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รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนว

ทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2564 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2564 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2564 
(หน่วย : บาท) ส่วนงาน/

หน่วยงาน 
  

 
 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ  
6 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
ของ
มหาวิทยาลัยให้
มีความโปร่งใส 
เน้นการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน   

1.1  พัฒนากลไกใน
การเผยแพร่ขอ้มูลต่อ
สาธารณะผ่านสื่อตา่ง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  

การเปดิเผยข้อมูล    

 1. จ านวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
บทบาทอ านาจหนา้ที่
ของหน่วยงาน 

5 1.  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั 
ผลงานวิจัย ผา่นทางสื่อต่าง ๆ อาท ิ 

1. www.ku.ac.th   
2. PRKU News 
3. KURDI News 
4. หนังสือพิมพ์รายวัน  
5. สถานีโทรทัศน ์
6. ข่าวออนไลน ์
7. สถานีวิทย ุม.ก. 

1. Prku news   (19 ฉบับ)                            
2. ข่าวลงในหนังสือพิมพ์รายวัน จ านวนประมาณ 90 ข่าว  
3. สถานีโทรทัศน์ ตลอด 6 เดือน จ านวนประมาณ 15 
ข่าว   
4. ข่าวออนไลน์  ตลอด 6 เดือน  จ านวนประมาณ 30 ข่าว 
5. สถานีวิทย ุม.ก.  ตลอด 6 เดือน จ านวน 13 เร่ือง 

 
- 
   
87,000.00 
 
- 

กองกลาง งาน
ประชาสัมพันธ ์

 

  
 
 
 
 
 
 

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

5 2. กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อ
ทาง  

1. facebook : Kasetsart University  
2. facebook : ประชาสัมพันธ ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. website : https://www.ku.ac.th 
4. website : https://pr.ku.ac.th/ 
5. ป้ายไฟวิ่ง Led จ านวน 8 จุด 
6. สื่อมวลชนแต่ละบุคคล 

1. facebook : Kasetsart University  
2. facebook : ประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. website : https://www.ku.ac.th 
4. website : https://pr.ku.ac.th/ 
5. ป้ายไฟวิ่ง Led จ านวน 8 จุด 
6. สื่อมวลชนคุณไชยรัตน์ ส้มฉุน 
คุณศยามล หงสกุล 
ข่าวราชส านักทุกชอ่ง 

 กองกลาง งาน
ประชาสัมพันธ ์

 

 

 

 

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

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2564 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2564 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2564 
(หน่วย : บาท) ส่วนงาน/

หน่วยงาน 
  

 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ  
6 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

 

 1.2  ก าหนดมาตรการ และกลไก
ในการวางระบบใหภ้าคประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

การมีส่วนร่วม    

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการ
บริหารและการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย  

4.00 โครงการวจิัยสถาบัน เรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจ าปี พ.ศ.2562 : ศึกษาเรือ่งความพึง
พอใจนายจ้างที่มีตอ่บัณฑิตของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

อยู่ระหว่างด าเนินการ 247,860 กองแผนงาน ข้อจ ากัดใน
การติดตาม
ข้อมูลที่อยู่
และสถานที่
ท างานของ
บัณฑิต 

   2. ระดับความพงึพอใจของผูเ้ข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ
ทางการบริหารและการ
ด าเนนิการของมหาวทิยาลัย  

15 
4.00 

โครงการเชญิบุคคลอืน่ (บุคคลภายนอก) เขา้มามีส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการซ้ือหรอืจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

ด าเนนิการแลว้ จ านวน 
17 โครงการ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 4.80 

ไม่มี กองคลัง 
 

 

    3.ระดับคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

2.51 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ ระดับมหาวิทยาลัย
โดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.58 ไม่มี ส านักงานพัฒนา
คุณภาพและ
บริหารความ
เส่ียง 

 

  การจัดซื้อจัดจ้าง       

 1.3  พัฒนาสมรรถนะในการ
ท างานของบุคลากรทุกสว่นงาน 
เพื่อให้บุคลากรมีความละเอียด 
รอบคอบในการท างาน ลดความ
ผิดพลาดในการด าเนินการดา้น
การจัดซ้ือจัดจา้งตามระเบียบพัสด ุ

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ทางด้านการจัดซ้ือจัดจา้ง และ
มีความรู้ภายหลังการอบรมอยู่
ในเกณฑ์ด ี 

ค่าเฉลี่ยไม่
ต่ ากวา่ 3.5 

1. โครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดซือ้จัดจ้างตามระเบยีบ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อ
การให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563” 

2. โครงการสัมมนาเรื่อง “การด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง
แบบไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ด าเนินการแล้ว จ านวน 
2 โครงการ  
ค่่าเฉลี่ย 4.00  
 
 
 
 
 

                                              

 
 
40,000 บาท 
 
 

‘[ 

กองคลัง 
ฝ่ายเลขานุการ 
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนว

ทางการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม ปี 2564 

 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2564 
(หน่วย : บาท) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

  

 
 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ  
6 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและ
บูรณาการกลไกการป้องกัน
การทุจริตใหม้ีความ
เข้มแข็งและมปีระสิทธภิาพ 

2.1 ปรับปรุง
กระบวนงาน/
โครงการเพื่อลด
ขั้นตอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน  

การปฏบิัตงิานตามภารกิจและหน้าที่       

1. จ านวนกระบวนงาน/
โครงการที่มีการ
ปรับปรุงขั้นตอนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน (การจัดซ้ือจัด
จ้าง)  

3  โครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้าง 
1. คู่มือการปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง เร่ือง 
“การโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน” 
2. คู่มือการปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง เร่ือง 
“การท าสัญญา” 
3. คู่มือการปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง เร่ือง 
“ค่าปรับตามสัญญา” 
4. คู่มือการปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง เร่ือง 
“การบอกเลิกสัญญา” 
5. แนวปฏบิัติ การจัดจ้างงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  ( 1 
ต าบล 1 มหาวิทยาลัย ) 
 

ด าเนนิการแลว้จ านวนทั้งสิ้น 4 คู่มือ 
และ 1 แนวทางการปฏิบัติงาน 

ไม่มี กองคลัง  

 2. จ านวนกระบวนงาน/
โครงการที่มีการ
ปรับปรุงขั้นตอนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน (การรับนิสิต
ใหม่)  

2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและระบบการ
รับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ  ส านักบริหาร
การศึกษา มก. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2564 

โครงการ/กิจกรรม ปี 
2564 

 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2564 
(หน่วย : บาท) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ  
6 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

 
 

  
  
  

2.1 ปรับปรุงกระบวนงาน/
โครงการเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน  
  
  

3. จ านวนกระบวนงาน/โครงการที่
มีการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน  

7 กิจกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักเกณฑ์ กฎ 
ระเบียบ ในการบริหารงาน
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการ
บริหารงาน 

ปรับปรุงข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ด้านการบริหาร
บุคคล จ านวน  7  ฉบับ 

 

ไม่มี กองการเจ้าหน้าที ่  

4. จ านวนกระบวนงาน/โครงการที่มี
การปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการท างาน (ปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง)  

2 การปรับปรุงประกาศ
ส านักงานบรกิารวชิาการ 
เรื่องหลกัเกณฑ์และแนว
ทางการเจรจาถ่ายทอด
เทคโนโลยีทรัพย์สินทาง
ปัญญาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ได้ด าเนินการแล้วจ านวน 2 ฉบับ ไม่มี ส านักงานบริการ
วิชาการ 

 

2.2    สร้างเสริมระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน มีวิธีการรับฟังข้อ
ร้องเรียนและการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต บุคลากร 
ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียของ
มหาวิทยาลัย   

การจัดการเรื่องร้องเรียน           

1. ระบบการรับขอ้รอ้งเรียนและแนว
ทางการจัดการข้อร้องเรียน (ระบบ
และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน) 
-การจัดการทั่วไป(ข้อรอ้งเรียนทัว่ไป) 
-การจัดการขอ้รอ้งจรรยาบรรณ 

1 1. โครงการจดัท าแนว
ปฏิบัติการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนและมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 
- งานจัดการข้อร้องเรียนของ
ส านักงานกฎหมาย 
- การพิจารณาขอ้รอ้งเรียน
ของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

ด าเนินการแล้วตามโครงการจัดท าแนวปฏิบัติการ
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนและมาตรการปอ้งกันการรับ
สินบนตามประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

ไม่มี ส านักงานกฎหมาย - 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2564 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2564 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2564 
(หน่วย : บาท) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ  
6 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

 
 

 2.2    สร้างเสริมระบบ
รับเรื่องร้องเรียน มีวิธีการ
รับฟังข้อร้องเรียนและ
การจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต บุคลากร 
ประชาชน และผู้มีส่วนได้
เสียของมหาวิทยาลยั   

2. จ านวนชอ่งทาง
ในการรับฟังขอ้
ร้องเรียน  

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

1. เปิดสายด่วน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCdbUvnTn
xZe8N82gkqTRosJw3Q_-5N-I4hWoNt70P1yg_hQ/viewform 
2. สายตรงอธิการบดี  0-2579-8888    hotline@ku.ac.th  
3. สายด่วนรองฝ่ายบริหาร 
http://youtellwedo.psd.ku.ac.th/hotline/index.php  
4. สายตรงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 
fsciass@ku.ac.th 
5. ส านักบริหารการศึกษา AskMe 4.0KU-OEA  
https://registrar.ku.ac.th/ 
6. กองกิจการนิสิต    ถาม-ตอบออนไลน์ 
https://www.facebook.com/SAKUkasetsart/  
7. กองยานพาหนะฯ คุณบอกเราท า 
http://youtellwedo.psd.ku.ac.th/ 
 

ไม่มี กองกลาง  
งานประชาสมัพันธ ์

 

 2.3  ส่งเสรมิการเผยแพร่
เจตจ านงสุจริต และความ
มุ่งมั่นในการบริหารงานให้
ส าเร็จตามพันธกจิของ
ผู้บริหารมหาวทิยาลัยต่อ
บุคลากร นิสิต และ
สาธารณชน 

เจตจ านงสุจริต ในที่ประชุม ก.บม. วันที่ 8 มีนาคม 2564 มีการร่วมกันแสดง
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารมหาวิทยาลยั รวมถึงผู้บริหารที่ประชุม
ผ่านระบบออนไลน ์

ไม่มี กองกลาง  
งานประชาสมัพันธ ์

 

1.จ านวนกจิกรรม
ที่แสดงถึงการ
เผยแพร่เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร
ผ่านระบบ
เครือข่าย
สารสนเทศ 

3 1. กิจกรรมการแสดงเจตจ านงใน
การเปิดเผยข้อมูลของที่ประชุม
ผู้บริหาร    
  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCdbUvnTnxZe8N82gkqTRosJw3Q_-5N-I4hWoNt70P1yg_hQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCdbUvnTnxZe8N82gkqTRosJw3Q_-5N-I4hWoNt70P1yg_hQ/viewform
mailto:hotline@ku.ac.th
http://youtellwedo.psd.ku.ac.th/hotline/index.php
mailto:fsciass@ku.ac.th
https://registrar.ku.ac.th/
https://www.facebook.com/SAKUkasetsart/
http://youtellwedo.psd.ku.ac.th/
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนว

ทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2564 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2564 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2564 
(หน่วย : บาท) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ  
6 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
มหาวิทยาลยัใน
การป้องกัน 
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ต่อต้านการรับ
สินบน 

 การรับสินบน        
3.1  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการต่อต้าน
การรับสินบน และ
ส่งเสริมความซ่ือสตัย์
ในการปฏิบัติหน้าที ่

1.ระบบการป้องกนั
ผลประโยชนท์ับ
ซ้อน 

1 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 , กระบวนการขั้นตอนเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of interest 
และการเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผูย้ืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
 
3. โครงการปรับปรุงหนังสือข้อตกลงคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนและรับรองการเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
4. โครงการเชิญบุคคลอื่น (บุคคลภายนอก) เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เป็นคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

5. โครงการสัมมนาเร่ือง “การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแบบไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้” 

 
 

ด าเนินการแล้ว จ านวน 5 โครงการ ไม่มี กองคลัง  
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนว

ทางการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม ปี 2564 

 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2564 
(หน่วย : บาท) ส่วนงาน/

หน่วยงาน 

 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ  
6 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

 

 3.1  เสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ในการ
ต่อต้านการรับสินบน 
และส่งเสริมความ
ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติ
หน้าที ่

2. จ านวนโครงการ 1 การรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- คณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับปรญิญาตรี 
มก. 
- คณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเดน่เข้า
ศึกษาใน มก.โดยวิธีพิเศษ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ ไม่มี ส านักบริหาร
การศึกษา มก. 

 

 3. จ านวนโครงการ 2 การคัดเลือกผู้รับทุนการศกึษาของมหาวทิยาลัย 1. การคัดเลือกนิสิตผู้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีในทนุ
ภูมิพล ปีการศึกษา 2563  
ผล : โครงการจัดขึน้ระหว่างเดอืน ก.พ. – มี.ค. 64 โดยมนีิสิต
จากทุกวทิยาเขตและสถาบันสมทบ รวมทั้งสิ้น 160 คน 
2. การคัดเลือกนิสิตผู้รับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ
พระองคเ์จ้าทีปังกรรัศมโีชต ิ
ผล : ยังมิได้ด าเนินโครงการ คาดว่าจะด าเนนิโครงการช่วง
เดือน มิ.ย.-ก.ค.64 

35,000 
 
 
 

20,000 
 

 
 

กองกิจการนิสิต  

 4. ร้อยละของ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

80 โครงการปัจฉมินเิทศนิสิตกองทุน กยศ.และ กรอ.เพือ่ปลูกฝัง
จิตส านกึในการชดใชท้นุ 

ผล : ยังมิได้ด าเนินโครงการ ซึ่งจะด าเนินการจัดโครงการตาม
ช่วงเวลาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) ก าหนด 

40,000 

 

กองกิจการนิสิต  
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนว

ทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2564 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2564 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2564 
(หน่วย : บาท) ส่วนงาน/

หน่วยงาน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ  
6 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

 

  3.1  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการต่อต้าน
การรับสินบน และ
ส่งเสริมความซ่ือสตัย์
ในการปฏิบัติหน้าที ่
  

5. ร้อยละของจ านวนเร่ือง
ร้องเรียนที่ได้รับการจัดการ 

ร้อยละ 90 โครงการจัดการเรื่องร้องเรียน การ
อุทธรณ์ ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 , 2 
 

ด าเนินการแล้ว จัดการเรื่องร้องเรียน เร่ืองอุทธรณ์
ได้ส าเร็จ ร้อยละ 100 

ไม่มี กองคลัง  

  6. จ านวนขั้นตอนที่มีการ
ทบทวน 

1 โครงการทบทวนวธิีการ/ชอ่งทางเผยแพร่
ประชาสัมพันธข์ั้นตอนการให้เช่าพื้นที ่
2.โครงการการจัดการความรู้เรื่องระบบ
บริหารจัดการพื้นที่เช่าสู่หน่วยงาน มก. 

-มีการเผยแพร่ข้ันตอนการขออนุมัติเช่าพ้ืนที่ส าหรับกิจการ
ต่าง ๆ ที่ให้เช่าพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน เว็บ
ไซม์หน่วยงาน www.property.ku.ac.th 
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่่หน่วยงาน มก.เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2564 ครั้งที่ 1 จ านวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน
ทรัพย์สิน คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ 

ไม่มี ส านักงาน
ทรัพย์สิน 

 

  3.2  ประยุกตห์ลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือ
ต่อต้านการทุจริต 

1.จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

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

จ านวนผู้เข้ารว่ม 3,450 คน 
มีโครงการวิจัยขอโครงการน าความรู้และแนวคิดไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชนที่ท าการวจิัย 

6,000.- วิทยาลยับูรณา
การศาสตร์ 
 

- 

  1.จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

80 คน 2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแบ
รนด์เกษตรด้วยใจใส่ใจชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม โดย คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ  

จ านวนผู้เข้ารว่ม 387 คน 
นิสิตร้อยละ 100 สามารถอภิปรายและน าเสนอ 
ประยุกต์ องค์ความรู้ สู่แนวทางการพัฒนาชุมชนได้
จริง 5 โครงการ 5 พื้นที ่

- วิทยาลยับูรณา
การศาสตร์ 

- 

 2. จ านวนโครงการพื้นทีว่ิจยั
ที่ได้รับการพัฒนา 

5 โครงการ 
/5 พื้นที่ 

 

 

 

 

  

http://www.property.ku.ac.th/
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2564 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2564 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2564 
(หน่วย : บาท) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 

ปัญหา/
อุปสรรค 

 
ผลการด าเนินการ  

6 เดือน 
งบประมาณ 

บาท  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 เสริมสรา้ง
องค์ความรู้
ด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริตให้กับ
บุคลากรทุก
ภาคส่วน เพื่อ
สร้าง
วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร 
  

4.1  เสริมสร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมความโปร่งใสและ
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนภายในองค์กร 

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมการสุจริต /การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน     

1. จ านวนรางวัล/ใบประกาศ
ผู้ท าความดีของบุคลากร 
2. จ านวนรางวัล/ใบประกาศ
ผู้ท าความดีของนิสิต 

7 คน 
 

350 คน 

-กิจกรรมการยกย่องบุคลากรที่ท าความดี 
-กิจกรรมประกาศเกียรติคุณการท าความดีของนิสิต 

5 คน 
                      76 คน 

ไม่มี กองกลาง 
 

 

4.2  ก าหนดมาตรการ/
แนวทางป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
มหาวิทยาลัยที่เป็น
รูปธรรมและชัดเจน 

1. มีแผนบริหารความเส่ียงและ
แนวทางการจัดการความเส่ียง 

1 ผู้บริหารมหาวิทยาลยัและผู้บรหิารส่วนงานประเมิน
ตนเองตามแบบประเมินตนเองด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ได้ด าเนินการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารส่วนงานประเมินตนเองตามแบบ
ประเมินฯ แล้ว ซ่ึงอยู่ระหวา่งรวบรวมแบบ
ประเมินฯ และประเมินผล 

ไม่มี ส านักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

2. จ านวนโครงการฝึกอบรม/
เชิญ วิทยากรมาให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

2 1.โครงการสัมมนา เร่ือง “การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
แบบไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้” 
โดยนายมณเฑียร เจริญผล (รองผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน) 
2.โครงการปฏิบัติงานเชิงรุก เร่ือง “การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564” 
 

ด าเนนิการแล้ว จ านวน 2 โครงการ  กองคลัง  

4.3  จัดท าแผนปฏิบัติการ
ที่ชัดเจนและมีการ
ด าเนินการจริงจัง 
  

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต      

  1. ร้อยละของตัวชีว้ัดตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่
บรรลุเป้าหมาย 

80 จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี
บัญชี พ.ศ. 2561-2565 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 20,000 ฝ่ายเลขานุการ  
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2564 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2564 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2564 
(หน่วย : บาท) ส่วนงาน/

หน่วยงาน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ  
6 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

 

  4.4  มีกระบวนการ
ตรวจสอบภายในองค์กร
ที่มีความเป็นอิสระ ไม่
ถูกแทรกแซง และมี
กระบวนการลงโทษทาง
วินัยต่อเจา้หน้าที่
ผู้กระท าการทุจริตอยา่ง
จริงจัง 

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน         

 1.  จ านวนเร่ืองที่มีการน ามา
หารือและแก้ไขร่วมกัน 

3 กระบวนการหารอืแนวทางแก้ไขในประเด็นข้อ
ตรวจพบของการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย 

หารือและแก้ไขร่วมกันทั้งหมด 4 
เร่ือง ได้แก่ 
  1. ประชุมส านกังานอธิการบด ี
คร้่งที่ 9/63 วันที่ 9 ตุลาคม 
2563 เร่ืองผลการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทัว่ไปจาก
เงินรายได้ ส านักงานอธกิารบดี 
ปี 2563 
  2. ประชุมส านกังานอธิการบด ี
คร้่งที่ 10/63 วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563 เร่ือง การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนเป็นการเฉพาะ
เร่ือง 
  3. การจัดการความรู้ส านักงาน
อธิการบดี เร่ือง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ตาม
ระเบียบ ขอ้บังคับ และประกาศ
ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 
  4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั
ส านักงานพัฒนาคุณภาพและ
บริหารความเส่ียง เร่ือง การยืม
เงินหมุนเวียนประจ าหน่วยงาน 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

ไม่มี สนง.กฎหมาย
และ ส านกังาน
ตรวจสอบ
ภายใน 
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2564 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2564 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2564 
(หน่วย : บาท) ส่วนงาน/

หน่วยงาน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ  
6 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการ
ทุจริตเน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ
บุคลากรเพื่อ
เสริมสร้าง 
คุณธรรมการ
ท างานใน
มหาวิทยาลัย 

5.1  รณรงค์ ส่งเสริม
และปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ 
นิสิต และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  
  

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติ
และการใหบ้ริการ   

  
   

 

1. จ านวนสื่อที่ส่งเสริมปลูก
จิตส านึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

3 
 
 
 

-โครงการประกวดสื่อส่งเสริม 
วินัยนิสิต  
 
 
 
 
- การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสอบสวน
วินัยนิสิต และวเิคราะห์บทลงโทษวินัยนิสิตจาก
กรณีศกึษา 

ผล : โครงการจัดขึน้ระหว่างเดอืน 
ต.ค. 63 – ม.ค. 64 โดยมีผลงาน
ของนิสติที่ผ่านการคัดเลือกประเภท 
1. โปสเตอร์ จ านวน 5 ผลงาน 
2. VDO Clip จ านวน 3 ผลงาน 
 
ผล : อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
คู่มือฯ โดยคาดว่าจะเผยแพร่ให้แก่
นิสิตทราบผ่านชอ่งทางออนไลน ์

60,000 
 
 

กองกิจการ
นิสิต 
 

 

5.2 ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ของคณาจารย์
และบุคลากรทุกระดับ 
มีรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรได้รับทราบ
และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณได้อย่าง
ถูกต้อง  

2. กิจกรรม 3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร 
 (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง) 

1. โครงการอบรมหลักสูตร นัก
บริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ รุ่น 4  วันที ่22 
ธันวาคม 2563 
เร่ือง “คุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับผู้บริหาร” 
2. โครงการฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อเขา้สู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ  
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  เร่ือง 
“จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
 หมายเหตุ  โครงการอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 1 กิจกรรม 
ภายใน ตุลาคม 2564 

30,000 
 
 
 

 
 

16,000 

กองการ
เจ้าหน้าที ่

 

 

  



 
 

12 
 

ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนว

ทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2564 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2564 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2564 
(หน่วย : บาท) 

ส่วนงาน/
หน่วยงาน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ  
6 เดือน 

งบประมาณ  
บาท 

 

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

5.2 ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
ของคณาจารย์และ
บุคลากรทุกระดับ มี
รณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรได้รับทราบ
และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณได้อย่าง
ถูกต้อง  
  
  
 

คุณธรรมการบริหารงาน 

1. จ านวนโครงการ 1 การสัมมนาเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานตามจรรยาบรรณ
อาจารย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ซ่ึงจะด าเนินการในเดือนกันยายน
ของทุกป ี

 ส านักบริหาร
การศึกษา มก. 

 

2. จ านวนโครงการ 1 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
สายวิชาการ 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  ส านักบริหาร
การศึกษา มก. 

 

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
สายสนับสนุนวิชาการ 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มี
การจัดพธิีเชิดชูเกียรติและประกาศเกยีรติคุณบุคลากรสาย
วิชาการ นักวิจยั สายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ ดีเด่น 
และโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประจ าป ี2563  ในวันศุกร์ที่  25  ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ในการนี ้มีบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ได้รับรางวัล จ านวน  23  คน 

240,553 กองการเจ้าหน้าที ่  

  3. จ านวนกิจกรรม 3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร 
(จรรยาบรรณ) 

1. โครงการอบรมหลักสูตร นักบรหิารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ รุ่น 4  วันที ่22 ธันวาคม 2563 
เร่ือง “คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้บรหิาร” 
2. โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายวิชาการ  
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  เร่ือง “จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ ของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
หมายเหตุ  โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 กิจกรรม 
ภายใน ตุลาคม 2564 

30,000 
 
 
    16,000 

กองการเจ้าหน้าที ่  
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนว

ทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
2564 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2564 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. 2564 
(หน่วย : บาท) ส่วนงาน/

หน่วยงาน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

ผลการด าเนินการ  
6 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

 

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

5.3 พัฒนาระบบ
บริหารมหาวิทยาลัย
ให้มีการก ากับดูแล
ตนเองที่ด ี 
และมีธรรมาภบิาล 

ระบบบริหารมหาวิทยาลัย
(PMS)ที่แล้วเสร็จและร้อย
ละของส่วนงานที่มีความ
พร้อมในการใช้งานระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบ 
 

มีระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้มีการ
ก ากับดแูลตนเองที่ดี และมีธรรมาภิ
บาล (PMS) 
โครงการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ความส าเร็จขององคก์ร (PMS) 

 มหาวิทยาลยัมีการใช้ระบบ PMS แล้ว ซ่ึง
ขณะนี้มีส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ใช้งาน
แล้ว ร้อยละ 60 

ไม่มี กองการเจ้าหน้าที ่  

 


