
บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการถอด

รายละเอียดจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าขึ้นเพื่อ

เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้มีมาตรการ กลไกหรือระบบการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม และชัดเจน ผ่านกลไกการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี

ระบบการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการ และมีการประเมินการตรวจสอบ

ที่เป็นกลาง การจัดท าแผนดังกล่าวได้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่

ละยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ตัวชี้วัดความส าเร็จแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต้ังเป้าหมายไว้ร้อยละ ๘๐ ของโครงการ/กิจกรรมโดยผล
การด าเนินงานที่วัดตามตัวชี้วัดความส าเร็จของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วัดได้ร้อยละ ๑๐๐  จึงสรุปได้ว่า การด าเนินงานบรรลุความส าเร็จ
สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ส าหรับปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น คือการที่บุคลากรมีการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) อันส่งผลต่อการ
ท างานและการให้บริการของส่วนงานด าเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ แนวทางการแก้ไขปัญหาได้แก่การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดหาเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ให้พอเพียงและเหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพการ Work from Home 

รายละเอียดสรปุผลการด าเนินงานได้ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ จ านวน

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม จ านวน

โครงการ
ด าเนินการ 

งบประมาณใน
การด าเนินการ 

(บาท) 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลยัให้มีความโปร่งใส เนน้การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๖ ๖ ๑๐๐.๐ - - ๖ ๕๘๔,๐๓๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและบูรณาการ
กลไกการป้องกันการทุจริตใหม้ีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

๗ ๗ ๑๐๐.๐ - - ๗ ๗๐๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของมหาวิทยาลัยในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และต่อต้านการรับ
สินบน 

๑๐ ๑๐ ๑๐๐.๐ - - ๑๐ ๑๙๔,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจรติให้กับบุคลากรทุก
ภาคส่วน เพื่อสร้างวัฒนธรรมคณุธรรมใน
องค์กร 

๗ ๗ ๑๐๐.๐ - - ๗ ๔๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   ปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลีย่นฐาน
ความคิดของบุคลากรเพื่อเสริมสรา้ง
คุณธรรมการท างานในมหาวิทยาลยั 

๗ ๗ ๑๐๐.๐ - - ๗ ๙๓๒,๕๕๓ 

รวม ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ - - ๓๗ ๒,๔๕๐,๕๘๙ 
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รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 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  
12 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.สถานีวิทยุ ม.ก. 

1.เผยแพร่ทางเว็บไซต์ มก. จ านวน  30 เร่ือง 
 2.. Prku news   (19 ฉบับ)  
 3. KURDI  KURDI  เกษตรศาสตร์น าไทย จ านวน 20 
เร่ือง                      
  4 . ขา่วลงในหนังสือพิมพ์รายวัน จ านวน 50 ข่าว  
  5.สถานีโทรทัศน์ ตลอด 12 เดือน จ านวน  15 ขา่ว   
  6. ข่าวออนไลน์ ตลอด 12 เดือน  จ านวน 70 ข่าว 
  7. สถานวีิทย ุม.ก.  ตลอด 12 เดือน จ านวน 25 เร่ือง 
  8. KU Channel ทาง youtube จ านวน 12 เร่ือง 

179,760.00 กองกลาง งาน
ประชาสัมพันธ ์

 

  
 
 
 
 
 
 

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

5 2. กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อ
ทาง 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.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. ช่อง 5 และ ข่าวการศึกษาสยามรัฐ / voice tv 
 

116,416.68 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  
12 เดือน 

งบประมาณ 
บาท   1.2  ก าหนดมาตรการ และกลไก

ในการวางระบบใหภ้าคประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

การมีส่วนร่วม   

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการ
บริหารและการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย  

4.00 โครงการวิจัยสถาบัน เรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจ าปี พ.ศ.
2563 : ศึกษาเรื่องความพึงพอใจนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 คะแนนเฉลี่ย 4.31 
 

247,860 กองแผนงาน ปัจจุบันการ
ติดตามขอ้มูลการ
ได้งานท าและ
สถานที่ท างาน
ของบัณฑิต มี
ข้อจ ากัดมากขึน้ 
เนื่องจาก ไม่
สามารถตดิต่อ
บัณฑิตได้  หรือ
บัณฑิตไม่สะดวก
ให้ข้อมูล 

   2. ระดับความพงึพอใจของผูเ้ข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ
ทางการบริหารและการ
ด าเนนิการของมหาวทิยาลัย  

15 
4.00 

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

ด าเนินการแล้วจ านวน 
17 โครงการ 

คะแนนเฉลี่ย 4.80 

ไม่มี กองคลัง 
 

 

    3.ระดับคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

2.51 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 
ระดับมหาวิทยาลัยโดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.58 ไม่มี ส านักงานพัฒนา

คุณภาพและ

บริหารความเสี่ยง 

 

  การจัดซื้อจัดจ้าง       

 1.3  พัฒนาสมรรถนะในการ
ท างานของบุคลากรทุกสว่นงาน 
เพื่อให้บุคลากรมีความละเอียด 
รอบคอบในการท างาน ลดความ
ผิดพลาดในการด าเนินการดา้น
การจัดซ้ือจัดจา้งตามระเบียบพัสด ุ

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ทางด้านการจัดซ้ือจัดจา้ง และ
มีความรู้ภายหลังการอบรมอยู่
ในเกณฑ์ดี  

ค่าเฉลี่ยไม่
ต่ ากวา่ 3.5 

1. โครงการสัมมนาเรือ่ง “การจัดซื้อจดัจ้างตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 

2563” 

2. โครงการสัมมนาเรือ่ง “การด าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างแบบไม่มี

ผลประโยชนท์ับซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ด าเนินการแล้ว
จ านวน 2 โครงการ 
คะแนนเฉลี่ย 4.00 

 
 
  

 
 
40,000  
 
 

‘[ 

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  
12 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 าเนินการแล้วจ านวนท้ังสิ้น 
4 คู่มือ และ 1แนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่มี กองคลัง  

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

2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและระบบการ
รับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปรับปรุง 4 กระบวนงาน คอื 
1) การอัพโหลดไฟล์เอกสารการ

สมัครผ่านระบบ online 
2) การปรับเพิ่มจ านวนรับนิสติใหม่

แต่ละรอบผ่านระบบ online 
3) การประกาศผลการคัดเลอืกแบบ 

login รายบุคคล 
4) การสอบสัมภาษณ์ online และ

รายงานผลการสอบสัมภาษณ์
ผ่านระบบ online 

700,000 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  
12 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

 
 

  
  
  

2.1 ปรับปรุงกระบวนงาน/โครงการ
เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การท 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 ์

ประกาศส านักงานบริการวิชาการ เรื่องหลักเกณฑ์
และแนวทางการเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพย์สิน
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลว 30 
กรกฎาคม 2563 และประกาศส านักงานบริการ
วิชาการ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเจรจา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม) ลว 1 
เมษายน 2564 

ไม่มี ส านักงานบริการ
วิชาการ 

 

2.2    สร้างเสริมระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียน
และการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
บุคลากร ประชาชน และผู้มีสว่นได้
เสียของมหาวิทยาลยั   

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 - 
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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  
12 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 เปดิสายด่วน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCdbUv
nTnxZe8N82gkqTRosJw3Q_-5N-
I4hWoNt70P1yg_hQ/viewform 
2. สายตรงอธิการบด ี 0-2579-8888    hotline@ku.ac.th 
3. สายด่วนรองฝ่ายบรหิาร 
http://youtellwedo.psd.ku.ac.th/hotline/index.php 
4. สายคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ 
https://envi.ku.ac.th/dean/  
5. สายตรงคณบดีคณะวทิยาศาสตร ์รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 
fsciass@ku.ac.th 
6.ส านักบริหารการศึกษา AskMe 4.0KU-OEA  
https://registrar.ku.ac.th/ 
7. กองกิจการนิสิต    ถาม-ตอบ
ออนไลน์https://www.facebook.com/SAKUkasetsart/ 
8. 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  
1. ในที่ประชุม ก.บม. วันที่ 8 มีนาคม 2564 มีการร่วมกันแสดง
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารมหาวิทยาลยั รวมถึงผู้บริหารที่ประชุม
ผ่านระบบออนไลน ์
2. ท าป้ายคัทเอา้ท์ จ านวน 1 จุด 

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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCdbUvnTnxZe8N82gkqTRosJw3Q_-5N-I4hWoNt70P1yg_hQ/viewform
http://youtellwedo.psd.ku.ac.th/hotline/index.php
https://envi.ku.ac.th/dean/
mailto:fsciass@ku.ac.th
https://registrar.ku.ac.th/
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  
12 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  
12 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

 

 3.1  เสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ในการ
ต่อต้านการรับสินบน 
และส่งเสริมความ
ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติ
หน้าที ่

2. จ านวนโครงการ 1 การรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- คณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับปรญิญา
ตรี มก. 
- คณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเดน่
เข้าศึกษาใน มก.โดยวิธพีิเศษ 

- ด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว ภายใต้การก ากบัดูแลของ
คณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มก. 
- เป็นศนูย์กลางในการด าเนนิการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาระดับปรญิญาตรีของทกุคณะ 

ไม่มี ส านักบริหาร
การศึกษา มก. 

 

3. จ านวนโครงการ 2 การคัดเลือกผู้รับทุนการศกึษาของมหาวทิยาลัย 1. การคัดเลือกนิสิตผู้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีในทนุภูมิ
พล ปีการศกึษา 2563  
ผล : โครงการจัดขึน้ระหว่างเดอืน ก.พ. – มี.ค. 64 โดยมนีิสิต
จากทุกวทิยาเขตและสถาบันสมทบ รวมทั้งสิ้น 160 คน 
2. การคัดเลือกนิสิตผู้รับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ 
พระองคเ์จ้าทีปังกรรัศมโีชต ิ
ผล : โครงการระหว่างวันที่ 25 – 28 ส.ค. 63 โดยมีนิสิตจากทุก
วิทยาเขต รวมทั้งสิน้ 7 คน 

35,000 
 
 
 

20,000 
 
 

กองกิจการนิสิต  

 4. ร้อยละของ
ผู้เข้ารว่มกิจกรรม 

80 โครงการปัจฉมินเิทศนิสิตกองทุน กยศ.และ กรอ.เพือ่
ปลูกฝังจิตส านึกในการชดใชทุ้น 
 
 

-โครงการประกวดสื่อส่งเสริม 
วินัยนิสิต  
 
 
- การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสอบสวนวินัยนิสิต 
และวิเคราะห์บทลงโทษวินัยนิสิตจากกรณีศกึษา 

ผล : โครงการจัดขึน้ระหว่างวนัที ่14 ธ.ค. 63 – 30 มี.ค. 64 
โดยมีนิสิตร่วมโครงการทั้งสิ้น 670 คน จากจ านวนเป้าหมาย 
700 คน คิดเป็นร้อยละ 95.72 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
ผล : โครงการจัดขึน้ระหว่างเดอืน ต.ค. 63 – ม.ค. 64 โดยมี
ผลงานของนิสิตที่ผ่านการคัดเลอืกประเภท 
1. โปสเตอร์ จ านวน 5 ผลงาน 
2. VDO Clip จ านวน 3 ผลงาน 
ผล : ด าเนินการจัดท าคู่มือเพื่อเป็นตน้ฉบับแล้วเสร็จเมื่อเดือน 
ก.พ. 64 
 

30,000 
 
 

 
60,000 

กองกิจการนิสิต  
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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  
12 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

 

  3.1  เสริมสร้าง
ความเขม้แขง็
ในการต่อต้าน
การรับสินบน 
และส่งเสริม
ความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติ
หน้าที ่

  

5. ร้อยละของ
จ านวนเร่ือง
ร้องเรียนที่ได้รับ
การจัดการ 

ร้อยละ90 โครงการจัดการเรื่องร้องเรียน การ
อุทธรณ์ ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไตรมาส 1 , 2 
 

ด าเนินการแล้ว จัดการเรื่องร้องเรียน เร่ืองอุทธรณ์ได้ส าเร็จ ร้อยละ 100 ไม่มี กองคลัง  

  6. จ านวนขั้นตอนที่
มีการทบทวน 

1 1.กิจกรรมทบทวนวธิีการ/ช่องทาง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
ให้เช่าพื้นที่ 
 
 
 
2.โครงการการจัดการความรู้เรื่อง 
ระบบบริหารจัดการพื้นที่เช่าสู่
หน่วยงาน มก. 

    -จัดท าประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เร่ือง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเสนอ
สิทธิประโยชนก์ารขอเช่าพื้นที่ภายใต้การดูแลของส านักงานทรัพย์สิน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทาง Social Media ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั 
FACEBOOK ของหนว่ยงาน เป็นต้น จ านวนพื้นที่ที่จัดท าประกาศ ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 15 จุด  
 
    -มีการเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุมัติเช่าพื้นที่ส าหรับกิจการต่าง ๆ ที่ให้เชา่พืน้ที่
ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ใน เวบ็ไซต์หน่วยงาน www.property.ku.ac.th 
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสู่หน่วยงาน มก.เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 1 จ านวน 
7 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานทรัพย์สิน คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

ไม่มี ส านักงาน
ทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

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  
12 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

 

  3.2  ประยุกต์
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

1.จ านวนนิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

80 คน 1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
บูรณาศาสตร์พระราชา ศาสตร์
สากลและศาสตร์ชมุชน สู่แนวคิด
วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
เพื่อความย่ังยืน โดย ดร.วิวัฒน์ 
ศัลยก าธร 

จัดการบรรยายพิเศษ การบูรณาการศาสตร์พระราชาศาสตร์สากล และศาสตร์ชุมชน 
โดย ดร.ววิัฒน์  ศัลยก าพร ในวันที่ 9 กมุภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-12.00 น. พร้อม
ทั้งถ่ายทอดสดผ่าน YouTube มีผู้เข้าชม 20,000 กว่าครั้ง 

6,000.- วิทยาลยั
บูรณาการ
ศาสตร์ 
 

- 

  1.จ านวนนิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

80 คน 2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างแบรนด์เกษตรด้วยใจใส่ใจ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดย คุณ
เข็มอัปสร สิริสุขะ  
 
3) การพัฒนารายวิชาใหม ่

จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กบันิสิตวิทยาลยับูรณาการศาสตร์ ในวิชา STEAM 
หัวข้อ “สร้าง แบรนด์ด้วยใจ ใส่ใจสู่งแวดล้อมและชุมชน” ในวันที ่10 มีนาคม 2564 
จ านวนผู้เข้ารว่ม 387 คน นิสิต ร้อยละ 100 สามารถอภิปรายและน าเสนอประยุกต์
องค์ความรู้ สู้แนวทางการพัมนาชุมชนได้จริง 5 โครงการ 5 พื้นที ่
 
- พัฒนารายวิชาใหม่ “วัยใสใจสะอาด” หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มสาระพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

43,000 วิทยาลยั
บูรณาการ
ศาสตร์ 

- 

 2. จ านวนรายวิชาใหม่
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ปปช. 

1 รายวิชา 

  3. จ านวนกิจกรรมใน
รายวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพื่อการพัฒนา
ที่ยังยืน 

3 กิจกรรม 4) กิจกรรมในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพื่อการพัฒนาทีย่ังยืน 

กิจกรรมตามใบงานในวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน ในหมวดวชิา
ศึกษาทั่วไป   ได้แก ่ 

1) กิจกรรม “ศาสตร์พระราชา”  

2) กิจกรรม ”ศาสตร์ชุมชน”  

3) กิจกรรม “ศาสตร์สากล”   

- วิทยาลยั
บูรณาการ
ศาสตร์ 
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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  

12 เดือน 
งบประมาณ 

บาท  
 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 
เสริมสร้าง
องค์ความรู้
ด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริต
ให้กับ
บุคลากร
ทุกภาค
ส่วน เพื่อ
สร้าง
วัฒนธรรม
คุณธรรม
ในองค์กร 
  

4.1  เสริมสร้าง
วัฒนธรรม
คุณธรรมความ
โปร่งใสและ
การป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อนภายใน
องค์กร 

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมการสุจริต /การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน     

1. จ านวนรางวัล/ใบ
ประกาศผู้ท าความดีของ
บุคลากร 
2. จ านวนรางวัล/ใบ
ประกาศผู้ท าความดีของ
นิสิต 

7 คน 
 
 

350 คน 

-กิจกรรมการยกย่องบุคลากรที่ท าความดี 
 
 
-กิจกรรมประกาศเกียรติคุณการท าความดีของนิสิต 

4 คน 
 
 
264 คน 

ไม่มี กองกลาง 
 

 

4.2  ก าหนด
มาตรการ/
แนวทาง
ป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อนใน
มหาวิทยาลัยที่
เป็นรูปธรรม
และชัดเจน 

1. มีแผนบริหารความเส่ียง
และแนวทางการจัดการ
ความเส่ียง 

1 ผู้บริหารมหาวิทยาลยัและผู้บรหิารส่วนงานประเมิน
ตนเองตามแบบประเมินตนเองด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จากการประเมินตนเองด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของผู้บริหารมหาวิทยาลยัและผู้บรหิาร
ส่วนงาน พบว่าผู้บริหารที่ประเมินตนเอง 112 
คน มีคุณลักษณะการปฏิบัติงานที่ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน คิดเป็น 100% 

ไม่มี ส านักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

2. จ านวนโครงการ
ฝึกอบรม/เชิญ วิทยากรมา
ให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

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

ด าเนินการแล้ว จ านวน 2 โครงการ 20,000 กองคลัง  

4.3  จัดท า
แผนปฏิบัติการ
ที่ชัดเจนและมี
การด าเนินการ
จริงจัง 
  

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต      

  1. ร้อยละของตัวชีว้ัดตาม
แผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่บรรลุเป้าหมาย 

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

บรรลุผลร้อยละ 100 20,000 ฝ่าย
เลขานุการ 
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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  
12 เดือน 

งบประมาณ 
บาท  

 

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

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน         

 1.  จ านวนเร่ืองที่มีการน ามา
หารือและแก้ไขร่วมกัน 

3 กระบวนการหารอืแนว
ทางแก้ไขในประเด็นข้อ
ตรวจพบของการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลยั 

หารือและแก้ไขร่วมกนัทั้งหมด 4 เรือ่ง ได้แก ่
  1. ประชมุส านกังานอธกิารบดี ครู้งที่ 9/63 วันที ่9 
ตุลาคม 2563 เรือ่งผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงนิ
อุดหนนุทั่วไปจากเงนิรายได้ ส านกังานอธกิารบดี ปี 
2563 
  2. ประชมุส านกังานอธกิารบดี ครู้งที่ 10/63 วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563 เรือ่ง การเบิกจ่ายเงนิอดุหนุนเป็น
การเฉพาะเรือ่ง 
  3. การจัดการความรูส้ านกังานอธกิารบดี เรื่อง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วธิีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวนัที ่3 ธันวาคม 2563 
  4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส านักงานพัฒนาคุณภาพ
และบริหารความเสี่ยง เรือ่ง การยืมเงินหมนุเวียน
ประจ าหนว่ยงาน วนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2564 
  5. ประชมุหารือร่วมกับกองคลัง เรือ่ง ผลการ
ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง เมือ่วนัที่ 10 กันยายน 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  
12 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 าคู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการสอบสวนวินัยนิสิต และ
วิเคราะห์บทลงโทษวินัยนิสติจาก
กรณีศกึษา 

ผล : โครงการจัดขึน้ระหว่างเดอืน ต.ค. 63 – 
ม.ค. 64 โดยมีผลงานของนิสิตที่ผ่านการ
คัดเลือกประเภท 
1. โปสเตอร์ จ านวน 5 ผลงาน 
2. VDO Clip จ านวน 3 ผลงาน 
 
ผล : ด าเนินการจัดท าคู่มือเพื่อเป็นตน้ฉบับ
แล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.พ. 64 

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 นักบรหิาร
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รุ่น 4  วันที่ 
22 ธันวาคม 2563 
เร่ือง “คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ
ผู้บริหาร” 
2. โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการ  
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  เร่ือง 
“จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่ง 
 

30,000 
 
 
 

 
 

16,000 

กองการ
เจ้าหน้าที ่
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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  

12 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 าเนินงานตามจรรยาบรรณอาจาร
ยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จัดเมื่อวันพุธที ่1 กันยายน พ.ศ. 2564 ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Cisco Webex Meetings มีผู้เข้าร่วม จ านวน 
119 ราย  

 ส านักบริหาร
การศึกษา มก. 

 

2. จ านวนโครงการ 1 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย
วิชาการ 

ด าเนนิการแลว้ บุคลากรสายวิชาการดเีด่นของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2563 และนกัวจิัยดีเดน่ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2563 จ านวน 21 ราย  

 ส านักบริหาร
การศึกษา มก. 

 

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์มี
การจัดพธิีเชิดชูเกียรติและประกาศเกยีรติคุณบุคลากรสาย
วิชาการ นักวิจยั สายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ ดีเด่น 
และโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประจ าป ี2564  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564   
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในการนี้ มีบุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ ได้รับ
รางวัล จ านวน  20  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 

30,000 
   16,000 

กองการเจ้าหน้าที ่  

 5.3 พัฒนาระบบ
บริหารมหาวทิยาลัยให้
มีการก ากับดูแลตนเอง
ที่ดี  
และมีธรรมาภิบาล 

ระบบบริหารมหาวทิยาลัย
(PMS)ที่แล้วเสรจ็และร้อย
ละของสว่นงานทีม่ีความ
พร้อมในการใช้งานระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน 

1 ระบบ 
 

มีระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้มี
การก ากับดูแลตนเองที่ดี และมธีรร
มาภิบาล (PMS) 
โครงการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ความส าเร็จขององคก์ร (PMS) 

 มหาวิทยาลยัมีการใช้ระบบ PMS แล้ว ซ่ึงขณะนี้มีส่วน
งานของมหาวิทยาลยัที่ใช้งานแล้ว รอ้ยละ 60 

ไม่มี กองการเจ้าหน้าที ่  

 




