หน้าที่ 1

ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1

1.1 พัฒนากลไกในการเผยแพร่ข้อมูล

พัฒนาระบบการบริหาร

ต่อสาธารณะผ่านสือ่ ต่าง ๆ

จัดการของมหาวิทยาลัย

ของมหาวิทยาลัย

(หน่วย : บาท)
2562

ผลการดาเนินการ 6 เดือน

การเปิดเผยข้อมูล
1. จานวนสือ่ ประชาสัมพันธ์

4

5

5

5

5

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

146,835

ดาเนินการแล้ว มี 5 สือ่ ดังนี้

เผยแพร่บทบาทอานาจ

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ

1 วารสาร KU New

หน้าที่ของหน่วยงาน

ของมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัย

2. www.ku.ac.th

เน้นการมีส่วนร่วม

ผ่านทางสือ่ ต่าง ๆ อาทิ KU News,

3. หนังสือพิมพ์รายวัน

ของภาคประชาชน

eNews Kasetsart, หนังสือพิมพ์,

4. สถานีโทรทัศน์

นิตยสาร, สถานีโทรทัศน์ และสือ่

5. สถานีวิทยุ มก. บางเขน

ให้มคี วามโปร่งใส

ส่วนงาน/หน่วยงาน

กองกลาง งานประชาสัมพันธ์

โซเชียล, ลด eNews Kasetsart,
ลดการซือ้ หนังสือพิมพ์ , ใช้ IQ
clipping News, เพิ่มช่องทาง
บน website
2. จานวนช่องทางเผยแพร่

4

5

5

5

5

กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาเนินการแล้ว 5 ช่องทาง ดังนี้

ประชาสัมพันธ์

สือ่ ทาง face book Kasetsart

1. KU HOT NEWS

(Facebook, E-mail,

University, face book

2. Facebook K.U.

Website, Line)

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

3. Facebook ประชาสัมพันธ์ มก.

เกษตรศาสตร์ line กลุม่ press,

4. ป้าย LED

email, ป้าย Led, web Ku,

5. e-mail

web PR

6. รายการเกษตรศาสตร์นาไทย
ทาง Youtube

กองกลาง งานประชาสัมพันธ์
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1.2 กาหนดมาตรการ และกลไก

(หน่วย : บาท)
2562

ผลการดาเนินการ 6 เดือน

การมีส่วนร่วม
1. ระดับความพึงพอใจ

80

80

80

80

80

การแสนอขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร

พัฒนาระบบการบริหาร

ในการวางระบบให้ภาคประชาชน

จัดการของมหาวิทยาลัย

หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี

ของผูเ้ ข้ามามีส่วนร่วม

ให้มคี วามโปร่งใส

ส่วนร่วมในการดาเนินงาน

ในการตัดสินใจ

กระบวนการ/ขัน้ ตอนการเสนอ

เน้นการมีส่วนร่วม

ของมหาวิทยาลัย

ทางการบริหาร

ขอเปิดหลักสูตรใหม่ /ขอปรับปรุง

และการดาเนินการ

และปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ของภาคประชาชน (ต่อ)

ส่วนงาน/หน่วยงาน

1,038,400

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. การสารวจความคิดเห็น

สานักทะเบียนและประมวลผล

และความพึงพอใจด้าน

(อยูร่ ะหว่างดาเนินการ)
2. การประชุมคณะกรรมการศึกษา
(ประชุม 12 ครั้ง)
3. การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ (ประชุม 6 ครั้ง)
2. ระดับความพึงพอใจ

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง คุณภาพ

ของผูเ้ ข้ามามีส่วนร่วม

บัณฑิต : ศึกษาความพึงพอใจ

ในการตัดสินใจ

ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

188,927

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

กองแผนงาน

(แล้วเสร็จ ร้อยละ 90)

ทางการบริหาร
และการดาเนินการ
ของมหาวิทยาลัย
3. ระดับความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้ามามีส่วนร่วม

10

12

12

15

15

โครงการการพิจารณาผล

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

การประกวดราคา ด้วยวิธีการ

ในการตัดสินใจ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชิญ

ทางการบริหาร

กรรมการจากบุคคลภายนอก

และการดาเนินการ

เข้าร่วมเป็นกรรมการ

ของมหาวิทยาลัย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

- ดาเนินการแล้ว 18 โครงการ
- ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ 5.00

กองคลัง
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1.2 กาหนดมาตรการ และกลไก

(หน่วย : บาท)
2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ผลการดาเนินการ 6 เดือน

การมีส่วนร่วม (ต่อ)
4. ระดับคะแนน

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

โครงการตรวจประเมินคุณภาพ

พัฒนาระบบการบริหาร

ในการวางระบบให้ภาคประชาชน

500,000

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

จัดการของมหาวิทยาลัย

หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี

ผลการประเมิน

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

รับการประเมินระดับหลักสูตร

ให้มคี วามโปร่งใส

ส่วนร่วมในการดาเนินงาน

คุณภาพภายใน

คณะวิชา ระดับวิทยาเขต ระดับ

วันที่ 1-11 ก.ค.62

เน้นการมีส่วนร่วม

ของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

สานักงานประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ์
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ของภาคประชาชน (ต่อ)
1.3 พัฒนาสมรรถนะในการทางาน
ของบุคลากรทุกส่วนงาน เพื่อให้

การจัดซือ้ จัดจ้าง
1. ร้อยละของบุคลากร

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
70

70

70

70

70

โครงการนโยบายและแนวทาง
การปฏิบตั ิที่ดีตาม พ.ร.บ.

230,000

ดาเนินการแล้ว 3 โครงการ ดังนี้

กองคลัง

1. โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดซือ้

ฝ่ายเลขานุการ

บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบ

ที่ได้รับการฝึกอบรม

ในการทางาน ลดความผิดพลาด

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ในการดาเนินการด้านการจัดซือ้

การปฏิบตั ิงาน

การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร

จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

ทางด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

และมีความรู้ภายหลัง

โดยมีความรู้หลังการอบรม

การอบรมอยูใ่ นเกณฑ์ดี

คิดเป็น ร้อยละ 87.29

การจัดซือ้ จัดจ้าง ปี 2560

จัดจ้างให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.

50,000

2. โครงการสัมมนา เรื่อง บทเรียน
และข้อกังวลของนักพัสดุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
โดยมีความรู้หลังการอบรม
คิดเป็น ร้อยละ 86.11

หน้าที่ 4
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1.3 พัฒนาสมรรถนะในการทางาน

(หน่วย : บาท)
2562

ผลการดาเนินการ 6 เดือน

7,000

3. โครงการสัมมนา เรือ่ ง การจัดการ

ส่วนงาน/หน่วยงาน

การจัดซือ้ จัดจ้าง (ต่อ)

พัฒนาระบบการบริหาร

ของบุคลากรทุกส่วนงาน เพื่อให้

1. ร้อยละของบุคลากร

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

จัดการของมหาวิทยาลัย

บุคลากรมีความละเอียดรอบคอบ

ที่ได้รับการฝึกอบรม

ให้มคี วามโปร่งใส

ในการทางาน ลดความผิดพลาด

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

เน้นการมีส่วนร่วม

ในการดาเนินการด้านการจัดซือ้

การปฏิบตั ิงาน

พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

ของภาคประชาชน (ต่อ)

จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (ต่อ)

ทางด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง

โดยมีความรู้หลังการอบรม

และมีความรู้ภายหลัง

คิดเป็น ร้อยละ 90.55

70

70

70

70

70

โครงการนโยบายและแนวทาง
การปฏิบตั ิที่ดีตาม พ.ร.บ.

ความรู้การจัดซือ้ จัดจ้าง

การจัดซือ้ จัดจ้าง ปี 2560 (ต่อ)

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

การอบรมอยูใ่ นเกณฑ์ดี
(ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2

2.1 ปรับปรุงกระบวนงาน/โครงการ

พัฒนาและบูรณาการ

เพื่อลดขัน้ ตอนและเพิ่ม

กลไกการป้องกัน

ประสิทธิภาพการทางาน

การปฏิบตั ิงานตามภารกิจและหน้าที่
1. จานวนกระบวนงาน/
โครงการที่มีการปรับปรุง

การทุจริตให้มี

ขัน้ ตอนเพื่อเพิ่ม

ความเข้มแข็ง

ประสิทธิภาพการทางาน

และมีประสิทธิภาพ

(การจัดซือ้ จัดจ้าง)

1

2

2

3

3

โครงการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง

ดาเนินการแล้ว 9 โครงการ ดังนี้
20,500

1. โครงการสัมมนาปฏิบตั ิงานเชิงรุก
จัดจ้างให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.

50,000

2. โครงการอบรม/สัมมนา
โดยการเชิญผูม้ ีความรู้
ประสบการณ์จากหน่วยงาน
ภายนอกมาให้ความรู้
เรื่องที่เกีย่ วข้องกับการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

3. โครงการประหยัดกระดาษ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ไม่มีค่าใช้จ่าย

4. โครงการจัดการความรู้
การจัดซือ้ จัดจ้าง

กองคลัง

หน้าที่ 5

ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2562
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มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 2

2.1 ปรับปรุงกระบวนงาน/โครงการ

พัฒนาและบูรณาการ

เพื่อลดขัน้ ตอนและเพิ่ม

กลไกการป้องกัน

ประสิทธิภาพการทางาน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)
2562

ผลการดาเนินการ 6 เดือน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

5. โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ

ส่วนงาน/หน่วยงาน

การปฏิบตั ิงานตามภารกิจและหน้าที่ (ต่อ)
1. จานวนกระบวนงาน/

1

2

2

3

3

โครงการพัฒนาปรับปรุง

โครงการที่มีการปรับปรุง

กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง

การทุจริตให้มี

ขัน้ ตอนเพื่อเพิ่ม

(ต่อ)

ความเข้มแข็ง

ประสิทธิภาพการทางาน

และมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

(การจัดซือ้ จัดจ้าง)

หน่วยงานภายใน มก.
ไม่มีค่าใช้จ่าย

6. โครงการลดขัน้ ตอนการทางาน
การจัดซือ้ จัดจ้าง

32,000

(ต่อ)

7. โครงการจัดทาคูม่ ือ/ขัน้ ตอน
การจัดซือ้ จัดจ้าง จัดทา
แนวปฏิบตั ิ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

8. โครงการควบคุมสัญญาโดยใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ไม่มีค่าใช้จ่าย

9. โครงการนาระบบจัดการครุภณ
ั ฑ์
ด้วยเทคโนโลยี QR Code

2. จานวนกระบวนงาน/

1

1

2

2

2

การปรับปรุงกระบวนการและระบบ

500,000

อยูร่ ะหว่างดาเนินการพัฒนา

โครงการที่มีการปรับปรุง

รับตรง KU Admission และระบบ

และปรับปรุงกระบวนการ

ขัน้ ตอนเพื่อเพิ่ม

โควต้ารับนิสิตเข้าศึกษา

และระบบการรับเข้าศึกษาระดับ

ประสิทธิภาพการทางาน

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ป.ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สานักทะเบียนและประมวลผล

(การรับนิสิตใหม่)
3. จานวนกระบวนงาน/

7

7

7

7

7

กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนา

โครงการที่มีการปรับปรุง

หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ

ขัน้ ตอนเพื่อเพิ่ม

ในการบริหารงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทางาน

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน

50,000

ดาเนินการแล้ว 2 เรื่อง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 5 เรื่อง

กองการเจ้าหน้าที่

หน้าที่ 6

ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

ตัวชี้วัด

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 2

2.1 ปรับปรุงกระบวนงาน/โครงการ

พัฒนาและบูรณาการ

เพื่อลดขัน้ ตอนและเพิ่ม

กลไกการป้องกัน

ประสิทธิภาพการทางาน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)
2562

ผลการดาเนินการ 6 เดือน

การปฏิบตั ิงานตามภารกิจและหน้าที่ (ต่อ)
4. จานวนกระบวนงาน/

1

1

2

2

2

การปรับปรุงประกาศสานักงาน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาเนินการแล้ว 1 ครั้ง

โครงการที่มีการปรับปรุง

บริการวิชาการ เรื่องหลักเกณฑ์

การทุจริตให้มี

ขัน้ ตอนเพื่อเพิ่ม

และแนวทางการเจรจาถ่ายทอด

ความเข้มแข็ง

ประสิทธิภาพการทางาน

เทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญา

และข้อบังคับเกีย่ วกับการบริหาร

และมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

(ปรับปรุงระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา

มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียน

เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2561

การจัดการเรื่องร้องเรียน
1. ระบบการรับข้อร้องเรียน

1

1

1

1

1

โครงการจัดทาแนวปฏิบตั ิ

และแนวทางการจัดการ

การพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ของนิสิต บุคลากร ประชาชน

ข้อร้องเรียน (ระบบ

และมาตรการป้องกัน

และผูม้ ีส่วนได้เสีย

และแนวทางการจัดการ

การรับสินบน

ของมหาวิทยาลัย

ข้อร้องเรียน)

- งานจัดการข้อร้องเรียน
ของสานักงานกฎหมาย

และการจัดการข้อร้องเรียน

สานักงานบริการวิชาการ

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดทาร่างระเบียบ ประกาศ

ข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง)
2.2 สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียน

ส่วนงาน/หน่วยงาน

- การจัดการทั่วไป
(ข้อร้องเรียนทั่วไป)
จรรยาบรรณ
ในการรับฟังข้อร้องเรียน

3

4

5

6

7

กิจกรรมเปิดสายด่วน/สายตรง
อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/
ผอ.สานัก/สถาบัน

ดาเนินการแล้ว ดังนี้

สานักงานกฎหมาย

- แนวปฏิบตั ิการพิจารณา
เรื่องร้องเรียน
- มาตรการการป้องกัน
การรับสินบน
- รายงานผลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

- การพิจารณาข้อร้องเรียน
ของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ

- การจัดการข้อร้องเรียน
2. จานวนช่องทาง

ไม่มีค่าใช้จ่าย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาเนินการแล้ว 4 ช่องทาง

กองกลาง งานประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 7

ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 2

2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่เจตจานงสุจริต

1. จานวนกิจกรรมที่แสดงถึง

กลไกการป้องกัน

ให้สาเร็จตามพันธกิจของผูบ้ ริหาร

การเผยแพร่เจตจานง

ในการเปิดเผยข้อมูล

การทุจริตให้มี

มหาวิทยาลัยต่อบุคลากร นิสิต

สุจริตของผูบ้ ริหาร

ของที่ประชุมผูบ้ ริหาร

ความเข้มแข็ง

และสาธารณชน

ผ่านระบบเครือข่าย

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของมหาวิทยาลัย

1

2

2

3

3

กิจกรรมการแสดงเจตจานง

และความมุง่ มัน่ ในการบริหารงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

2562

ผลการดาเนินการ 6 เดือน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาเนินการแล้ว 2 กิจกรรม ดังนี้

ในการต่อต้านการรับสินบน
และส่งเสริมความซือ่ สัตย์

เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2562
2. กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

การรับสินบน
1. ระบบการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

1

1

1

1

1

โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน
ผูม้ ีหน้าที่ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง

ดาเนินการแล้ว 3 โครงการ ดังนี้
ไม่มีค่าใช้จ่าย

1. โครงการปรับปรุงแนวทาง

เป็นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับผูย้ นื่

การป้องกันผูม้ ีหน้าที่ดาเนินการ

การทุจริต และต่อต้าน

ข้อเสนอ หรือคูส่ ัญญา เพื่อป้องกัน

จัดซือ้ จัดจ้างเป็นผูม้ ีส่วนได้

การรับสินบน

ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

ส่วนเสียกับผูย้ นื่ ข้อเสนอผูส้ ัญญา

ในการป้องกัน ปราบปราม

ในการปฏิบตั ิหน้าที่

กองกลาง งานประชาสัมพันธ์

1. กิจกรรมประกาศเจตจานง

สารสนเทศ
3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ส่วนงาน/หน่วยงาน

เจตจานงสุจริต

พัฒนาและบูรณาการ

และมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. โครงการปรับปรุงข้อตกลง
คุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง

50,000

3. โครงการสัมมนาเรื่องบทเรียน
และข้อกังวลของนักพัสดุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

กองคลัง

หน้าที่ 8

ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 3

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในการต่อต้านการรับสินบน

ของมหาวิทยาลัย

และส่งเสริมความซือ่ สัตย์

ในการป้องกัน ปราบปราม

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)
2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ผลการดาเนินการ 6 เดือน

การรับสินบน (ต่อ)
2. จานวนโครงการ

1

1

1

1

1

โครงการการรับนิสิตใหม่เข้าศึกษา

800,000

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาเนินการแล้ว ดังนี้

สานักทะเบียนและประมวลผล

1. ประชุมคณะ กก. นโยบายการรับ
เข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี มก.

การทุจริต และต่อต้าน

จานวน 1 ครั้ง

การรับสินบน (ต่อ)

2. ประชุมคณะ กก.รับผูม้ ี
ความสามารถทางกีฬา
จานวน 1 ครั้ง
3. ประชุมคณะอนุ กก.และเจ้าหน้าที่

ทดสอบสมรรถภาพทางไกล
จานวน 1 ครั้ง
3. จานวนโครงการ

2

2

2

2

2

โครงการการคัดเลือกผูร้ ับทุน

ดาเนินการแล้ว 2 โครงการ ดังนี้

การศึกษาของมหาวิทยาลัย

1. โครงการคัดเลือกนิสิตทุนฉลอง

เกษตรศาสตร์

กองกิจการนิสิต

สมโภชพระองค์เจ้าทีปงั กร
รัศมีโชติ
2. โครงการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุน
ของ มก.

4. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม

80

80

80

80

80

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุน

20,000

คิดเป็นร้อยละ 99

กองกิจการนิสิต

กยศ.และ กรอ. เพื่อปลูกผังจิตสานึก

กิจกรรม

ในการชดใช้ทนุ
5. จานวนเรื่องร้องเรียน
ที่ได้รับการจัดการ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80

80

80

80

80

โครงการจัดการเรื่องร้องเรียน
เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาเนินการแล้ว 8 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100

กองคลัง

หน้าที่ 9

ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 3

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในการต่อต้านการรับสินบน

ของมหาวิทยาลัย

และส่งเสริมความซือ่ สัตย์

ในการป้องกัน ปราบปราม

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ (ต่อ)

(หน่วย : บาท)
2562

ผลการดาเนินการ 6 เดือน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาเนินการแล้ว 1 ขัน้ ตอน ดังนี้

ส่วนงาน/หน่วยงาน

การรับสินบน (ต่อ)
6. จานวนขัน้ ตอนที่มี

1

1

1

1

1

การทบทวนขัน้ ตอนการคัดเลือก
ผูป้ ระกอบการร้านค้า

การทบทวน

สานักงานทรัพย์สิน

1. ทบทวนขัน้ ตอนการคัดเลือก
ผูป้ ระกอบการร้านค้ากลุม่

การทุจริต และต่อต้าน

การให้เช่าที่ดินและอาคาร

การรับสินบน (ต่อ)

ราชพัสดุภายใต้การดูแล
ของสานักงานทรัพย์สิน
โดยมีการจัดทาประกาศผูไ้ ด้สิทธิ์
และผูข้ นึ้ บัญชีสารองยืน่ ข้อเสนอ
สิทธิประโยชน์การขอเช่าพื้นที่
ซุม้ ตรงข้ามโรงอาหารกลาง
จานวน 9 ราย
3.2 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือต่อต้าน

1. จานวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรม

90

90

90

90

90

โครงการฝึกอบรมและศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาริ

ดาเนินการแล้ว 2 โครงการ ดังนี้
15,000

การทุจริต

1. โครงการบริหารต้นทุนสมดุลชีวิต
ตามหลักแผ่นดิน เศรษฐกิจ
พอเพียง นิสิตเข้าร่วม 104 คน

25,000

2. โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ณ บ้านของพ่อ
นิสิตเข้าร่วม 40 คน

กองกิจการนิสิต

หน้าที่ 10

ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4

4.1 เสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม

เสริมสร้างองค์ความรู้

ความโปร่งใสและการป้องกัน

ด้านการต่อต้านการทุจริต

ผลประโยชน์ทบั ซ้อนภายในองค์กร

เพื่อสร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร

4.2 กาหนดมาตรการ/แนวทางป้องกัน

ส่วนงาน/หน่วยงาน

2562

ผลการดาเนินการ 6 เดือน

3,000

11 คน

กองกลาง

5,760

279 คน

กองกลาง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการสุจริต/การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
1. จานวนรางวัล/ใบประกาศ 5 คน

6 คน

7 คน

8 คน

9 คน

กิจกรรมการยกย่องบุคลากร
ที่ทาความดี

ผูท้ าความดีของบุคลากร
2. จานวนรางวัล/ใบประกาศ 300

ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน

(หน่วย : บาท)

350

350

400

450

กิจกรรมประกาศเกียรติคุณการทา

ผูท้ าความดีของนิสิต

คน

คน

คน

คน

คน

ความดีของนิสิต

1. มีแผนบริหารความเสีย่ ง

1

1

1

1

1

ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหาร

ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

และแนวทางการจัดการ

ส่วนงานประเมินตนเองตามแบบ

ในมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรม

ความเสีย่ ง

ประเมินตนเองด้านผลประโยชน์

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาเนินการแล้ว 1 แผน

สานักงานตรวจสอบภายใน

ดาเนินการแล้ว 1 โครงการ ดังนี้

กองคลัง

ทับซ้อนของผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย

และชัดเจน

เกษตรศาสตร์
2. จานวนโครงการฝึกอบรม/

4.3 จัดทาแผนปฏิบตั ิการที่ชัดเจน
และมีการดาเนินการจริงจัง

1

1

2

2

2

โครงการสัมมนาเรื่องหลักเกณฑ์

50,000

เชิญ วิทยากรมาให้

และวิธีการกาหนดราคากลาง

โครงการสัมมนาเรื่องบทเรียน

ความรู้ด้านการป้องกัน

งานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

และข้อกังวลของนักพัสดุ

และปราบปราม

เพื่อความโปร่งใสและป้องกัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทุจริต

ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1. ร้อยละของตัวชีว้ ัด

80

80

80

80

80

จัดทาแผนป้องกันและปราบปราม

ตามแผนป้องกัน

การทุจริต ประจาปีบญ
ั ชี พ.ศ.

และปราบปราม

2561-2565

การทุจริตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ที่บรรลุเป้าหมาย

100,000

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ฝ่ายเลขานุการ

หน้าที่ 11

ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4

4.4 มีกระบวนการตรวจสอบภายใน

เสริมสร้างองค์ความรู้

องค์กรที่มีความเป็นอิสระ

ด้านการต่อต้านการทุจริต

ไม่ถูกแทรกแซง และมีกระบวนการ

ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน

ลงโทษทางวินยั ต่อเจ้าหน้าที่

เพื่อสร้างวัฒนธรรม

ผูก้ ระทาการทุจริตอย่างจริงจัง

(หน่วย : บาท)
2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ผลการดาเนินการ 6 เดือน

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
1. จานวนเรื่องที่มีการนามา

2

2

3

3

3

กิจกรรมการหารือแนวทางแก้ไข

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในประเด็นข้อตรวจพบของการ
ตรวจ
สอบาภยในของมหาวิ
ทยาลัย

หารือและแก้ไขร่วมกัน

ดาเนินการแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

สานักงานกฎหมาย

1. การประชุมคณะกรรมการประจา

สานักงานตรวจสอบภายใน

สานักงานอธิการบดีครั้งที่
1/2562 เมือ่ วันที่ 11 มกราคม

คุณธรรมในองค์กร (ต่อ)

2562 เรื่อง การกาหนดอัตรา
ค่าบริการทางการแพทย์ใหม่
2. การประชุมคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดีครั้งที่
2/2562 เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม
2562 เรื่อง ปัญหาการจ่ายเงิน
ให้กบั บุคลากรผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (I Cash)
2. แผนการตรวจสอบ

1

1

1

1

1

การจัดทาแผนการตรวจสอบ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาเนินการแล้ว 1 ครั้ง

50,000

1. ดาเนินการแล้ว 1 สือ่

ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง
ยุทธศาสตร์ที่ 5

5.1 รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบตั ิและการให้บริการ

จริยธรรมและการดาเนินชีวิต

การทุจริตเน้นการปรับ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปลูกจิตสานึก

เปลีย่ นฐานความคิด

ของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ด้านคุณธรรม

50,000

- จัดทาสือ่ รณรงค์ไม่ทจุ ริตสอบ

และจริยธรรม

50,000

- จัดทาสือ่ รณรงค์การแต่งกาย

ของบุคลากร
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
การทางานในมหาวิทยาลัย

1. จานวนสือ่ ที่ส่งเสริม

3

3

3

3

3

โครงการจัดทาสือ่ รณรงค์ส่งเสริม

ปลุกจิตสานึกการต่อต้าน

อัตลักษณ์ : ด้านสานึกดี

2. อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 2 สือ่ ดังนี้

ถูกระเบียบ

กองกิจการนิสิต

หน้าที่ 12

ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

ตัวชี้วัด

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5

5.1 รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม

ปลุกจิตสานึกการต่อต้าน

จริยธรรมและการดาเนินชีวิต

การทุจริตเน้นการปรับ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปลีย่ นฐานความคิด

ของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ของบุคลากร

(ต่อ)

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
การทางานในมหาวิทยาลัย

(ต่อ)

5.2 ส่งเสริมการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ผลการดาเนินการ 6 เดือน

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบตั ิและการให้บริการ (ต่อ)
2. จานวนกิจกรรม

3

3

3

3

3

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร

ดาเนินการแล้ว 2 รุ่น ดังนี้

(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

1. ครั้งที่ 1 วันที่ 7-11 ม.ค. 2562

กองการเจ้าหน้าที่

2. ครั้งที่ 2 วันที่ 13-16 พ.ค. 2562

คุณธรรมการบริหารงาน
1. จานวนโครงการ

1

1

1

1

1

การสัมมนาเพื่อติดตามผล

ทุกระดับ มีรณรงค์ เผยแพร่

การดาเนินการตามจรรยาบรรณ

ประชาสัมพันธ์ให้บคุ ลากร

วิชาชีพอาจารย์หาวิทยาลัย

ได้รับทราบและปฏิบตั ิตน

เกษตรศาสตร์

ตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง

(หน่วย : บาท)

2. จานวนโครงการ

1

1

1

1

1

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
สายวิชาการและสายสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย

30,000

กาหนดดาเนินการเดือน ส.ค. 2562

สานักทะเบียนและประมวลผล

115,052

1. ดาเนินการแล้ว 1 ครั้ง

สานักทะเบียนและประมวลผล

- มีผไู้ ด้รับการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด่นสายวิชาการและนักวิจัย
ดีเด่นฯ ประจาปี 2561 จานวน
18 คน มีการมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ
5,000 บาท ในงานวันขอบคุณ
บุคลากรของ มก. เมือ่ วันศุกร์ที่
28 ธันวาคม 2561
2. อยูร่ ะหว่างดาเนินการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นฯ ประจาปี 2562
เดือน ก.ค. 62

กองการเจ้าหน้าที่

หน้าที่ 13

ผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม

2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5

5.2 ส่งเสริมการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ

ปลุกจิตสานึกการต่อต้าน

วิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

การทุจริตเน้นการปรับ

ทุกระดับ มีรณรงค์ เผยแพร่

เปลีย่ นฐานความคิด

ประชาสัมพันธ์ให้บคุ ลากร

ของบุคลากร

ได้รับทราบและปฏิบตั ิตน

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

ตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง

การทางานในมหาวิทยาลัย

(ต่อ)

(ต่อ)

5.3 พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย
ให้มีการกากับดูแลตนเองที่ดี
และมีธรรมาภิบาล

(หน่วย : บาท)
2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ผลการดาเนินการ 6 เดือน

คุณธรรมการบริหารงาน (ต่อ)
3. จานวนกิจกรรม

3

3

3

3

3

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร

ดาเนินการแล้ว 2 รุ่น ดังนี้

(จรรยาบรรณ)

1. ครั้งที่ 1 วันที่ 7-11 ม.ค. 2562

กองการเจ้าหน้าที่

2. ครั้งที่ 2 วันที่ 13-16 พ.ค. 2562

1. ระบบประเมิน PMS

1

1

1

1

1

ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ

โครงการบริหารผลการปฏิบตั ิงาน

ดาเนินการแล้ว 1 ระบบ ดังนี้

เพื่อความสาเร็จขององค์กร (PMS)

1. อยูร่ ะหว่างการทดสอบระบบ
โดยมีหน่วยงานนาร่อง จานวน
4 หน่วยงาน
2. ประกาศใช้ทั้งมหาวิทยาลัย
รอบการประเมิน ก.ค.-ธ.ค. 62

กองการเจ้าหน้าที่

