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บทสรุปผูบริหาร 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปบญัช ีพ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปบัญชี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนการถอด

รายละเอียดจากแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปบัญช ีพ.ศ. 2561-2565  มีวัตถุประสงคในการจัดทำข้ึนเพื่อ

เสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริต และการตอตานการทุจริตในหนวยงาน ตลอดจนชวยสงเสริมใหมีมาตรการ กลไก หรือระบบ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ที่เปนรูปธรรม และชัดเจน ผานกลไกการจัดทาแผนปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยมีระบบการกำกับติดตาม อยางตอเนื่อง เปนรูปธรรม และชัดเจน มีหนวยงานรับผิดชอบ และมีการประเมินการตรวจสอบที่

เปนกลาง การจัดทำแผนดังกลาวไดมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน และไดกำหนดยุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ซึ่ง

ในแตละยุทธศาสตร ไดกำหนดตัวชี้วัดใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการทั้งหมดตามแผนฯ ใชงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 5,480,260 บาท  

ปญหาอุปสรรคในตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายคือ ผลของการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 สงผล

ใหมีการปดสถานที่ทำงาน การเวนระยะหาง ทำใหกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมตองดำเนินการในรูปแบบ online นอกจากนี้การที่รอบ

ระยะเวลาการรายงานผลไมสอดคลองกับรอบระยะเวลาที่ดำเนินงานและเก็บขอมูลของหนวยงานก็เปนอีกอุปสรรคที่ทำใหผลการ

ดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตั้งเปาหมายไวรอยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรมโดย

ผลการดำเนินงานที่วัดตามตัวชี้วัดความสำเร็จของปงบประมาณ 2562 วัดไดรอยละ 100  จึงสรุปไดวา การดำเนินงานบรรลุ

ความสำเร็จสูงกวาเปาหมายที่วางไว  รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานไดดังนี ้

 

ยุทธศาสตร จำนวน

ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม จำนวน

โครงการ

ดำเนินการ 

งบประมาณใน

การดำเนินการ 

(บาท) 

เปนไป

ตาม

เปาหมาย 

คิดเปน

รอยละ 

ไมเปนไป

ตาม

เปาหมาย 

คิดเปน

รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลยัใหมีความโปรงใส เนนการมี

สวนรวมของภาคประชาชน 

7 7 100.00 - - 7 1,900,000 

ยุทธศาสตรที่ 2 พฒันาและบูรณาการกลไก

การปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง

และมีประสิทธิภาพ 

7 7 100.00 - - 7 802,500 
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ยุทธศาสตร จำนวน

ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม จำนวน

โครงการ

ดำเนินการ 

งบประมาณใน

การดำเนินการ 

(บาท) 

เปนไป

ตาม

เปาหมาย 

คิดเปน

รอยละ 

ไมเปนไป

ตาม

เปาหมาย 

คิดเปน

รอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็ง

ของมหาวิทยาลัยในการปองกันปราบปราม

การทุจริต และตอตานการรับสนิบน 

7 7 100.00 - - 7 243,000 

ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางองคความรูดาน

การตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุก

ภาคสวน เพื่อสรางวัฒนธรรมคุณธรรมใน

องคกร 

5 5 100.00 - - 5 63,760 

ยุทธศาสตรที่ 5   ปลุกจิตสำนึกการตอตาน

การทุจริตเนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิด

ของบุคลากรเพื่อเสริมสรางคุณธรรมการ

ทำงานในมหาวทิยาลัย 

7 7 100.00 - - 7 2,471,000 

รวม 33 33 100.00 - - 33 5,480,260 
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สรุปผลแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปบัญชี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ยุทธศาสตร 
มาตรการ/แนว

ทางการดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2563 
โครงการ/กิจกรรม ป 2563  

งบประมาณ ปบัญชี พ.ศ. 2563 

(หนวย : บาท) 

 

ปญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินการ  

12 เดือน 

งบประมาณ 

บาท  

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาระบบการ

บริหารจดัการ

ของ

มหาวิทยาลัยให

มีความโปรงใส 

เนนการมีสวน

รวมของภาค

ประชาชน   

1.1  พัฒนากลไกในการ

เผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะผานส่ือตาง 

ๆ ของมหาวิทยาลัย 

  

การเปดเผยขอมูล     

 1. จำนวนส่ือ

ประชาสัมพันธเผยแพร

บทบาทอำนาจหนาที่

ของหนวยงาน 

5 1.  โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร

กิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัย 

ผานทางส่ือตาง ๆ อาทิ  

1.www.ku.ac.th 

2.PRKU News 

3. KURDI News 

4.หนังสือพิมพรายวัน 

5.สถานีโทรทัศน 

6.ขาวออนไลน 

7.สถานีวิทยุ ม.ก. 

ดำเนินการครบทุกกิจกรรม 

1.https://www.ku.ac.th/th/community-

home 

2. PRKU News จำนวน 21 ฉบับ เผยแพร

ทางwww.ku.ac.th/pr.ku.ac.th และ

facebook Kasetsart University/ 

ประชาสัมพันธ มก. 

3 KURDI News 

https://www3.rdi.ku.ac.th/ 

4. หนังสือพิมพรายวัน 

5. ขาวเผยแพรทางสถานีโทรทัศน 

6.ขาวทางออนไลน 

7. http://www.radio.ku.ac.th/ 

200,000   

  

 

 

 

 

  

 2. จำนวนชองทาง

เผยแพรประชาสัมพันธ 

(Facebook, E-mail, 

Website, Line) 

5 2. กิจกรรมการเผยแพรขาวสารผานส่ือทาง 

1.facebook: Kasetsart University  

2.facebook ประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.web : http://www.ku.ac.th 

4.web : http://pr.ku.ac.th/ 

5.ปายไฟวิ่ง Led จำนวน 8 จุด 

6. ส่ือมวลชนแตละบุคคล 

ดำเนนิการครบทุกชองทาง 

 

120,000  

http://www.ku.ac.th/
http://www.ku.ac.th/


4 
 

ยุทธศาสตร 
มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2563 
โครงการ/กิจกรรม ป 2563  

งบประมาณ ปบัญชี พ.ศ. 2563 

(หนวย : บาท) 

 

ปญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินการ  

12 เดือน 

งบประมาณ 

บาท  

 

 
1.2  กำหนดมาตรการ และ

กลไกในการวางระบบใหภาค

ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวน

เสียเขามามีสวนรวมในการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

การมีสวนรวม         

1. ระดับความพึงพอใจของ 

ผูเขามามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจทางการบริหารและ

การดำเนนิการของ

มหาวิทยาลัย  

80 การแสนอขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

ผูมีสวนไดสวนเสียในการเสนอขอเปด 

ปรับปรุงละปดหลักสูตรของ มก. ป 

2563 มีความพึงพอใจในการกำหนด

มาตรการกลไกการวางระบบใหภาค

ประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

เขามามีสวนรวมดานการตัดสินใจ  

อยูในระดับมากถึงมากที่สุด 

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. 

จำนวน 11 ครัง้  

ประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก. 

จำนวน 18 ครั้ง 

740,000 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขา

มามีสวนรวมในการตัดสินใจ

ทางการบริหารและการ

ดำเนินการของมหาวิทยาลัย  

4.00 โครงการวจิัยสถาบัน เรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับ

ปรญิญาตรีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรประจำป 

พ.ศ.2562 : ศึกษาเรือ่งความพึงพอใจนายจางที่มี

ตอบัณฑิตของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

ผลการประเมินความพึง

พอใจของนายจางท่ีมีตอ

บัณฑิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

ประจำป พ.ศ. 2562  มี

คาเฉล่ียท่ี 4.16   

230,000 พบปญหาและอุปสรรคในขั้นตอน

การติดตามขอมูลการไดงานทำ

และสถานที่ทำงานของบัณฑิต 

เนื่องจากปจจบุันบัณฑิตไม

สะดวกใหขอมูล และการติดตอ

บัณฑิตมีความยากมากยิ่งขึ้น 

    3. ระดับความพึงพอใจของผู

เขามามสีวนรวมในการ

ตัดสินใจทางการบริหารและ

การดำเนนิการของ

มหาวิทยาลัย  

12 

4.00 

โครงการการพิจารณาผลการประกวดราคา ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนกิส โดยเชิญกรรมการจาก

บุคคลอื่น (บุคคลภายนอก) เขารวมเปน

กรรมการ 

ดำเนินการแลวจำนวนท้ังส้ิน 

21 โครงการ 

คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ รอยละ 5.00 

ไมมี  

  4.ระดับคะแนนผลการประเมิน

คุณภาพภายใน 

2.51 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร คณะวิชา หลักสูตร ระดับวิทยาเขต  ระดับ

มหาวิทยาลัยโดยการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 

4.56 500,000  
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ยุทธศาสตร 
มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2563 

โครงการ/กิจกรรม  

ป 2563   

งบประมาณ ปบัญชี พ.ศ.2563 

(หนวย : บาท) 

 

ปญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินการ  

12 เดือน 

งบประมาณ 

บาท  

 

 

1.3  พัฒนาสมรรถนะใน

การทำงานของบุคลากร

ทุกสวนงาน เพื่อให

บุคลากรมีความละเอยีด 

รอบคอบในการทำงาน 

ลดความผิดพลาดในการ

ดำเนินการดานการ

จัดซ้ือจัดจางตาม

ระเบียบพัสดุ 

การจัดซ้ือจัดจาง     

1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรมเพื่อพัฒนา

สมรรถนะการปฏิบัติงานทางดาน

การจัดซ้ือจัดจาง และมีความรู

ภายหลังการอบรมอยูในเกณฑดี  

คาเฉล่ียไม

ต่ำกวา 3.5 

1. โครงการสำรวจและประเมนิราคาพรอม

ควบคุมสินทรัพยของมหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร 

 - ประชมุเรือ่งโครงการสำรวจและประเมนิ 

ราคาพรอมควบคุมสินทรัพยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. โครงการสัมมนาเรือ่ง การตรวจสอบเงิน

ชดเชยคางานกอสราง คา (K) 

3. โครงการประชุมเพ่ือปฏิบัติงาน 

เชิงรกุเรื่อง “การปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

รวม 3 โครงการ คาเฉล่ีย

เทากับ 4 

110,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาและบูรณา

การกลไกการ

ปองกันการทุจริต

ใหมีความเขมแข็ง

และมี

ประสิทธภิาพ 

2.1 ปรับปรุง

กระบวนงาน/โครงการ

เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน  

การปฏบิัตงิานตามภารกิจและหนาที่       

1. จำนวนกระบวนงาน/โครงการ

ที่มีการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน (การ

จัดซ้ือจัดจาง)  

2 1.  โครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจาง 

- คูมือการดำเนนิการใหถกูตองตาม

พระราชบัญญัตวิาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ดำเนินการแลวจำนวนท้ังส้ิน 

9 โครงการ 
 

102,500  

 2. จำนวนกระบวนงาน/โครงการ

ที่มีการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน (การรับ

นิสิตใหม)  

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

และระบบการรับเขาศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการและ

ระบบการรับเขาศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ซ่ึงมรีะดับความพึง

พอใจของผูรับบรกิารอยูในระดับ

มาก มีคาเฉล่ีย 4.57มหทยาลัย 

700,000   
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ยุทธศาสตร 
มาตรการ/แนว

ทางการดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2563 
โครงการ/กิจกรรม ป 2563  

งบประมาณ ปบัญชี พ.ศ.2563 

(หนวย : บาท) 

 

ปญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินการ  

12 เดือน 

งบประมาณ 

บาท  

 

  

  

  

2.1 ปรับปรุง

กระบวนงาน/

โครงการเพื่อลด

ขั้นตอนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ทำงาน  

  

  

3. จำนวนกระบวนงาน/โครงการ

ที่มีการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน  

7 กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ  

กฎ ระเบียบ ในการบริหารงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

7 กระบวนงาน/ระเบยีบ ไมมี  

4. จำนวนกระบวนงาน/โครงการที่มี

การปรับปรุงขั้นตอนเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธภิาพการทำงาน (ปรับปรุง

ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ)  

2 การปรับปรุงประกาศสำนกังานบริการวิชาการ เรือ่ง

หลักเกณฑและแนวทางการเจรจาถายทอดเทคโนโลยี

ทรัพยสินทางปญญาของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

2 กระบวนงานคือ 

1. การปรับปรุงการเขาถงึเทคโนโบยีและการ

แสดงตัวตนของผูสนใจเทคโนโลยีใหมีความ

โปรงใส 

2. ปรับปรุงการเจรจาถายทอดเทคโนโลยีใหมี

ความโปรงใส 

ไมมี ความรวมมือจาก

ผูประกอบการในการ

แสดงตัวตน 

2.2    สรางเสริม

ระบบรับเร่ือง

รองเรียน มีวิธีการรับ

ฟงขอรองเรียนและ

การจัดการขอ

รองเรียนของนิสิต 

บุคลากร ประชาชน 

และผูมีสวนไดเสีย

ของมหาวิทยาลัย   

การจัดการเรื่องรองเรียน         

1. ระบบการรับขอรองเรียนและ

แนวทางการจดัการขอรองเรยีน 

(ระบบและแนวทางการจัดการขอ

รองเรยีน) 

-การจัดการทั่วไป(ขอรองเรียน

ทั่วไป) 

-การจัดการขอรองจรรยาบรรณ 

1 1. โครงการจดัทำแนวปฏิบัตกิารพิจารณาเรื่อง

รองเรยีนและมาตรการปองกันการรับสินบน 

- งานจัดการขอรองเรยีนของสำนกังานกฎหมาย 

- การพิจารณาขอรองเรยีนของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ 

ดำเนนิการแลวตามโครงการจัดทำ 

แนวปฏิบัตกิารพิจารณาเรือ่งรองเรียนและมาตรการ

ปองกัน 

การรับสินบนตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดังแนบ 

-เรือ่งแนวปฏิบัติการพิจารณาดำเนินการเกีย่วกับขอ

รองทุกข 

หรือขอกลาวหารองเรียนของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

-เรือ่งมาตรการการปองกันการรับสินบน 

-เรือ่ง มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับ 

ผลประโยชนสวนรวม 

-การพิจารณาขอรองเรยีนของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ 

ไมมี  
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ยุทธศาสตร 

มาตรการ/แนว

ทางการ

ดำเนินงาน 

ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

2563 
โครงการ/กิจกรรม ป 2563  

งบประมาณ ปบัญชี พ.ศ.2563 

(หนวย : บาท) 

 

ปญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินการ  

12 เดือน 

งบประมาณ 

บาท  

 

 
2.2    สรางเสริม

ระบบรับเร่ือง

รองเรียน มีวิธีการ

รับฟงขอรองเรียน

และการจัดการขอ

รองเรียนของนิสิต 

บุคลากร 

ประชาชน และผูมี

สวนไดเสียของ

มหาวิทยาลัย   

2. จำนวนชองทาง

ในการรับฟงขอ

รองเรยีน  

5 1. กิจกรรมเปดชองทางการรับฟงขอรองเรยีน 

1.เปดสายดวน 

2. สายตรงอธกิารบด ี

3.รองอธิการบด ี

4.คณบดี  

5 ผอ.สำนกั /สถาบัน 

6. กองกิจการนิสิต (ถาม-ตอบออนไลน) 

7.กองยานพาหนะฯ (คุณบอกเราทำ) 

1. เปดสายดวนhttps://www.ku.ac.th/th/contact-address 

2.hotline@ku.ac.th 

3.รองอธิการบดีฝายบริหาร 

- http://youtellwedo.psd.ku.ac.th/hotline/index.php 

-รองอธกิารบดีวทิยาเขตกำแพงแสน

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

4. คณบด ี

-คณะเกษตร กำแพงแสน 

http://agri.kps.ku.ac.th/agrideantalk/ 

5. ผอ.สำนัก/สถาบัน 

-สำนักบริหารการศึกษาhttps://askme.registrar.ku.ac.th/contact-

us 

- คุณบอกเราทำ สำนักงานวทิยาเขตกำแพงแสน

https://alldb.kps.ku.ac.th/webboard/youtellwedo/index.php 

6. กองกิจการนิสิต 

- http://www.sa.ku.ac.th/pr-news/QA-saku.pdf 

7. กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  

-http://youtellwedo.psd.ku.ac.th/ 

ไมมี  

 
2.3  สงเสรมิการ

เผยแพรเจตจำนง

สุจริต และความ

มุงมั่นในการ

บริหารงานใหสำเร็จ

ตามพันธกิจของ

ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยตอ

บุคลากร นิสิต และ

สาธารณชน 

เจตจำนงสุจริต 

1.จำนวนกจิกรรม

ที่แสดงถึงการ

เผยแพรเจตจำนง

สุจริตของผูบริหาร

ผานระบบ

เครือขาย

สารสนเทศ 

2 1. กิจกรรมการแสดงเจตจำนงในการเปดเผย

ขอมูลของที่ประชมุผูบริหาร    

1. ในที่ประชุม ก.บม. วันที่ 9 มนีาคม 2563 

2.ในงานสงกรานต ของ มก. วันที่ 9 เมษายน 

2563           

ติดสถานการณ COVID-19  

 
ดำเนนิการเผยแพร 2 ชองทาง 

1.ปายขึ้น LED จำนวน 8 จุด 

2.ปาย cutout รมิรั้ว 

 

ไมมี การระบาดของโรค

ไวรัสโควิดทำใหไม

สามารถจัดกจิกรรมได

ตามกำหนด 

mailto:2.hotline@ku.ac.th
http://youtellwedo.psd.ku.ac.th/hotline/index.php
http://agri.kps.ku.ac.th/agrideantalk/
http://www.sa.ku.ac.th/pr-news/QA-saku.pdf
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ยุทธศาสตร 
มาตรการ/แนว

ทางการดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2563 
โครงการ/กิจกรรม ป 2563  

งบประมาณ ปบัญชี พ.ศ.2563 

(หนวย : บาท) 

 

ปญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินการ  

12 เดือน 

งบประมาณ 

บาท  

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

เสริมสรางความ

เขมแข็งของ

มหาวิทยาลยัใน

การปองกัน 

ปราบปรามการ

ทุจริต และ

ตอตานการรับ

สินบน 

3.1  เสริมสรางความ

เขมแข็งในการตอตาน

การรับสินบน และ

สงเสริมความซ่ือสัตยใน

การปฏิบัติหนาที ่

การรับสินบน          

1.ระบบการปองกนั

ผลประโยชนทับซอน 

1 1. โครงการพัฒนาระบบกลไกการกำกับติดตาม

แนวทางการปองกันผูมีหนาท่ีดำเนินการในการ

จัดซ้ือจัดจางเปนผูมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอ

หรือคูสัญญา ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

2. มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสใน

การจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 ระบบ ไมมี  

2. จำนวนโครงการ 1 การรับนิสิตใหมเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- คณะกรรมการนโยบายการรับเขาศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี มก. 

- คณะกรรมการพิจารณารับผูมีความสามารถทางกีฬาดีเดน

เขาศึกษาใน มก.โดยวิธพิีเศษ 

ดำเนินการแลว 
- การรับนิสิตใหมเขาศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดูไดจากเว็บไซต 

www.admission.ku.ac.th 

- คณะกรรมการนโยบายการรับเขาศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มก. ประชุม จำนวน 3 ครั้ง 

- คณะกรรมการพิจารณารับผูมีความสามารถทาง

กีฬาดเีดนเขาศึกษาใน มก.โดยวธิีพิเศษ ประชุม 

จำนวน 1 ครั้ง 

143,000   

 
3. จำนวนโครงการ 2 การคัดเลือกผูรับทุนการศึกษาของมหาวทิยาลัย 1. พิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีในทุนภูมิ

พล (จัดขึ้นในวันที่ 6 ม.ีค. 63) 

2. คัดเลือกทนุฉลองสมโภชพระเจาหลานเธอ

พระองคเจาทีปงกรรัศมโีชติ (จัดขึ้นในวันที่ 25-28 

ส.ค.63) 

35,000 

 

20,000 

 

 
4. รอยละของผูเขารวม

กิจกรรม 

80 โครงการปจฉมินเิทศนิสิตกองทุน กยศ.และ กรอ.เพ่ือ

ปลูกฝงจิตสำนึกในการชดใชทุน 

- โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตกองทนุ กยศ.และ กรอ. 

เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกในการชดใชทุน  

30,000 ขอเล่ือนจัดโครงการ

เนื่องจากการระบาดของ

โรคโควิด-19 
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ยุทธศาสตร 
มาตรการ/แนว

ทางการดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2563 
โครงการ/กิจกรรม ป 2563  

งบประมาณ ปบัญชี พ.ศ.2563 

(หนวย : บาท) 

 

ปญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินการ  

12 เดือน 

งบประมาณ 

บาท  

 

  3.1  เสริมสรางความ

เขมแข็งในการตอตาน

การรับสินบน และ

สงเสริมความซ่ือสัตยใน

การปฏิบัติหนาที ่

  

5. จำนวนเร่ืองรองเรียนที่ไดรับ

การจัดการ 

รอยละ90 โครงการจัดการเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกบัการ

จัดซ้ือจัดจางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ดำเนินการแลว 8 โครงการคิด

เปนรอยละ 100 

-  

  6. จำนวนขั้นตอนที่มีการทบทวน 1 โครงการทบทวนวธิีการ/ชองทางเผยแพร

ประชาสัมพันธขั้นตอนการใหเชาพื้นที ่

2.โครงการการจัดการความรูเร่ืองระบบบริหาร

จัดการพื้นที่เชาสูหนวยงาน มก. 

1 ข้ันตอน 

 

ไมมี  

  3.2  ประยุกตหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนเคร่ืองมือ

ตอตานการทุจริต 

1.จำนวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม 90 -โครงการบริหารตนทุนสมดุลชีวิตตามหลัก

แผนดิน เศรษฐกิจพอเพียง 

-เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ บานของพอ 

โครงการบริหารตนทุนสมดุลชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง มี

นิสิตเขารวม 158 คน 

15,000 

 

 

25,000 บาท 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 

เสริมสรางองค

ความรูดานการ

ตอตานการ

ทุจริตใหกับ

บุคลากรทุก

ภาคสวน เพ่ือ

สรางวัฒนธรรม

คุณธรรมใน

องคกร 

4.1  เสริมสราง

วัฒนธรรมคุณธรรม

ความโปรงใสและการ

ปองกันผลประโยชน

ทับซอนภายในองคกร 

การเสรมิสรางวัฒนธรรมการสุจริต / 

การปองกันผลประโยชนทบัซอน 

 

 

  

 

 

1. จำนวนรางวัล/ใบประกาศ

ผูทำความดีของบุคลากร 

2. จำนวนรางวัล/ใบประกาศ

ผูทำความดีของนิสิต 

7 คน 

 

350 คน 

-กิจกรรมการยกยองบุคลากรที่ทำความดี 

-กิจกรรมประกาศเกียรติคุณการทำความดีของ

นิสิต 

11 คน 

260 คน 

3,000 

5,760 
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ยุทธศาสตร 
มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2563 

โครงการ/กิจกรรม  

ป 2563   

งบประมาณ ปบัญชี พ.ศ.2563 

(หนวย : บาท) 

 

ปญหา/

อุปสรรค 

 ผลการดำเนินการ  

12 เดือน 

งบประมาณ 

บาท  

 

  4.2  กำหนดมาตรการ/แนวทาง

ปองกันผลประโยชนทบัซอนใน

มหาวิทยาลัยที่เปนรูปธรรมและ

ชัดเจน 

1. มีแผนบริหารความ

เส่ียงและแนวทางการ

จัดการความเส่ียง 

1 ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารสวนงาน

ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองดาน

ผลประโยชนทับซอนของผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จำนวน 1 แผน คือแผนงานดานผลประโยชนทับ

ซอนของผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ

สวนงาน โดยไดมีการดำเนินการเรียบรอยแลว 

ไมมี  

2. จำนวนโครงการ

ฝกอบรม/เชิญ 

วิทยากรมาใหความรู

ดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

2 โครงการสัมมนา เรือ่ง “เทคนิคการจัดทำขอบเขต

ของงาน (Terms of Reference : TOR) การ

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ

ของผูเสนอราคา เพ่ือปองกนัการมีสวนไดเสียและ

ผลประโยชนทับซอน” 

ดำเนนิการแลวจำนวนทั้งส้ิน 2 โครงการ 50,000  บาท  

4.3  จัดทำแผนปฏิบัติการที่

ชัดเจนและมีการดำเนินการ

จริงจัง 

  

แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  

  

   

  1. รอยละของตัวชีว้ัด

ตามแผนปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยเกษตรศา

สตรที่บรรลุเปาหมาย 

80 จัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปบัญช ีพ.ศ. 2561-2565  

บรรลุผลรอยละ 96.97 โดยมีการดำเนินการ

ติดตาม 4 คร้ังคือคือ  

1.คร้ังที่ 1 วันที่ 25 ก.พ.2563 

2.คร้ังที่ 2 วันที่ 24 มิ.ย2563 

3.คร้ังที่ 3 วันที่ 8 พ.ค.2563 

4. คร้ังท่ี 4 วันที่ 10 ก.ย.2563 

ไมมี  

  4.4  มีกระบวนการตรวจสอบ

ภายในองคกรที่มีความเปนอิสระ 

ไมถูกแทรกแซง และมี

กระบวนการลงโทษทางวินยัตอ

เจาหนาที่ผูกระทำการทุจริต

อยางจริงจัง 

การตรวจสอบถวงดุลภายใน       

 1.  จำนวนเร่ืองที่มี

การนำมาหารือและ

แกไขรวมกัน 

3 กระบวนการหารือแนวทางแกไขในประเด็นขอ

ตรวจพบของการตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัย 

ดำเนินการแลว 3 เร่ือง 5,000  
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ยุทธศาสตร 
มาตรการ/แนว

ทางการดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2563 

โครงการ/กิจกรรม  

ป 2563   

งบประมาณ ปบัญชี พ.ศ.2563 

(หนวย : บาท) 

 

ปญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินการ  

12 เดือน 

งบประมาณ 

บาท  

 

ยุทธศาสตรที่ 5 

ปลุกจิตสำนึก

การตอตานการ

ทุจริตเนนการ

ปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของ

บุคลากรเพ่ือ

เสริมสราง 

คุณธรรมการ

ทำงานใน

มหาวิทยาลัย 

5.1  รณรงค สงเสริม

และปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมและการ

ดำเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของ นิสิต 

และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  

  

มาตรฐานและความเปน

ธรรมในการปฏิบตัิและการ

ใหบริการ  
  

  

  

 

1. จำนวนส่ือที่สงเสริมปลูก

จิตสำนึกดานคุณธรรมและ

จริยธรรม  

3 

 

  

โครงการทำส่ือรณรงคสงเสริมอัตลักษณ : ดาน

สำนึกดี 

ดำเนินการแลว 3 ส่ือ ไดแก  

1. ปาย Roll up  

2. Poster รวม 1,000 ใบ 

3. VDO Clip จำนวน 4 Clips 

100,000 

 

 

 

 

 

 

5.2 สงเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ของคณาจารย

และบุคลากรทุกระดับ 

มีรณรงค เผยแพร 

ประชาสัมพันธให

บุคลากรไดรับทราบ

และปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณไดอยาง

ถูกตอง  

2. กิจกรรม 3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร 

 (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง) 

ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศ 

จำนวน 3 รุน 

 

ไมมี  
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ทธศาสตร 
มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2563 
โครงการ/กิจกรรม ป 2563  

งบประมาณ ปบัญชี พ.ศ.2563 

(หนวย : บาท) 

 

ปญหา/อุปสรรค 

ผลการดำเนินการ  

12 เดือน 

งบประมาณ  

บาท 

 
 

5.2 สงเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

ของคณาจารยและ

บุคลากรทุกระดับ มี

รณรงค เผยแพร 

ประชาสัมพันธให

บุคลากรไดรับทราบและ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณไดอยาง

ถูกตอง  

  

   

คุณธรรมการบริหารงาน     

1. จำนวนโครงการ 1 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำป 

2563 

การสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินการ

ตามจรรยาบรรณวิชาชพีอาจารย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวันที่ 9 

กันยายน 2563 

25,000.-  

 

2. จำนวนโครงการ 1 โครงการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเดนของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำป 2562 จำแนกเปน 6 

ดาน ไดแก 

1.ดานการเรียนการสอน  

2.ดานการบริการวิชาการ  

3.ดานการวิจยัและนวัตกรรม  

4.ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

5.ดานการมีสวนรวมในกจิการนิสิต 

6.ดานการบำเพ็ญประโยชนและทำคุณประโยชนใหแก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

7.นักวิจัยดีเดน 

ดำเนินการ ป 2562 แลว 

- เกณฑการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการมก. 

2562 

- แบบฟอรมเสนอชื่อบุคลากรดีเดน 

- อนกุรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ

และวจิัยดีเดน 

- ผลการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเดน ป 

2563 จำนวน 21 คน   

260,000.-  

 

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนวิชาการ ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสาย

สนับสนุนวิชาการของ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ประจำป 2561 

ประกาศ ณ วันที่ 12  ธันวาคม 2561  

ผูไดรับรางวัลจำนวน 23 คน   คน 

 -  

  3. จำนวนกิจกรรม 3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร (จรรยาบรรณ) ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศ 

จำนวน 4  รุน 

2,086,000  

  5.3 พัฒนาระบบบริหาร

มหาวิทยาลัยใหมีการ

กำกับดูแลตนเองที่ดี  

และมีธรรมาภบิาล 

ระบบบริหารมหาวิทยาลัย

(PMS)ที่แลวเสร็จและรอย

ละของสวนงานที่มีความ

พรอมในการใชงานระบบ

บริหารผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบ  มีระบบบริหารมหาวิทยาลัยใหมีการกำกับดูแลตนเองที่ดี 

และมีธรรมาภบิาล (PMS) 

โครงการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จของ

องคกร (PMS) 

งานระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน พรอม

ใชงาน 1 ระบบ 

ไมมี  
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