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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2565  
(1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนว

ทางการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2565 
โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 

 

งบประมาณ ปี
บัญช ีพ.ศ.2565 

(บาท) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 
ช่วงเวลาด าเนินการ หมายเหต/ุปญัหา/

อุปสรรค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
ของมหาวิทยาลยั
ให้มีความโปรง่ใส 
เน้นการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน   

1.1  พัฒนากลไกใน
การเผยแพร่ขอ้มูล
ต่อสาธารณะผ่าน
สื่อต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
 

การเปดิเผยข้อมูล  
 
 
5 

1.  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่วสารกิจกรรมต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย ผลงานวิจยั ผ่านทางสื่อต่าง ๆ อาท ิ 
1.www.ku.ac.th   
2.PRKU News 
3. KURDI News 
4.หนังสือพิมพ์รายวัน  
5.สถานีโทรทัศน ์
6.ข่าวออนไลน ์
7.สถานีวิทยุ ม.ก. 

57,780.00 กองกลาง งาน
ประชาสัมพันธ ์

ไตรมาส 1 และ 2 ไม่มี 

  
1. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บทบาทอ านาจ
หน้าที่ของหนว่ยงาน 

 

  
 
 
 
 
 
 

  2. จ านวนช่องทางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์(Facebook, 
E-mail, Website, Line) 

5 2. กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อทาง 
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 
 

58,208.34  กองกลาง  
งานประชาสัมพันธ ์

ไตรมาส 1 และ 2 ไม่มี 

 

 

 

 

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

ทางการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2565 
โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 

 

งบประมาณ ปี
บัญช ีพ.ศ.2565 

(บาท) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

หมายเหต/ุปญัหา/อุปสรรค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการของ
มหาวิทยาลัยให้มี
ความโปร่งใส เน้น
การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน   

1.2  ก าหนด
มาตรการ และ
กลไกในการวาง
ระบบให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

การมีส่วนร่วม       

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทางการบริหารและการ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัย  

4.00 โครงการวิจัยสถาบัน เร่ืองคุณภาพบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ประจ าปี 
พ.ศ.2563 : ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจนายจา้งที่มี
ต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

262,960 กองแผนงาน ไตรมาส 2-3 
 

พบปัญหาและอุปสรรคใน
ขั้นตอนการติดต่อเพื่อติดตาม
ข้อมูลการได้งานท าและสถานที่
ท างานของบัณฑิต เนือ่งจากมี
ข้อจ ากัดในการติดต่อ และ
บัณฑิตไม่สะดวกให้ขอ้มูล 

   2. ระดับความพงึพอใจของผู้
เข้ามามสี่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทางการบริหารและ
การด าเนนิการของ
มหาวิทยาลัย  

15 
4.00 

โครงการเชญิบุคคลอืน่ (บุคคลภายนอก) เขา้มามีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการซ้ือหรอืจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 17 

โครงการ ค่าเฉลี่ย 
4.80 

กองคลัง ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

   1.2  ก าหนด
มาตรการ และ
กลไกในการวาง
ระบบให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

3.ระดับคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

2.51 โครงการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดับ 
ระดับมหาวทิยาลัยโดยการสมัภาษณ์ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

251,486 ส านักงาน
พัฒนา
คุณภาพและ
บริหารความ
เส่ียง 

ไตรมาส 2-3 

 
การประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย ไม่ได้พิจารณา
ระดับคะแนน เป็นการให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
จากผู้ประเมินภายนอก 
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนว

ทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2565 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 
 

งบประมาณ  
ปีบัญชี พ.ศ.

2565 
(บาท) 

ส่วนงาน/

หน่วยงาน 

 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต/ุปญัหา/
อุปสรรค 

  การจัดซื้อจัดจ้าง       

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
ของมหาวิทยาลยั
ให้มีความโปรง่ใส 
เน้นการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน   

1.3  พัฒนา
สมรรถนะในการ
ท างานของบุคลากร
ทุกส่วนงาน เพื่อให้
บุคลากรมีความ
ละเอียด รอบคอบใน
การท างาน ลดความ
ผิดพลาดในการ
ด าเนินการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสด ุ

1. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานทางด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง และมีความรู้
ภายหลังการอบรมอยู่ใน
เกณฑ์ดี  

ค่าเฉลี่ยไม่
ต่ ากวา่ 3.5 

1. โครงการสัมมนาเร่ือง “การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจดัซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุ เพื่อการวจิัยและพัฒนา และเพื่อการให้บรกิาร

ทางวิชาการ พ.ศ. 2563” 

2. โครงการสัมมนาเร่ือง “การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแบบไม่

มีผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ไม่มี กองคลัง 
ฝ่ายเลขานุการ 

ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและบูรณา
การกลไกการ
ป้องกันการทุจริต
ให้มีความ
เข้มแข็งและมี
ประสิทธภิาพ 

2.1 ปรับปรุง
กระบวนงาน/
โครงการเพื่อลด
ขั้นตอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน  

การปฏบิัตงิานตามภารกิจและหน้าที่       

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

3  โครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้าง 
1. คู่มือการปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง เร่ือง “การโอน
สิทธิเรียกร้องการรับเงิน” 
2. คู่มือการปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง เร่ือง “การท า
สัญญา” 
3. คู่มือการปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง เร่ือง “ค่าปรับ
ตามสัญญา” 

ไม่มี กองคลัง ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

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

2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและระบบการรับเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

700,000 ส านักบริหาร
การศึกษา มก. 

ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2565 
โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 

 

งบประมาณ  
ปีบัญชี พ.ศ.2565 

(บาท) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต/ุ
ปัญหา/อุปสรรค 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและบูรณา
การกลไกการป้องกัน
การทุจริตใหม้ีความ
เข้มแข็งและมี
ประสิทธภิาพ 

2.1 ปรับปรุงกระบวนงาน/โครงการ
เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน  
  
  

3. จ านวนกระบวนงาน/
โครงการที่มีการปรับปรุง
ขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การท างาน  

7 กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ กฎ 
ระเบียบ ในการบริหารงานเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพใน
การบริหารงาน 

7  ข้อบังคับ/
หลักเกณฑ ์

กองการเจ้าหน้าที ่ ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

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

2 การปรับปรุงประกาศส านกังานบริการวิชาการ 

เรื่องหลกัเกณฑ์และแนวทางการเจรจาถ่ายทอด

เทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ไม่มี ส านักงานบริการ
วิชาการ 

ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

2.2    สร้างเสริมระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียน
และการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
บุคลากร ประชาชน และผู้มีสว่นได้
เสียของมหาวิทยาลยั   

การจัดการเรื่องร้องเรียน           

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

1 1. โครงการจดัท าแนวปฏิบัตกิารพจิารณาเรื่อง
ร้องเรียนและมาตรการป้องกันการรับสินบน 
- งานจัดการข้อร้องเรียนของส านกังานกฎหมาย 
- การพิจารณาขอ้รอ้งเรียนของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ 

ไม่มี ส านักงานกฎหมาย ไตรมาส 1-2 
 

 

ไม่มี 

 
 

2.2    สร้างเสริมระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียน
และการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
บุคลากร ประชาชน และผู้มีสว่นได้
เสียของมหาวิทยาลยั   

2. จ านวนชอ่งทางในการรับฟังขอ้
ร้องเรียน  

6 1. กิจกรรมเปิดช่องทางการรับฟังข้อร้องเรยีน 
1.เปิดสายด่วน 
2. สายตรงอธกิารบดี 
3.รองอธิการบด ี
4.คณบดี  
5 ผอ.ส านกั /สถาบัน 
6. กองกิจการนิสิต (ถาม-ตอบออนไลน์) 
7.กองยานพาหนะฯ (คุณบอกเราท า) 

ไม่มี กองกลาง  
งานประชาสมัพันธ ์

ตลอดปี ไม่มี 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2565 
โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 

 

งบประมาณ  
ปีบัญชี 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต/ุปญัหา/
อุปสรรค 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและบูรณาการ
กลไกการป้องกันการ
ทุจริตให้มีความ
เข้มแข็งและมี
ประสิทธภิาพ 

2.3  ส่งเสรมิการเผยแพร่เจตจ านงสุจรติ 
และความมุ่งมัน่ในการบริหารงานให้
ส าเร็จตามพันธกจิของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยต่อบุคลากร นิสิต และ
สาธารณชน 

เจตจ านงสุจริต  
ไม่มี 

กองกลาง  
งาน
ประชาสัมพนัธ ์

ไตรมาส 1 ไม่มี 
1.จ านวนกจิกรรมทีแ่สดงถึงการ
เผยแพร่เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารผ่านระบบเครอืข่าย
สารสนเทศ 

3 1. กิจกรรมการแสดงเจตจ านงในการเปิดเผยข้อมูลของที่
ประชุมผู้บริหาร    
  

 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
มหาวิทยาลยัในการ
ป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และต่อต้านการ
รับสินบน 

 การรับสินบน        
3.1  เสริมสร้างความเขม้แข็งในการ
ต่อต้านการรับสินบน และส่งเสริมความ
ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที ่

1.ระบบการป้องกนัผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ง เจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์
2. มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 , 
กระบวนการขัน้ตอนเพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
ผลประโยชนท์ับซ้อน Conflict of interest และการเป็นผู้
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรอืคู่สญัญา 
3. โครงการปรับปรุงหนังสือข้อตกลงคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพื่อป้องกนัผลประโยชนท์ับซ้อนและรับรองการ
เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
4. โครงการเชิญบุคคลอืน่ (บุคคลภายนอก) เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการซ้ือหรอืจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
5. โครงการสัมมนาเรือ่ง “การด าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างแบบ

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้” 

ไม่มี กองคลัง ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2565 
โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 

 

งบประมาณ  
ปีบัญชี พ.ศ.2565 

(บาท) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต/ุ
ปัญหา/อุปสรรค 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของมหาวิทยาลัยในการ

ป้องกัน ปราบปรามการ

ทุจริต และต่อต้านการรับ

สินบน 

3.1  เสริมสร้างความเขม้แข็งในการ
ต่อต้านการรับสินบน และส่งเสริมความ
ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที ่

2. จ านวนโครงการ 1 การรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- คณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มก. 
- คณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทาง
กีฬาดเีด่นเข้าศกึษาใน มก.โดยวิธีพิเศษ 

ไม่มี ส านักบริหาร
การศึกษา มก. 

ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

3. จ านวนโครงการ 2 การคัดเลือกผู้รับทุนการศกึษาของมหาวทิยาลัย1. 
การคัดเลือกนิสติผู้รับทนุพระราชทานรางวลัเรียนดี
ในทุนภมูิพล 
2. การคัดเลือกนิสิตผู้รับทุนฉลองสมโภชพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต ิ
 

ไม่มี กองกิจการนิสิต ไตรมาส 2-3 
 

ไม่มี 

 

 4. ร้อยละของผูเ้ข้ารว่ม
กิจกรรม 

80 โครงการปัจฉมินเิทศนิสิตกองทุน กยศ.และ กรอ.
เพื่อปลูกฝงัจิตส านึกในการชดใชทุ้น 

-โครงการประกวดสื่อส่งเสริม 
วินัยนิสิต  
- การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสอบสวน
วินัยนิสิต และวเิคราะห์บทลงโทษวินัยนิสิตจาก
กรณีศกึษา 

30,000 
 

ไม่มี 
 
 

20,000 

กองกิจการนิสิต ไตรมาส 2-3 
 

ไม่มี 

  

3.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ต่อต้านการรับสินบน และส่งเสริม
ความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหนา้ที ่
  

5. ร้อยละของจ านวนเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับการจัดการ 

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

ไม่มี กองคลัง ไตรมาส 1-2 
 

ไม่มี 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2565 
โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 

 

งบประมาณ  
ปีบัญชี พ.ศ.2565 

(บาท) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต/ุ
ปัญหา/อุปสรรค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
มหาวิทยาลยัในการ
ป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต และต่อต้าน
การรับสินบน 

3.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ต่อต้านการรับสินบน และส่งเสริม
ความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหนา้ที ่
  

6. จ านวนขั้นตอนที่มี
การทบทวน 

1 1.กิจกรรมทบทวนวธิีการ/ช่องทางเผยแพร่
ประชาสัมพันธข์ั้นตอนการให้เช่าพื้นที ่
2.โครงการการจัดการความรู้เรื่อง ระบบ
บริหารจัดการพื้นที่เช่าสู่หน่วยงาน มก. 

ไม่มี ส านักงาน
ทรัพย์สิน 

ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

 3.2  ประยุกตห์ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต่อต้านการทุจริต 

1.จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

80 คน 1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณา
ศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากลและศาสตร์
ชุมชน สู่แนวคิดวิถีชวีิตตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อความยั่งยืน โดย ดร.ววิัฒน์ 
ศัลยก าธร 

6,000 วิทยาลยับูรณา
การศาสตร์ 

ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

  2.จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

80 คน 2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแบรนด์
เกษตรด้วยใจใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
โดย คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ  
 

6,000 
 
 

วิทยาลยับูรณา
การศาสตร์ 

ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

  3. จ านวนรายวิชาใหม่ที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ปปช. 

1 รายวิชา 3) การพัฒนารายวิชาใหม ่ ไม่มี วิทยาลยับูรณา
การศาสตร์ 

ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

  4. จ านวนกิจกรรมใน
รายวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่
ยังยืน 

3 
กิจกรรม 

4) กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่
ยังยืน 

ไม่มี วิทยาลยับูรณา
การศาสตร์ 

ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2565 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 
 

งบประมาณ  
ปีบัญชี พ.ศ.

2565 
(บาท) 

 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 

 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต/ุ
ปัญหา/
อุปสรรค 

  การเสริมสรา้งวัฒนธรรมการสุจริต /การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากร
ทุกภาคส่วน เพื่อ
สร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร 
  

4.1  เสริมสร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมความโปร่งใสและ
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนภายในองค์กร 

1. จ านวนรางวัล/ใบประกาศผู้ท า
ความดีของบุคลากร 
2. จ านวนรางวัล/ใบประกาศผู้ท า
ความดีของนิสิต 

7 คน 
 

350 คน 

-กิจกรรมการยกย่องบุคลากรที่ท าความดี 
 
-กิจกรรมประกาศเกียรติคุณการท าความดีของ
นิสิต 

ไม่มี กองกลาง 
 

ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

4.2  ก าหนดมาตรการ/
แนวทางป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
มหาวิทยาลัยที่เป็น
รูปธรรมและชัดเจน 

1. มีแผนบริหารความเส่ียงและแนว
ทางการจัดการความเส่ียง 

1 ผู้บริหารมหาวิทยาลยัและผู้บรหิารส่วนงาน
ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ไม่มี ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 

ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

2. จ านวนโครงการฝึกอบรม/เชิญ 
วิทยากรมาให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

2 1.โครงการสัมมนา เร่ือง “การด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างแบบไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้” โดยนายมณเฑียร เจริญผล (รอง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) 
2.โครงการปฏิบัติงานเชิงรุก เร่ือง “การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564” 

ไม่ม ี กองคลัง ไตรมาส 1-2 

 
ไม่มี 

 4.3  จัดท าแผนปฏิบัติการ
ที่ชัดเจนและมีการ
ด าเนินการจริงจัง 
  

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต         

1. ร้อยละของตัวชี้วัดตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บรรลุ
เป้าหมาย 

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

 

ฝ่ายเลขานุการ ไตรมาส 1-2 

 
ไม่มี 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2565 
โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 

 

งบประมาณ  
ปีบัญชี พ.ศ.

2565 
(บาท) 

 

ส่วนงาน/หน่วยงาน 
 

 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

หมายเหต/ุปญัหา/
อุปสรรค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตให้กับบุคลากรทุก
ภาคส่วน เพื่อสร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร 
  

 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน       

4.4  มีกระบวนการตรวจสอบภายใน
องค์กรที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูก
แทรกแซง และมีกระบวนการลงโทษ
ทางวินัยต่อเจา้หน้าที่ผูก้ระท าการทุจริต
อย่างจริงจัง 

1.  จ านวนเร่ืองที่มีการน ามา
หารือและแก้ไขร่วมกัน 

3 กระบวนการหารอืแนวทางแก้ไขใน
ประเด็นข้อตรวจพบของการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยั 

ไม่มี สนง.กฎหมายและ 
ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน 

ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

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 าคูม่ือปฏิบัติงานกระบวนการ
สอบสวนวินัยนิสิต และวิเคราะห์
บทลงโทษวนิัยนิสิตจากกรณีศึกษา 

20,000 กองกิจการนิสิต 
 

ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

5.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ของคณาจารยแ์ละบุคลากรทุก
ระดับ มีรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรได้รับทราบและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกตอ้ง  

2. กิจกรรม 3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร 
 (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง) 

46,000 
 
 

กองการเจ้าหน้าที ่ ตลอดปี มหาวิทยาลัยก าหนดจัด
โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรหลัง
สถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้
โควิด-19 คลี่คลายลง 

 5.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ของคณาจารยแ์ละบุคลากรทุก
ระดับ มีรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรได้รับทราบและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกตอ้ง  

คุณธรรมการบริหารงาน     
1. จ านวนโครงการ 1 การสัมมนาเพื่อติดตามผลการ

ด าเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

31,923 ส านักบริหาร
การศึกษา มก. 

ไตรมาส 1-2 ไม่มี 

 

2. จ านวนโครงการ 1 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย
วิชาการ 

350,000 ส านักบริหาร
การศึกษา มก. 

ไตรมาส 1-2 ไม่มี 

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ไม่มี กองการเจ้าหน้าที ่ ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

 



 
 

10 
 

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2565 
โครงการ/กิจกรรม ปี 2565 

 

งบประมาณ  
ปีบัญชี พ.ศ.2565 

(บาท) 
 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

  

 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต/ุปญัหา/
อุปสรรค 

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

5.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ มรีณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากรได้รับทราบ
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง  

3. จ านวนกิจกรรม 3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร 
(จรรยาบรรณ) 

46,000 
 
 

 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

ไตรมาส 2-3 
 

มหาวิทยาลัยก าหนดจัด
โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรหลังสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด-19 คลี่คลาย
ลง 

 5.3 พัฒนาระบบบริหารมหาวทิยาลัยให้มีการก ากับ
ดูแลตนเองที่ดี และมธีรรมาภิบาล 

ระบบบริหารมหาวทิยาลัย
(PMS)ที่แล้วเสรจ็และร้อยละของ
ส่วนงานที่มีความพรอ้มในการใช้
งานระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 ระบบ 
 

มีระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้มีการก ากับ
ดูแลตนเองที่ดี และมีธรรมาภบิาล (PMS) 
โครงการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ความส าเร็จขององคก์ร (PMS) 

ไม่มี กองการ
เจ้าหน้าที ่

ไตรมาส 2-3 

 
ไม่มี 

 


