
หน้าที่ 1

2561 2562 2563 2564 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1  พัฒนากลไกในการเผยแพร่ข้อมูล

พัฒนาระบบการบริหาร   ต่อสาธารณะผ่านส่ือต่าง ๆ 1. จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ 4 5 5 5 5 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองกลาง งานประชาสัมพันธ์

จัดการของมหาวิทยาลัย  ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่บทบาทอ านาจ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ

ให้มีความโปร่งใส หน้าที่ของหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัย

เน้นการมีส่วนร่วม ผ่านทางส่ือต่าง ๆ อาทิ KU News,

ของภาคประชาชน eNews Kasetsart, หนังสือพิมพ,์

นิตยสาร, สถานีโทรทัศน์ และส่ือ

โซเชียล, ลด eNews Kasetsart,

ลดการซ้ือหนังสือพิมพ,์ ใช้ IQ

clipping News, เพิ่มช่องทาง

บน website

2. จ านวนช่องทางเผยแพร่ 4 5 5 5 5 กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน กองกลาง งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ส่ือทาง face book Kasetsart

(Facebook, E-mail, University, face book

Website, Line) ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ line กลุ่ม press,

email, ป้าย Led, web Ku,

web PR

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเปิดเผยข้อมูล

ยทุธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมายตวัชี้วัด ปบีญัช ีพ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม สว่นงาน/หน่วยงาน



หน้าที่ 2

2561 2562 2563 2564 2565

             แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ยทุธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมายตวัชี้วัด ปบีญัช ีพ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม สว่นงาน/หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.2  ก าหนดมาตรการ และกลไก

พัฒนาระบบการบริหาร   ในการวางระบบให้ภาคประชาชน 1. ระดับความพึงพอใจ 80 80 80 80 80 การแสนอขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร ส านักทะเบียนและประมวลผล

จัดการของมหาวิทยาลัย  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ของผู้เข้ามามีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้มีความโปร่งใส  ส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในการตัดสินใจ

เน้นการมีส่วนร่วม  ของมหาวิทยาลัย ทางการบริหาร

ของภาคประชาชน (ต่อ) และการด าเนินการ

ของมหาวิทยาลัย

2. ระดับความพึงพอใจ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 โครงการวิจัยสถาบัน เร่ือง คุณภาพ กองแผนงาน

ของผู้เข้ามามีส่วนร่วม บัณฑิต : ศึกษาความพึงพอใจ

ในการตัดสินใจ ของผู้ใช้บัณฑิต

ทางการบริหาร

และการด าเนินการ

ของมหาวิทยาลัย

3. ระดับความพึงพอใจ 10 12 12 15 15 โครงการการพิจารณาผล กองคลัง

ของผู้เข้ามามีส่วนร่วม 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 การประกวดราคา ด้วยวิธีการ

ในการตัดสินใจ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชิญ

ทางการบริหาร กรรมการจากบุคคลภายนอก

และการด าเนินการ เข้าร่วมเป็นกรรมการ

ของมหาวิทยาลัย

การมีส่วนร่วม



หน้าที่ 3

2561 2562 2563 2564 2565

ยทุธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมายตวัชี้วัด ปบีญัช ีพ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม สว่นงาน/หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.2  ก าหนดมาตรการ และกลไก

พัฒนาระบบการบริหาร   ในการวางระบบให้ภาคประชาชน 4. ระดับคะแนน 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ ส านักงานประกันคุณภาพ

จัดการของมหาวิทยาลัย  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ผลการประเมิน การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ให้มีความโปร่งใส  ส่วนร่วมในการด าเนินงาน คุณภาพภายใน คณะวิชา ระดับวิทยาเขต ระดับ

เน้นการมีส่วนร่วม  ของมหาวิทยาลัย (ต่อ) มหาวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ์

ของภาคประชาชน (ต่อ) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.3  พัฒนาสมรรถนะในการท างาน

 ของบุคลากรทุกส่วนงาน เพื่อให้ 1. ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ โครงการนโยบายและแนวทาง กองคลัง

 บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบ ที่ได้รับการฝึกอบรม 70 70 70 70 70 การปฏิบัติที่ดีตาม พ.ร.บ. ฝ่ายเลขานุการ

 ในการท างาน ลดความผิดพลาด เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การจัดซ้ือจัดจ้าง ปี 2560

 ในการด าเนินการด้านการจัดซ้ือ การปฏิบัติงาน

 จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ทางด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง

และมีความรู้ภายหลัง

การอบรมอยู่ในเกณฑ์ดี

การมีส่วนร่วม (ต่อ)

การจัดซ้ือจัดจ้าง

             แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



หน้าที่ 4

2561 2562 2563 2564 2565

ยทุธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมายตวัชี้วัด ปบีญัช ีพ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม สว่นงาน/หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.3  พัฒนาสมรรถนะในการท างาน

พัฒนาระบบการบริหาร   ของบุคลากรทุกส่วนงาน เพื่อให้ 1. ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ โครงการนโยบายและแนวทาง

จัดการของมหาวิทยาลัย  บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบ ที่ได้รับการฝึกอบรม 70 70 70 70 70 การปฏิบัติที่ดีตาม พ.ร.บ.

ให้มีความโปร่งใส  ในการท างาน ลดความผิดพลาด เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การจัดซ้ือจัดจ้าง ปี 2560 (ต่อ)

เน้นการมีส่วนร่วม  ในการด าเนินการด้านการจัดซ้ือ การปฏิบัติงาน

ของภาคประชาชน (ต่อ)  จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (ต่อ) ทางด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง

และมีความรู้ภายหลัง

การอบรมอยู่ในเกณฑ์ดี

(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.1  ปรับปรุงกระบวนงาน/โครงการ

พัฒนาและบูรณาการ  เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม 1. จ านวนกระบวนงาน/ 1 2 2 3 3 โครงการพัฒนาปรับปรุง กองคลัง

กลไกการป้องกัน  ประสิทธิภาพการท างาน โครงการที่มีการปรับปรุง กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

การทุจริตให้มี ขั้นตอนเพื่อเพิ่ม

ความเข้มแข็ง ประสิทธิภาพการท างาน

และมีประสิทธิภาพ (การจัดซ้ือจัดจ้าง)

การปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่

การจัดซ้ือจัดจ้าง (ต่อ)

             แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



หน้าที่ 5

2561 2562 2563 2564 2565

ยทุธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมายตวัชี้วัด ปบีญัช ีพ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม สว่นงาน/หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.1  ปรับปรุงกระบวนงาน/โครงการ

พัฒนาและบูรณาการ  เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม 1. จ านวนกระบวนงาน/ 1 2 2 3 3 โครงการพัฒนาปรับปรุง

กลไกการป้องกัน  ประสิทธิภาพการท างาน (ต่อ) โครงการที่มีการปรับปรุง กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

การทุจริตให้มี ขั้นตอนเพื่อเพิ่ม (ต่อ)

ความเข้มแข็ง ประสิทธิภาพการท างาน

และมีประสิทธิภาพ (ต่อ) (การจัดซ้ือจัดจ้าง)

(ต่อ)

2. จ านวนกระบวนงาน/ 1 1 2 2 2 การปรับปรุงกระบวนการและระบบ ส านักทะเบียนและประมวลผล

โครงการที่มีการปรับปรุง รับตรง KU Admission และระบบ

ขั้นตอนเพื่อเพิ่ม โควต้ารับนิสิตเข้าศึกษา

ประสิทธิภาพการท างาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(การรับนิสิตใหม)่

3. จ านวนกระบวนงาน/ 7 7 7 7 7 กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนา กองการเจ้าหน้าที่

โครงการที่มีการปรับปรุง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ

ขั้นตอนเพื่อเพิ่ม ในการบริหารงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างาน ประสิทธิภาพในการบริหารงาน

การปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ (ต่อ)

             แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



หน้าที่ 6

2561 2562 2563 2564 2565

ยทุธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมายตวัชี้วัด ปบีญัช ีพ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม สว่นงาน/หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.1  ปรับปรุงกระบวนงาน/โครงการ

พัฒนาและบูรณาการ  เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม 4. จ านวนกระบวนงาน/ 1 1 2 2 2 การปรับปรุงประกาศส านักงาน ส านักงานบริการวิชาการ

กลไกการป้องกัน  ประสิทธิภาพการท างาน (ต่อ) โครงการที่มีการปรับปรุง บริการวิชาการ เร่ืองหลักเกณฑ์

การทุจริตให้มี ขั้นตอนเพื่อเพิ่ม และแนวทางการเจรจาถ่ายทอด

ความเข้มแข็ง ประสิทธิภาพการท างาน เทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญา

และมีประสิทธิภาพ (ต่อ) (ปรับปรุงระเบียบ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง)

2.2  สร้างเสริมระบบรับเร่ืองร้องเรียน

 มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียน 1. ระบบการรับข้อร้องเรียน 1 1 1 1 1 โครงการจัดท าแนวปฏิบัติ ส านักงานกฎหมาย

 และการจัดการข้อร้องเรียน และแนวทางการจัดการ การพิจารณาเร่ืองร้องเรียน

 ของนิสิต บุคลากร ประชาชน ข้อร้องเรียน (ระบบ และมาตรการป้องกัน

 และผู้มีส่วนได้เสีย และแนวทางการจัดการ การรับสินบน

 ของมหาวิทยาลัย ข้อร้องเรียน) - งานจัดการข้อร้องเรียน

- การจัดการทั่วไป ของส านักงานกฎหมาย

(ข้อร้องเรียนทั่วไป) - การพิจารณาข้อร้องเรียน

- การจัดการข้อร้องเรียน ของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ จรรยาบรรณ

2. จ านวนช่องทาง 3 4 5 6 7 กิจกรรมเปิดสายด่วน/สายตรง กองกลาง งานประชาสัมพันธ์

ในการรับฟังข้อร้องเรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/

ผอ.ส านัก/สถาบัน

การปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ (ต่อ)

การจัดการเรื่องร้องเรียน

             แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  



หน้าที่ 7

2561 2562 2563 2564 2565

ยทุธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมายตวัชี้วัด ปบีญัช ีพ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม สว่นงาน/หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.3  ส่งเสริมการเผยแพร่เจตจ านงสุจริต

พัฒนาและบูรณาการ  และความมุ่งมั่นในการบริหารงาน 1. จ านวนกิจกรรมที่แสดงถึง 1 2 2 3 3 กิจกรรมการแสดงเจตจ านง กองกลาง งานประชาสัมพันธ์

กลไกการป้องกัน  ให้ส าเร็จตามพันธกิจของผู้บริหาร การเผยแพร่เจตจ านง ในการเปิดเผยข้อมูล

การทุจริตให้มี  มหาวิทยาลัยต่อบุคลากร นิสิต สุจริตของผู้บริหาร ของที่ประชุมผู้บริหาร

ความเข้มแข็ง  และสาธารณชน ผ่านระบบเครือข่าย

และมีประสิทธิภาพ (ต่อ) สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.1  เสริมสร้างความเข้มแข็ง

เสริมสร้างความเข้มแข็ง  ในการต่อต้านการรับสินบน 1. ระบบการป้องกัน 1 1 1 1 1 โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน กองคลัง

ของมหาวิทยาลัย  และส่งเสริมความซ่ือสัตย์ ผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้มีหน้าที่ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในการป้องกัน ปราบปราม  ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น

การทุจริต และต่อต้าน ข้อเสนอ หรือคู่สัญญา เพื่อป้องกัน

การรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน

2. จ านวนโครงการ 1 1 1 1 1 โครงการการรับนิสิตใหม่เข้าศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. จ านวนโครงการ 2 2 2 2 2 โครงการการคัดเลือกผู้รับทุน กองกิจการนิสิต

การศึกษาของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

4. ร้อยละของผู้เข้าร่วม 80 80 80 80 80 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุน กองกิจการนิสิต

กิจกรรม กยศ.และ กรอ. เพื่อปลูกผังจิตส านึก

ในการชดใช้ทุน

เจตจ านงสุจริต 

การรับสินบน

             แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  



หน้าที่ 8

2561 2562 2563 2564 2565

ยทุธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมายตวัชี้วัด ปบีญัช ีพ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม สว่นงาน/หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3.1  เสริมสร้างความเข้มแข็ง

เสริมสร้างความเข้มแข็ง  ในการต่อต้านการรับสินบน 5. จ านวนเร่ืองร้องเรียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ โครงการจัดการเร่ืองร้องเรียน กองคลัง

ของมหาวิทยาลัย  และส่งเสริมความซ่ือสัตย์ ที่ได้รับการจัดการ 80 80 80 80 80 เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง

ในการป้องกัน ปราบปราม  ในการปฏิบัติหน้าที่ (ต่อ) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทุจริต และต่อต้าน 6. จ านวนขั้นตอนที่มี 1 1 1 1 1 การทบทวนขั้นตอนการคัดเลือก ส านักงานทรัพย์สิน

การรับสินบน (ต่อ) การทบทวน ผู้ประกอบการร้านค้า

3.2  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 1. จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม 90 90 90 90 90 โครงการฝึกอบรมและศึกษา กองกิจการนิสิต

 พอเพียงเป็นเคร่ืองมือต่อต้าน กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ

 การทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 4.1  เสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม

เสริมสร้างองค์ความรู้  ความโปร่งใสและการป้องกัน 1. จ านวนรางวัล/ใบประกาศ 5 คน 6 คน 7 คน 8 คน 9 คน กิจกรรมการยกย่องบุคลากร กองกลาง

ด้านการต่อต้านการทุจริต  ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร ผู้ท าความดีของบุคลากร ที่ท าความดี

ให้กับบุคลากรทุกภาคสว่น 2. จ านวนรางวัล/ใบประกาศ 300 350 350 400 450 กิจกรรมประกาศเกียรติคุณการท า กองกลาง

เพ่ือสร้างวัฒนธรรม ผู้ท าความดีของนิสิต คน คน คน คน คน ความดีของนิสิต

คุณธรรมในองค์กร 4.2  ก าหนดมาตรการ/แนวทางป้องกัน 1. มีแผนบริหารความเส่ียง 1 1 1 1 1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ส านักงานตรวจสอบภายใน

 ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการจัดการ ส่วนงานประเมินตนเองตามแบบ

 ในมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรม ความเส่ียง ประเมินตนเองด้านผลประโยชน์

 และชัดเจน ทับซ้อนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

การรับสินบน (ต่อ)

การเสริมสร้างวฒันธรรมการสุจริต/การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

             แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  



หน้าที่ 9

2561 2562 2563 2564 2565

ยทุธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมายตวัชี้วัด ปบีญัช ีพ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม สว่นงาน/หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 4.2  ก าหนดมาตรการ/แนวทางป้องกัน

เสริมสร้างองค์ความรู้  ผลประโยชน์ทับซ้อน 2. จ านวนโครงการฝึกอบรม/ 1 1 2 2 2 โครงการสัมมนาเร่ืองหลักเกณฑ์ กองคลัง

ด้านการต่อต้านการทุจริต  ในมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรม เชิญ วิทยากรมาให้ และวิธีการก าหนดราคากลาง

ให้กับบุคลากรทุกภาคสว่น  และชัดเจน (ต่อ) ความรู้ด้านการป้องกัน งานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

เพ่ือสร้างวัฒนธรรม และปราบปราม เพื่อความโปร่งใสและป้องกัน

คุณธรรมในองค์กร (ต่อ) การทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน

4.3  จัดท าแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน

 และมีการด าเนินการจริงจัง 1. ร้อยละของตัวชี้วัด 80 80 80 80 80 จัดท าแผนป้องกันและปราบปราม ฝ่ายเลขานุการ

ตามแผนป้องกัน การทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ.

และปราบปราม 2561-2565

การทุจริตมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ที่บรรลุเป้าหมาย

4.4  มีกระบวนการตรวจสอบภายใน

 องค์กรที่มีความเป็นอิสระ 1. จ านวนเร่ืองที่มีการน ามา 2 2 3 3 3 กิจกรรมการหารือแนวทางแก้ไข ส านักงานกฎหมาย

 ไม่ถูกแทรกแซง และมีกระบวนการ หารือและแก้ไขร่วมกัน ในประเด็นข้อตรวจพบของการตรวจ ส านักงานตรวจสอบภายใน

 ลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ สอบาภยในของมหาวิทยาลัย

 ผู้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง

2. แผนการตรวจสอบ 1 1 1 1 1 การจัดท าแผนการตรวจสอบ

ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง

การเสริมสร้างวฒันธรรมการสุจริต/การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน

             แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  



หน้าที่ 10

2561 2562 2563 2564 2565

ยทุธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมายตวัชี้วัด ปบีญัช ีพ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม สว่นงาน/หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 5.1  รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม

ปลุกจิตส านึกการต่อต้าน   จริยธรรมและการด าเนินชีวิต 1. จ านวนส่ือที่ส่งเสริม 3 3 3 3 3 โครงการจัดท าส่ือรณรงค์ส่งเสริม กองกิจการนิสิต

การทุจริตเน้นการปรับ   ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตส านึก อัตลักษณ์ : ด้านส านึกดี

เปลี่ยนฐานความคิด  ของนสิิตและบคุลากรของมหาวิทยาลัย ด้านคุณธรรม

ของบุคลากร และจริยธรรม

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 2. จ านวนกิจกรรม 3 3 3 3 3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

การท างานในมหาวทิยาลยั (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

5.2  ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

 วิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร 1. จ านวนโครงการ 1 1 1 1 1 การสัมมนาเพื่อติดตามผล ส านักทะเบียนและประมวลผล

 ทุกระดับ มีรณรงค์ เผยแพร่ การด าเนินการตามจรรยาบรรณ

 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร วิชาชีพอาจารย์หาวิทยาลัย

 ได้รับทราบและปฏิบัติตน เกษตรศาสตร์

 ตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง 2. จ านวนโครงการ 1 1 1 1 1 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ส านักทะเบียนและประมวลผล

สายวิชาการและสายสนับสนุน กองการเจ้าหน้าที่

ของมหาวิทยาลัย

3. จ านวนกิจกรรม 3 3 3 3 3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

(จรรยาบรรณ)

คุณธรรมการบริหารงาน

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติและการให้บริการ

             แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  



หน้าที่ 11

2561 2562 2563 2564 2565

ยทุธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตวัชี้วัด
ค่าเปา้หมายตวัชี้วัด ปบีญัช ีพ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม สว่นงาน/หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 5.3  พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย

ปลุกจิตส านึกการต่อต้าน  ให้มีการก ากับดูแลตนเองที่ดี 1. ระบบประเมิน PMS 1 1 1 1 1 โครงการบริหารผลการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่

การทุจริตเน้นการปรับ  และมีธรรมาภิบาล ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ เพื่อความส าเร็จขององค์กร (PMS)

เปลี่ยนฐานความคิด

ของบุคลากร

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม

การท างานในมหาวทิยาลยั

(ต่อ)

คุณธรรมการบริหารงาน (ต่อ)

             แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  


