
  
  

3. จ านวนกระบวนงาน/
โครงการที่มีการปรับปรุง
ขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การท างาน  

7 กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนา
หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ในการ
บริหารงานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการบริหารงาน 

กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ กฎ 
ระเบียบ ในการบริหารงานเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ
ในการบริหารงาน 

7  
ข้อบังคับ/
หลักเกณฑ ์

กองการ
เจ้าหน้าที ่

 

4. จ านวนกระบวนงาน/โครงการ
ที่มกีารปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการท างาน 
(ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวขอ้ง)  

2 การปรับปรุงประกาศส านกังาน

บริการวิชาการ เรือ่งหลักเกณฑ์

และแนวทางการเจรจาถ่ายทอด

เทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญา

ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

ประกาศส านักงานบริการวิชาการ เรือง
หลักเกณฑ์และแนวทางการเจรจาถ่ายทอด
เทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาของ มก.ลง
วันที่ 30 ก.ค.2563 และส านักงานบริการ
วิชาการ เรืองหลักเกณฑ์และแนวทางการ
เจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพย์สินทาง
ปัญญาของ มก. (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 เม.ย.
2564 

ไม่มี ส านักงาน
บริการ
วิชาการ 

 

2.2    สร้างเสริมระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียน
และการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
บุคลากร ประชาชน และผู้มีสว่นได้
เสียของมหาวิทยาลยั   

การจัดการเรื่องร้องเรียน           

1. ระบบการรับขอ้รอ้งเรียนและ
แนวทางการจดัการขอ้รอ้งเรียน 
(ระบบและแนวทางการจัดการข้อ
ร้องเรียน) 
-การจัดการทั่วไป(ข้อรอ้งเรียน
ทั่วไป) 
-การจัดการขอ้รอ้งจรรยาบรรณ 

1 1. โครงการจดัท าแนวปฏิบัตกิาร
พิจารณาเรือ่งรอ้งเรียนและ
มาตรการป้องกนัการรับสนิบน 
- งานจัดการข้อร้องเรียนของ
ส านักงานกฎหมาย 
- การพิจารณาขอ้รอ้งเรียนของ

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ด าเนินการโครงการจัดท าแนวปฏิบัติการ
พิจารณา 
-เรื่องร้องเรียนและมาตรการป้องกันการับ
สินบน ตามประกาศมก.เรื่อง แนวปฏิบัติการ
พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องทุกข์หรือ
ข้อกล่าวหาร้องเรียนของ มก. 
-เร่ืองมาตรการป้องกันการรับสินบน 
-เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประ โยชน์ ส่ วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
-การพิจารณาข้อร้องเรียนคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

ไม่มี ส านักงาน
กฎหมาย 

- 
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2565 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2565 
 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

  
 ปัญหา/  
อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ 6 เดือน บาท   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและบูรณา
การกลไกการ
ป้องกันการทุจริต
ให้มีความ
เข้มแข็งและมี
ประสิทธภิาพ 

2.2    สร้างเสริมระบบรับ
เร่ืองร้องเรียน มีวิธีการรับฟัง
ข้อร้องเรียนและการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสิต 
บุคลากร ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้เสียของมหาวิทยาลยั   

2. จ านวนชอ่งทางใน
การรับฟังข้อร้องเรียน  

6 1. กิจกรรมเปิดช่องทางการรับฟัง
ข้อรอ้งเรียน 
1.เปิดสายด่วน 
2. สายตรงอธกิารบดี 
3.รองอธิการบด ี
4.คณบดี  
5 ผอ.ส านกั /สถาบัน 
6. กองกิจการนิสิต (ถาม-ตอบ
ออนไลน์) 
7.กองยานพาหนะฯ (คุณบอกเรา
ท า) 

กิจกรรมเปิดช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน 
1. มก.บางเขน ที่ https://www.ku.ac.th/th/faculty-bangkhen ติดต่อ/แจ้ง

เสนอแนะและร้องเรียน 

2. สายตรงอธิการบดี โทร. 0-2942-8185, 0-2579-8888 hotline@ku.ac.th  

3. Hotline สายตรง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

(คุณบอกเราท า) 

4. ร้องทุกข์กับสภาพนักงาน ไปที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

5. กองวิเทศสัมพันธ์ แจ้งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ไปที่ 

https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/index.php?lang=th ความคิดเห็นต่อการ

ให้บริการ/  

6. ส านักบริหารการศึกษา https://registrar.ku.ac.th/ ติดต่อ/AskMe KU-OEA 4.0 

ไปที่ https://askme.registrar.ku.ac.th/contact-us 

7. คณะสังคมศาสตร์ https://soc.ku.ac.th/home-page/ ยื่นค าร้องผ่านระบบ

ออนไลน์ ที่ https://service-soc.ku.ac.th/ 

8. สายตรงคณบดี คณะสิ่งแวดลอ้ม ผศ.ดร.สรุตัน ์ บวัเลิศ ที่ 

https://envi.ku.ac.th/dean/ 

9. สายตรงคณบดี คณะวิทยาศาสตร์  รศ.ดร.อภิสิฏฐ์   ศงสะเสน ที่ fsciass@ku.ac.th 

10. ส านักหอสมุด มก.  

Ask a Librarian chat : https://www.lib.ku.ac.th 
LINE add friend : http://bit.ly/2QWKl6u 
Inbox Page Facebook : http://m.me/kulibpr 
11.กองกิจการนิสิต ส่งข้อความร้องเรียนผ่านเพจ https://th-

th.facebook.com/SAKUkasetsart/ 

12. สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ส่งข้อความ

ร้องเรียนผ่านเพจ https://th-th.facebook.com/kusc.bk/ โทร· 02 940 5279 

kusc.bk64@gmail.com   

13.  สายด่วนผู้บริหาร วิทยาเขตก าแพงแสน 

https://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/service/hotline 

14. วิทยาเขตก าแพงแสน https://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/ 

รับเรื่องร้องเรียนผ่านไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40iux7439x 

 กองกลาง  
งาน
ประชาสัมพนัธ ์

 

 

https://www.ku.ac.th/th/faculty-bangkhen
https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/index.php?lang=th
https://registrar.ku.ac.th/
https://askme.registrar.ku.ac.th/contact-us
https://soc.ku.ac.th/home-page/
https://service-soc.ku.ac.th/
https://envi.ku.ac.th/dean/
mailto:fsciass@ku.ac.th
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lib.ku.ac.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR0sL6lNJd5qsM3S6duupfBDULDjAyr-DOpmMOVqgyCE9U-4IpFvvLO_iOg&h=AT2eP4CvfFoqthrdY_OPRKnMmTF7L3_im2MV8aejmBtklGKidStQbWQV1i-F9CfZCSEkriJhX0ynFnfBO_PRfiMncqdMqknoUPRSipomSTOdA6NIdsfNs15Im6otEG93kk73&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3CNEJmn3a0w6GgkX044cNhHjAcfLdp-GXo_dsKWMiLZJYnQMVgeRJXcwT1KKK49VTilO1hhrBySRbHHVjE9ofVfmsvPf7TqG3SQW-AETc6A_hNEOhmL8-9k82VZ3PIED8HVO-pk3ieeMLr2Vo3YJQNiFRBMG9ow0TtB-qFeaqiyw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2QWKl6u%3Ffbclid%3DIwAR2ErGTQMyszpKCOMpvfGh6oL5HBuc_vRnDMAcvNVj3yoKck1zaBJf3lstE&h=AT2qp3auzGqAokwE_qK_0OfyeLY9uI1KxHNN2GDBT5ihTuaXVC0-yalP1KyLIMvtIqokeT4O_j5W-0PvbKjzXJ5YFDyvpsVHdGhC2X7HMlE6qn6POJXqXJAwZqyX3vKx7zWB&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3CNEJmn3a0w6GgkX044cNhHjAcfLdp-GXo_dsKWMiLZJYnQMVgeRJXcwT1KKK49VTilO1hhrBySRbHHVjE9ofVfmsvPf7TqG3SQW-AETc6A_hNEOhmL8-9k82VZ3PIED8HVO-pk3ieeMLr2Vo3YJQNiFRBMG9ow0TtB-qFeaqiyw
https://m.me/kulibpr?fbclid=IwAR1j9gQbU5PaFJixULe29bBXGQ-K3Iu7xVCKocBlVsw2G0oCTE-UW8ox_yQ
https://th-th.facebook.com/SAKUkasetsart/
https://th-th.facebook.com/SAKUkasetsart/
https://th-th.facebook.com/kusc.bk/
mailto:kusc.bk64@gmail.com
https://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/service/hotline
https://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/
https://line.me/R/ti/p/%40iux7439x
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2565 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2565 
 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

  
 ปัญหา/  
อุปสรรค ผลการด าเนินการ 6 เดือน บาท   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและบูรณา
การกลไกการ
ป้องกันการทุจริต
ให้มีความ
เข้มแข็งและมี
ประสิทธภิาพ 

2.3  ส่งเสรมิการเผยแพร่
เจตจ านงสุจริต และความ
มุ่งมั่นในการบริหารงานให้
ส าเร็จตามพันธกจิของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยต่อบุคลากร นิสิต 
และสาธารณชน 

เจตจ านงสุจริต  
1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน และกิจกรรมประกาศนโยบาย NO Gift 
ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
** อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ** 

 กองกลาง  
งาน
ประชาสัมพนัธ ์

 
1.จ านวนกจิกรรมที่
แสดงถึงการเผยแพร่
เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 

3 1. กิจกรรมการแสดงเจตจ านงในการเปิดเผยข้อมูลของที่
ประชุมผู้บริหาร    
  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
มหาวิทยาลยัใน
การป้องกัน 
ปราบปรามการ
ทุจริต และต่อต้าน
การรับสินบน 

 การรับสินบน        
3.1  เสริมสร้างความเขม้แข็ง
ในการต่อต้านการรับสนิบน 
และส่งเสริมความซื่อสัตย์ใน
การปฏิบัติหน้าที ่

1.ระบบการป้องกนั
ผลประโยชนท์ับซ้อน 

1 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “เจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงานด้านการจัด ซ้ือจัดจ้างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์” 
2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
3. โครงการปรับปรุงหนังสือข้อตกลงคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรับรองการเป็นผู้
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
4. โครงการเชิญบุคคลอื่น (บุคคลภายนอก) เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเป็นคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
5 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “นโยบายการ
ด า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565” 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ง “จรรยาบรรณ

ของผู้ปฏิบัติงานด้านการจดัซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565” 

ด าเนินการแล้ว จ านวน 6 เร่ือง ไม่มี กองคลัง  
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนว

ทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2565 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2565 
 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

  
 ปัญหา/  
อุปสรรค ผลการด าเนินการ 6 เดือน บาท   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

เสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของ

มหาวิทยาลยั

ในการป้องกัน 

ปราบปรามการ

ทุจริต และ

ต่อต้านการรับ

สินบน 

3.1  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการต่อต้าน
การรับสินบน และ
ส่งเสริมความซ่ือสตัย์ใน
การปฏิบัติหน้าที ่

2. จ านวน
โครงการ 

1 การรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- คณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มก. 
- คณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทาง
กีฬาดเีด่นเข้าศกึษาใน มก.โดยวิธีพิเศษ 

– อยูร่ะหวา่งการด าเนินการภายใตก้ารก ากบัดแูลของ
คณะกรรมการนโยบายการรบัเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตรี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยเป็นศนูยก์ลางในการด าเนินการ
รบัสมคัรและคดัเลือกบคุคลเขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองทกุ
คณะ   

ไม่มี ส านักบริหาร
การศึกษา มก. 

 

3. จ านวน
โครงการ 

2 การคัดเลือกผู้รับทุนการศกึษาของมหาวทิยาลัย1. 
การคัดเลือกนิสติผู้รับทนุพระราชทานรางวลัเรียนดี
ในทุนภมูิพล 
2. การคัดเลือกนิสิตผู้รับทุนฉลองสมโภชพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต ิ
 

 
อยู่ระหว่างด าเนนิการ คาดวา่จะแล้วเสร็จไตรมาส 3 
 
ผล : จัดโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวนัที่ 16 – 17 ก.ย. 64 โดยวิธีการ
สัมภาษณ์นิสิตแบบออนไลน์ มีนิสิตจากทุกวิทยาเขตเข้ารับการสัมภาษณ์
จ านวนรวม 29 คน และมีนิสิตที่ได้รับการคดัเลือกจ านวนรวม 7 คน  

ไม่มี กองกิจการนิสิต  

 

 4. ร้อยละของ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

80 โครงการปัจฉมินเิทศนิสิตกองทุน กยศ.และ กรอ.
เพื่อปลูกฝงัจิตส านึกในการชดใชทุ้น 
- การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสอบสวน
วินัยนิสิต และวเิคราะห์บทลงโทษวินัยนิสิตจาก
กรณีศกึษา 

อยู่ระหว่างด าเนนิการทั้ง 2 โครงการ คาดวา่จะแล้วเสรจ็ไตรมาส 3 
 

 

30,000 
 

20,000 

กองกิจการนิสิต  

  

3.1  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ต่อต้านการรับสินบน 
และส่งเสริมความ
ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติ
หน้าที ่
  

5. ร้อยละของ
จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับ
การจดัการ 

ร้อยละ90 โครงการจัดการเรือ่งรอ้งเรียน การอุทธรณ ์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตร
มาส 1 , 2 
 

ด าเนนิการแลว้ 
จัดการเรื่องร้องเรียน เรือ่งอทุธรณ์ จ านวน 2 เรื่อง ได้ส าเรจ็รอ้ยละ 100 

ไม่มี กองคลัง  
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2565 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2565 
 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ 6 เดือน บาท  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
มหาวิทยาลยัใน
การป้องกัน 
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ต่อต้านการรับ
สินบน 

3.1  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการต่อต้านการ
รับสินบน และส่งเสริมความ
ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัตหิน้าที ่
  

6. จ านวนขั้นตอนที่มีการ
ทบทวน 

1 1.กิจกรรมทบทวนวธิีการ/ช่องทาง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้
เช่าพื้นที่ 
 
 
 
2.โครงการการจัดการความรู้เรื่อง 
ระบบบริหารจัดการพื้นที่เช่าสู่
หน่วยงาน มก. 

1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผา่นรูปแบบ 
Flow chart ประกอบดว้ย 1) ขั้นตอนการขออนุมัติเช่า
พื้นที่ ประเภทร้านค้าทัว่ไป 2) ขึ้นตอนการขออนุมัติเช่า
พื้นที่ ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ และ 3) ขั้นตอนการขอ
อนุมัติเช่าพื้นที่ ประเภทเสาสัญญาณโทรศัพท์ ในเว็บไซด์ 
property.ku.ac.th 

1) 2) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าคลิปวิดีทัศน์เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการพื้นที่เช่าฯ อาทิ ระบบการแจ้งหนี้และ
จัดเก็บเงินค่าเช่าฯ ซึ่งจะน าเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ 
property.ku.ac.th 

ไม่มี ส านักงาน
ทรัพย์สิน 

 

 3.2  ประยุกตห์ลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต่อต้านการทุจริต 

1.จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

80 คน 1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณา
ศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากลและ
ศาสตร์ชุมชน สู่แนวคิดวิถีชวีิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ความ
ยั่งยืน โดย ดร.ววิัฒน์ ศัลยก าธร 

80 คน 6,000 วิทยาลยับูรณา
การศาสตร์ 

- 

  1.จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

80 คน 2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
แบรนด์เกษตรด้วยใจใส่ใจชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม โดย คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ  
 

200 คน 

 

6,000 
 
 

วิทยาลยับูรณา
การศาสตร์ 

- 

  2. จ านวนรายวิชาใหม่ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ปปช. 

1 รายวิชา 3) การพัฒนารายวิชาใหม ่ 1 รายวิชา ไม่มี วิทยาลยับูรณา
การศาสตร์ 

 

  3. จ านวนกิจกรรมใน
รายวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่
ยังยืน 

3 กิจกรรม 4) กิจกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อ
การพัฒนาทีย่ังยืน 

ด าเนินการแล้ว ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ไม่มี วิทยาลยับูรณา
การศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2565 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2565 
 ส่วนงาน/

หน่วยงาน 

 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ  
6 เดือน 

บาท  
 

  การเสริมสรา้งวัฒนธรรมการสุจริต /การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน     

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตให้กับบุคลากร
ทุกภาคส่วน เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร 
  

4.1  เสริมสร้าง
วัฒนธรรมคุณธรรม
ความโปร่งใสและการ
ป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อนภายในองค์กร 

1. จ านวนรางวัล/ใบประกาศผู้ท าความ
ดีของบุคลากร 
2. จ านวนรางวัล/ใบประกาศผู้ท าความ
ดีของนิสิต 

7 คน 
 

350 คน 

-กิจกรรมการยกย่องบุคลากรที่ท าความดี 
 
-กิจกรรมประกาศเกียรติคุณการท าความดีของนิสิต 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี กองกลาง 
 

 

4.2  ก าหนดมาตรการ/
แนวทางป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
มหาวิทยาลัยที่เป็น
รูปธรรมและชัดเจน 

1. มีแผนบริหารความเส่ียงและแนว
ทางการจัดการความเส่ียง 

1 ผู้บริหารมหาวิทยาลยัและผู้บรหิารส่วนงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินตนเองด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี ส านักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

2. จ านวนโครงการฝึกอบรม/เชิญ 
วิทยากรมาให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

2 1. โครงการสัมมนา เร่ือง “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารสัญญาเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ       
ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” วิทยากรจากกรมบัญชกีลาง 
2. โครงการประชุม เรือ่ง “การจัดซือ้จัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดแุละวธิีการจัดซ้ือจัดจ้างที่รฐั
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนนุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563” 

3.  โครงการประชุมเพื่อการปฏิบัติงานเชิงรุก            
เร่ือง “การจัดซ้ือจัดจ้างและท าความเขา้ใจ ติดตาม     
เร่งรัด ภาระงานด้านการเงิน งบประมาณและบัญชี ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565” 

ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 3 โครงการ 

ไม่ม ี กองคลัง  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตให้กับบุคลากร
ทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร 

4.3  จัดท าแผนปฏิบัติ
การที่ชัดเจนและมีการ
ด าเนินการจริงจัง 
  

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต         

1. ร้อยละของตัวชี้วัดตามแผนป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บรรลุ
เป้าหมาย 

80 จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี 
พ.ศ. 2561-2565 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

ฝ่ายเลขานุการ  
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2565 

โครงการ/กิจกรรม ปี 
2565 

 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2565 
 ส่วนงาน/

หน่วยงาน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ 6 เดือน 
บาท 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตให้กับบุคลากรทุก
ภาคส่วน เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร 
  

 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน      

4.4  มีกระบวนการตรวจสอบภายใน
องค์กรที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูก
แทรกแซง และมีกระบวนการลงโทษ
ทางวินัยต่อเจา้หน้าที่ผูก้ระท าการทุจริต
อย่างจริงจัง 

1.  จ านวนเร่ืองที่มีการน ามา
หารือและแก้ไขร่วมกัน 

3 กระบวนการหารอื
แนวทางแก้ไขใน
ประเด็นข้อตรวจพบ
ของการตรวจสอบ
ภายในของ
มหาวิทยาลัย 

หารือและแก้ไขร่วมกันทั้งหมด 3 เร่ือง ได้แก ่
1. การจัดการความรู้ส านักงานมหาวิทยาลัย 
เร่ือง การสื่อสารการควบคุมภายในกับการ
จัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 
2. ประชุมส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
10/2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เร่ือง การ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนต าแหน่งหวัหนา้งาน 
3. ประชุมส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
11/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยค่าชุดตรวจและน้ ายา
ที่เกี่ยวขอ้งกับการวินิจฉยัการติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า 2019 

ไม่มี สนง.กฎหมายและ 
ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการ
ทุจริตเน้นการปรบัเปลี่ยน
ฐานความคิดของบุคลากร
เพื่อเสริมสร้าง 
คุณธรรมการท างานใน
มหาวิทยาลัย 

 
 
5.1  รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของ นิสิต 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
  

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติ
และการใหบ้ริการ   

  
   

 

1. จ านวนสื่อที่ส่งเสริมปลูก
จิตส านึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

3 
 
 
 

การจดัท าคูม่ือ
ปฏิบัติงานกระบวนการ
สอบสวนวินัยนิสิต และ
วิเคราะห์บทลงโทษ
วินัยนิสิตจาก
กรณีศกึษา 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 20,000 กองกิจการนิสิต 
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2565 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ.2565 ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการด าเนินการ 6 เดือน บาท  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการ
ทุจริตเน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคดิ
ของบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้าง 
คุณธรรมการท างานใน
มหาวิทยาลัย 

5.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
คณาจารย์และบุคลากรทุก
ระดับ มีรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากร
ได้รับทราบและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง  

2. กิจกรรม 3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร 
 (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง) 

1. โครงการอบรมหลักสูตร นักบรหิารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รุ่น 4  
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 
เร่ือง “คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้บรหิาร” 
2. โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ  
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  เร่ือง “จรยิธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่ง 
 

30,000 
 
 

 
 

16,000 
 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

มหาวิทยาลัย
ก าหนดจัด
โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรหลัง
สถานการณก์าร
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-
19 คลี่คลายลง 

 5.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
คณาจารย์และบุคลากรทุก
ระดับ มีรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากร
ได้รับทราบและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง  

คุณธรรมการบริหารงาน     
1. จ านวน
โครงการ 

1 การสัมมนาเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานตามจรรยาบรรณ
อาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการด าเนนิงานจรรยาบรรณอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2564 จัดเมือ่วนัพุธที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 
2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings มีผู้เข้าร่วม จ านวน 
119 ราย ความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลีย่ 4.23 อยู่ในระดับมาก 

31,923 ส านักบริหาร
การศึกษา 
มก. 

 

 

 2. จ านวน
โครงการ 

1 โครงการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่นสายวิชาการ 

ด าเนนิการเรียบรอ้ยแล้ว โดยคณะกรรมการพฒันาศกัยภาพอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รว่มกับคณะอนุกรรมการคดัเลอืกอาจารย์ดเีด่นของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2564 ได้มีการพิจารณาคดัเลอืกอาจารย์ดเีด่น
ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2564 และนักวิจัยดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2564 จ านวน 20 ราย และมกีารมอบโล่รางวัล 
เชิดชเูกียรติ และเงนิรางวัล จ านวน 10,000 บาท ในพธิีมอบรางวัลเชดิชูเกียรต ิปี 
2564 วันอังคารที่ ๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชมุสุธรรม อารกีุล ชัน้ ๑ 
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 

350,000 ส านักบริหาร
การศึกษา 
มก. 

 

โครงการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ 

ด าเนนิการเรียบรอ้ยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มกีารจัดพธิีเชิดชูเกียรติ
บุคลากรสายวิชาการ นกัวิจัย สายสนับสนนุและชว่ยวิชาการ ดเีด่น และ
โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2564   
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564  ณ หอ้งประชุมสุธรรม อารกีุล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ 
ได้รับรางวัล จ านวน  20  คน 

ไม่มี กองการ
เจ้าหน้าที ่
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2565 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2565 
 ส่วนงาน/

หน่วยงาน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
ผลการด าเนินการ  

6 เดือน 
บาท  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปลุก
จิตส านึกการต่อต้าน
การทุจริตเน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของบุคลากร
เพื่อเสริมสร้าง 
คุณธรรมการท างานใน
มหาวิทยาลัย 

5.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
คณาจารย์และบุคลากรทุก
ระดับ มีรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากร
ได้รับทราบและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณได้อย่าง
ถูกต้อง  

3. จ านวนกิจกรรม 3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร 
(จรรยาบรรณ) 

1. โครงการอบรมหลกัสูตร นกับริหารมหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร์ รุ่น 4  วนัที่ 22 ธนัวาคม 2563 
เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร” 
2. โครงการฝกึอบรมเตรียมความพร้อมเพือ่เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการส าหรับบุคลากรสายวิชาการ  
วันที ่11 กุมภาพนัธ์ 2564  เรื่อง “จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 

30,000 
 
 

16,000 

กองการเจ้าหน้าที ่ มหาวิทยาลัยก าหนดจัด
โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรหลัง
สถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้
โควิด-19 คลี่คลายลง 

 5.3 พัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยให้มีการก ากับ
ดูแลตนเองที่ดี และมธีรรมาภิ
บาล 

ระบบบริหาร
มหาวิทยาลัย(PMS)ที่
แล้วเสร็จและรอ้ยละ
ของส่วนงานที่มี
ความพรอ้มในการใช้
งานระบบบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

1 ระบบ 
 

มีระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้มี
การก ากับดูแลตนเองที่ดี และมี
ธรรมาภิบาล (PMS) 
โครงการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เพื่อความส าเร็จขององคก์ร (PMS) 

มีระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้มีการก ากับดูแลตนเองที่ดี 
และมีธรรมาภบิาล (PMS) 
โครงการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จขององค์กร 
(PMS) 

ไม่มี กองการเจ้าหน้าที ่  

 


