
หน้าที ่1

2561 2562 2563 2564 2565 2562 ผลการด าเนินการ 6 เดือน

ยทุธศาสตร์ที่ 1 1.1  พฒันากลไกในการเผยแพร่ข้อมูล

พัฒนาระบบการบริหาร        ต่อสาธารณะผ่านส่ือต่าง ๆ 1. จ านวนส่ือประชาสัมพนัธ์ 4 5 5 5 5 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 146,835 ด าเนนิการแล้ว มี 5 ส่ือ ดังนี้ กองกลาง งานประชาสัมพนัธ์

จัดการของมหาวิทยาลัย       ของมหาวิทยาลัย     เผยแพร่บทบาทอ านาจ ข่าวสารกจิกรรมต่าง ๆ 1 วารสาร KU New

ใหม้คีวามโปร่งใส     หนา้ที่ของหนว่ยงาน ของมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัย 2. www.ku.ac.th

เน้นการมสี่วนร่วม ผ่านทางส่ือต่าง ๆ อาท ิKU News, 3. หนงัสือพมิพร์ายวัน

ของภาคประชาชน eNews Kasetsart, หนงัสือพมิพ์, 4. สถานโีทรทศัน์

นติยสาร, สถานโีทรทศัน ์และส่ือ 5. สถานวีิทย ุมก. บางเขน

โซเชียล, ลด eNews Kasetsart,

ลดการซ้ือหนงัสือพมิพ์, ใช้ IQ

clipping News, เพิ่มช่องทาง

บน website

2. จ านวนช่องทางเผยแพร่ 4 5 5 5 5 กจิกรรมการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย ด าเนนิการแล้ว 5 ช่องทาง ดังนี้ กองกลาง งานประชาสัมพนัธ์

    ประชาสัมพนัธ์ ส่ือทาง face book Kasetsart 1. KU HOT NEWS

    (Facebook, E-mail, University, face book 2. Facebook K.U.

    Website, Line) ประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลัย 3. Facebook ประชาสัมพนัธ์ มก.

เกษตรศาสตร์ line กลุ่ม press, 4. ปา้ย LED

email, ปา้ย Led, web Ku, 5. e-mail

web PR 6. รายการเกษตรศาสตร์น าไทย

   ทาง Youtube

(หน่วย : บาท)

การเปดิเผยข้อมูล

ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีบัญช ีพ.ศ. 2562

(รอบ 6 เดอืน : ตลุาคม 2561- มนีาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน



หน้าที ่2

2561 2562 2563 2564 2565 2562 ผลการด าเนินการ 6 เดือน

(หน่วย : บาท)

ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีบัญช ีพ.ศ. 2562

(รอบ 6 เดอืน : ตลุาคม 2561- มนีาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1 1.2  ก าหนดมาตรการ และกลไก

พัฒนาระบบการบริหาร        ในการวางระบบใหภ้าคประชาชน 1. ระดับความพงึพอใจ 80 80 80 80 80 การแสนอขอเปดิ/ปรับปรุงหลักสูตร 1,038,400 1. การส ารวจความคิดเหน็ ส านกัทะเบยีนและประมวลผล

จัดการของมหาวิทยาลัย       หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี     ของผู้เข้ามามีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       และความพงึพอใจด้าน

ใหม้คีวามโปร่งใส       ส่วนร่วมในการด าเนนิงาน     ในการตัดสินใจ       กระบวนการ/ขัน้ตอนการเสนอ

เน้นการมสี่วนร่วม       ของมหาวิทยาลัย     ทางการบริหาร       ขอเปดิหลักสูตรใหม่/ขอปรับปรุง

ของภาคประชาชน (ตอ่)     และการด าเนนิการ       และปดิหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

    ของมหาวิทยาลัย       เกษตรศาสตร์

      (อยูร่ะหว่างด าเนนิการ)

2. การประชุมคณะกรรมการศึกษา

    (ประชุม 12 คร้ัง)

3. การประชุมคณะกรรมการ

    วิชาการ (ประชุม 6 คร้ัง)

2. ระดับความพงึพอใจ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 โครงการวิจัยสถาบนั เร่ือง คุณภาพ 188,927 อยูร่ะหว่างด าเนนิการ กองแผนงาน

    ของผู้เข้ามามีส่วนร่วม บณัฑิต : ศึกษาความพงึพอใจ (แล้วเสร็จ ร้อยละ 90)

    ในการตัดสินใจ ของผู้ใช้บณัฑิต

    ทางการบริหาร

    และการด าเนนิการ

    ของมหาวิทยาลัย

3. ระดับความพงึพอใจ 10 12 12 15 15 โครงการการพจิารณาผล ไม่มีค่าใช้จ่าย  - ด าเนนิการแล้ว 18 โครงการ กองคลัง

    ของผู้เข้ามามีส่วนร่วม 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 การประกวดราคา ด้วยวิธีการ  - ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ 5.00

    ในการตัดสินใจ ทางอเิล็กทรอนกิส์ โดยเชิญ

    ทางการบริหาร กรรมการจากบคุคลภายนอก

    และการด าเนนิการ เข้าร่วมเปน็กรรมการ

    ของมหาวิทยาลัย

การมีส่วนร่วม



หน้าที ่3

2561 2562 2563 2564 2565 2562 ผลการด าเนินการ 6 เดือน

(หน่วย : บาท)

ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีบัญช ีพ.ศ. 2562

(รอบ 6 เดอืน : ตลุาคม 2561- มนีาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1 1.2  ก าหนดมาตรการ และกลไก

พัฒนาระบบการบริหาร        ในการวางระบบใหภ้าคประชาชน 4. ระดับคะแนน 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ 500,000 อยูร่ะหว่างด าเนนิการ ส านกังานประกนัคุณภาพ

จัดการของมหาวิทยาลัย       หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี     ผลการประเมิน การศึกษาภายในระดับหลักสูตร รับการประเมินระดับหลักสูตร

ใหม้คีวามโปร่งใส       ส่วนร่วมในการด าเนนิงาน     คุณภาพภายใน คณะวิชา ระดับวิทยาเขต ระดับ วันที่ 1-11 ก.ค.62

เน้นการมสี่วนร่วม       ของมหาวิทยาลัย (ต่อ) มหาวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ์

ของภาคประชาชน (ตอ่) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.3  พฒันาสมรรถนะในการท างาน

      ของบคุลากรทกุส่วนงาน เพื่อให้ 1. ร้อยละของบคุลากร ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ โครงการนโยบายและแนวทาง ด าเนนิการแล้ว 3 โครงการ ดังนี้ กองคลัง

      บคุลากรมีความละเอยีดรอบคอบ     ที่ได้รับการฝึกอบรม 70 70 70 70 70 การปฏบิติัที่ดีตาม พ.ร.บ. 230,000 1. โครงการสัมมนา เร่ือง การจัดซ้ือ ฝ่ายเลขานกุาร

      ในการท างาน ลดความผิดพลาด     เพื่อพฒันาสมรรถนะ การจัดซ้ือจัดจ้าง ป ี2560    จัดจ้างใหถู้กต้องตาม พ .ร.บ.

      ในการด าเนนิการด้านการจัดซ้ือ     การปฏบิติังาน    การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

      จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุ     ทางด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง    พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

    และมีความรู้ภายหลัง    โดยมีความรู้หลังการอบรม

    การอบรมอยูใ่นเกณฑ์ดี    คิดเปน็ ร้อยละ 87.29

50,000 2. โครงการสัมมนา เร่ือง บทเรียน

   และข้อกงัวลของนกัพสัดุ

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   เพื่อปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซ้อน

   โดยมีความรู้หลังการอบรม

   คิดเปน็ ร้อยละ 86.11

การมีส่วนร่วม (ต่อ)

การจัดซ้ือจัดจ้าง



หน้าที ่4

2561 2562 2563 2564 2565 2562 ผลการด าเนินการ 6 เดือน

(หน่วย : บาท)

ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีบัญช ีพ.ศ. 2562

(รอบ 6 เดอืน : ตลุาคม 2561- มนีาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1 1.3  พฒันาสมรรถนะในการท างาน

พัฒนาระบบการบริหาร        ของบคุลากรทกุส่วนงาน เพื่อให้ 1. ร้อยละของบคุลากร ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ โครงการนโยบายและแนวทาง 7,000 3. โครงการสัมมนา เร่ือง การจดัการ

จัดการของมหาวิทยาลัย       บคุลากรมีความละเอยีดรอบคอบ     ที่ได้รับการฝึกอบรม 70 70 70 70 70 การปฏบิติัที่ดีตาม พ.ร.บ.    ความรู้การจัดซ้ือจัดจ้าง

ใหม้คีวามโปร่งใส       ในการท างาน ลดความผิดพลาด     เพื่อพฒันาสมรรถนะ การจัดซ้ือจัดจ้าง ป ี2560 (ต่อ)    และการบริหารพสัดุภาครัฐ

เน้นการมสี่วนร่วม       ในการด าเนนิการด้านการจัดซ้ือ     การปฏบิติังาน    พ.ศ. 2562 (คร้ังที่ 2)

ของภาคประชาชน (ตอ่)       จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุ (ต่อ)     ทางด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง    โดยมีความรู้หลังการอบรม

    และมีความรู้ภายหลัง    คิดเปน็ ร้อยละ 90.55

    การอบรมอยูใ่นเกณฑ์ดี

    (ต่อ)

ยทุธศาสตร์ที่ 2 2.1  ปรับปรุงกระบวนงาน/โครงการ

พัฒนาและบรูณาการ       เพื่อลดขัน้ตอนและเพิ่ม 1. จ านวนกระบวนงาน/ 1 2 2 3 3 โครงการพฒันาปรับปรุง ด าเนนิการแล้ว 9 โครงการ ดังนี้ กองคลัง

กลไกการปอ้งกัน       ประสิทธิภาพการท างาน     โครงการที่มีการปรับปรุง กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 20,500 1. โครงการสัมมนาปฏบิติังานเชิงรุก

การทจุริตใหม้ี     ขัน้ตอนเพื่อเพิ่ม    จัดจ้างใหถู้กต้องตาม พ .ร.บ.

ความเขม้แขง็     ประสิทธิภาพการท างาน 50,000 2. โครงการอบรม/สัมมนา

และมปีระสิทธิภาพ     (การจัดซ้ือจัดจ้าง)    โดยการเชิญผู้มีความรู้

   ประสบการณ์จากหนว่ยงาน

   ภายนอกมาใหค้วามรู้

   เร่ืองที่เกีย่วข้องกบัการจัดซ้ือ

   จัดจ้างและการบริหารพสัดุ

ไม่มีค่าใช้จ่าย 3. โครงการประหยดักระดาษ

   ด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์

ไม่มีค่าใช้จ่าย 4. โครงการจัดการความรู้

   การจัดซ้ือจัดจ้าง

การปฏบิตัิงานตามภารกิจและหน้าที่

การจัดซ้ือจัดจ้าง (ต่อ)



หน้าที ่5

2561 2562 2563 2564 2565 2562 ผลการด าเนินการ 6 เดือน

(หน่วย : บาท)

ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีบัญช ีพ.ศ. 2562

(รอบ 6 เดอืน : ตลุาคม 2561- มนีาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 2 2.1  ปรับปรุงกระบวนงาน/โครงการ

พัฒนาและบรูณาการ       เพื่อลดขัน้ตอนและเพิ่ม 1. จ านวนกระบวนงาน/ 1 2 2 3 3 โครงการพฒันาปรับปรุง ไม่มีค่าใช้จ่าย 5. โครงการใหค้วามรู้ความเข้าใจ

กลไกการปอ้งกัน       ประสิทธิภาพการท างาน (ต่อ)     โครงการที่มีการปรับปรุง กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง    หนว่ยงานภายใน มก.

การทจุริตใหม้ี     ขัน้ตอนเพื่อเพิ่ม (ต่อ) ไม่มีค่าใช้จ่าย 6. โครงการลดขัน้ตอนการท างาน

ความเขม้แขง็     ประสิทธิภาพการท างาน    การจัดซ้ือจัดจ้าง

และมปีระสิทธิภาพ (ตอ่)     (การจัดซ้ือจัดจ้าง) 32,000 7. โครงการจัดท าคู่มือ/ขัน้ตอน

    (ต่อ)    การจัดซ้ือจัดจ้าง จัดท า

   แนวปฏบิติั

ไม่มีค่าใช้จ่าย 8. โครงการควบคุมสัญญาโดยใช้

   ระบบอเิล็กทรอนกิส์

ไม่มีค่าใช้จ่าย 9. โครงการน าระบบจัดการครุภณัฑ์

   ด้วยเทคโนโลย ีQR Code

2. จ านวนกระบวนงาน/ 1 1 2 2 2 การปรับปรุงกระบวนการและระบบ 500,000 อยูร่ะหว่างด าเนนิการพฒันา ส านกัทะเบยีนและประมวลผล

    โครงการที่มีการปรับปรุง รับตรง KU Admission และระบบ และปรับปรุงกระบวนการ

    ขัน้ตอนเพื่อเพิ่ม โควต้ารับนสิิตเข้าศึกษา และระบบการรับเข้าศึกษาระดับ

    ประสิทธิภาพการท างาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป.ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    (การรับนสิิตใหม่)

3. จ านวนกระบวนงาน/ 7 7 7 7 7 กจิกรรมการปรับปรุงและพฒันา 50,000 ด าเนนิการแล้ว 2 เร่ือง กองการเจ้าหนา้ที่

    โครงการที่มีการปรับปรุง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบยีบ อยูร่ะหว่างด าเนนิการ 5 เร่ือง

    ขัน้ตอนเพื่อเพิ่ม ในการบริหารงานเพื่อเพิ่ม

    ประสิทธิภาพการท างาน ประสิทธิภาพในการบริหารงาน

การปฏบิตัิงานตามภารกิจและหน้าที ่(ต่อ)



หน้าที ่6

2561 2562 2563 2564 2565 2562 ผลการด าเนินการ 6 เดือน

(หน่วย : บาท)

ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีบัญช ีพ.ศ. 2562

(รอบ 6 เดอืน : ตลุาคม 2561- มนีาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 2 2.1  ปรับปรุงกระบวนงาน/โครงการ

พัฒนาและบรูณาการ       เพื่อลดขัน้ตอนและเพิ่ม 4. จ านวนกระบวนงาน/ 1 1 2 2 2 การปรับปรุงประกาศส านกังาน ไม่มีค่าใช้จ่าย ด าเนนิการแล้ว 1 คร้ัง ส านกังานบริการวิชาการ

กลไกการปอ้งกัน       ประสิทธิภาพการท างาน (ต่อ)     โครงการที่มีการปรับปรุง บริการวิชาการ เร่ืองหลักเกณฑ์  - จัดประชุมคณะอนกุรรมการ

การทจุริตใหม้ี     ขัน้ตอนเพื่อเพิ่ม และแนวทางการเจรจาถ่ายทอด    จัดท าร่างระเบยีบ ประกาศ

ความเขม้แขง็     ประสิทธิภาพการท างาน เทคโนโลยทีรัพยสิ์นทางปญัญา    และข้อบงัคับเกีย่วกบัการบริหาร

และมปีระสิทธิภาพ (ตอ่)     (ปรับปรุงระเบยีบ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    จัดการทรัพยสิ์นทางปญัญา

    ข้อบงัคับที่เกีย่วข้อง)    เมือ่วันที่ 18 ธันวาคม 2561

2.2  สร้างเสริมระบบรับเร่ืองร้องเรียน

      มีวิธีการรับฟงัข้อร้องเรียน 1. ระบบการรับข้อร้องเรียน 1 1 1 1 1 โครงการจัดท าแนวปฏบิติั ไม่มีค่าใช้จ่าย ด าเนนิการแล้ว ดังนี้ ส านกังานกฎหมาย

      และการจัดการข้อร้องเรียน     และแนวทางการจัดการ การพจิารณาเร่ืองร้องเรียน  - แนวปฏบิติัการพจิารณา

      ของนสิิต บคุลากร ประชาชน     ข้อร้องเรียน (ระบบ และมาตรการปอ้งกนั    เร่ืองร้องเรียน

      และผู้มีส่วนได้เสีย     และแนวทางการจัดการ การรับสินบน  - มาตรการการปอ้งกนั

      ของมหาวิทยาลัย     ข้อร้องเรียน)  - งานจัดการข้อร้องเรียน    การรับสินบน

    - การจัดการทั่วไป    ของส านกังานกฎหมาย  - รายงานผลการด าเนนิงาน

      (ข้อร้องเรียนทั่วไป)  - การพจิารณาข้อร้องเรียน    ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

    - การจัดการข้อร้องเรียน    ของคณะกรรมการ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      จรรยาบรรณ    จรรยาบรรณ

2. จ านวนช่องทาง 3 4 5 6 7 กจิกรรมเปดิสายด่วน/สายตรง ไม่มีค่าใช้จ่าย ด าเนนิการแล้ว 4 ช่องทาง กองกลาง งานประชาสัมพนัธ์

    ในการรับฟงัข้อร้องเรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/

ผอ.ส านกั/สถาบนั

การปฏบิตัิงานตามภารกิจและหน้าที ่(ต่อ)

การจัดการเรื่องร้องเรียน



หน้าที ่7

2561 2562 2563 2564 2565 2562 ผลการด าเนินการ 6 เดือน

(หน่วย : บาท)

ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีบัญช ีพ.ศ. 2562

(รอบ 6 เดอืน : ตลุาคม 2561- มนีาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 2 2.3  ส่งเสริมการเผยแพร่เจตจ านงสุจริต

พัฒนาและบรูณาการ       และความมุง่มัน่ในการบริหารงาน 1. จ านวนกจิกรรมที่แสดงถึง 1 2 2 3 3 กจิกรรมการแสดงเจตจ านง ไม่มีค่าใช้จ่าย ด าเนนิการแล้ว 2 กจิกรรม ดังนี้ กองกลาง งานประชาสัมพนัธ์

กลไกการปอ้งกัน       ใหส้ าเร็จตามพนัธกจิของผู้บริหาร     การเผยแพร่เจตจ านง ในการเปดิเผยข้อมูล 1. กจิกรรมประกาศเจตจ านง

การทจุริตใหม้ี       มหาวิทยาลัยต่อบคุลากร นสิิต     สุจริตของผู้บริหาร ของที่ประชุมผู้บริหาร     เมือ่วันที่ 10 เมษายน 2562

ความเขม้แขง็       และสาธารณชน     ผ่านระบบเครือข่าย 2. กจิกรรมต่อต้านการทจุริต

และมปีระสิทธิภาพ (ตอ่)     สารสนเทศ     เมือ่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ยทุธศาสตร์ที่ 3 3.1  เสริมสร้างความเข้มแข็ง

เสริมสร้างความเขม้แขง็       ในการต่อต้านการรับสินบน 1. ระบบการปอ้งกนั 1 1 1 1 1 โครงการพฒันาระบบการปอ้งกนั ด าเนนิการแล้ว 3 โครงการ ดังนี้ กองคลัง

ของมหาวิทยาลัย       และส่งเสริมความซ่ือสัตย์     ผลประโยชนท์บัซ้อน ผู้มีหนา้ที่ด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ไม่มีค่าใช้จ่าย 1. โครงการปรับปรุงแนวทาง

ในการปอ้งกัน ปราบปราม       ในการปฏบิติัหนา้ที่ เปน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบัผู้ยืน่     การปอ้งกนัผู้มีหนา้ที่ด าเนนิการ

การทจุริต และตอ่ตา้น ข้อเสนอ หรือคู่สัญญา เพื่อปอ้งกนั     จัดซ้ือจัดจ้างเปน็ผู้มีส่วนได้

การรับสินบน ผลประโยชนท์บัซ้อน     ส่วนเสียกบัผู้ยืน่ข้อเสนอผู้สัญญา

ไม่มีค่าใช้จ่าย 2. โครงการปรับปรุงข้อตกลง

    คุณธรรมและความโปร่งใส

    เพื่อปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซ้อน

    ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

50,000 3. โครงการสัมมนาเร่ืองบทเรียน

    และข้อกงัวลของนกัพสัดุ

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    เพื่อปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซ้อน

เจตจ านงสุจริต 

การรับสินบน



หน้าที ่8

2561 2562 2563 2564 2565 2562 ผลการด าเนินการ 6 เดือน

(หน่วย : บาท)

ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีบัญช ีพ.ศ. 2562

(รอบ 6 เดอืน : ตลุาคม 2561- มนีาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 3 3.1  เสริมสร้างความเข้มแข็ง

เสริมสร้างความเขม้แขง็       ในการต่อต้านการรับสินบน 2. จ านวนโครงการ 1 1 1 1 1 โครงการการรับนสิิตใหม่เข้าศึกษา 800,000 ด าเนนิการแล้ว ดังนี้ ส านกัทะเบยีนและประมวลผล

ของมหาวิทยาลัย       และส่งเสริมความซ่ือสัตย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. ประชุมคณะ กก. นโยบายการรับ

ในการปอ้งกัน ปราบปราม       ในการปฏบิติัหนา้ที่ (ต่อ)     เข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี มก.

การทจุริต และตอ่ตา้น     จ านวน 1 คร้ัง

การรับสินบน (ตอ่) 2. ประชุมคณะ กก.รับผู้มี

    ความสามารถทางกฬีา

    จ านวน 1 คร้ัง

3. ประชุมคณะอนุ กก.และเจ้าหน้าที่

    ทดสอบสมรรถภาพทางไกล

    จ านวน 1 คร้ัง

3. จ านวนโครงการ 2 2 2 2 2 โครงการการคัดเลือกผู้รับทนุ ด าเนนิการแล้ว 2 โครงการ ดังนี้ กองกจิการนสิิต

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 1. โครงการคัดเลือกนสิิตทนุฉลอง

เกษตรศาสตร์     สมโภชพระองค์เจ้าทปีงักร

    รัศมีโชติ

2. โครงการคัดเลือกนสิิตเพื่อรับทนุ

    ของ มก.

4. ร้อยละของผู้เข้าร่วม 80 80 80 80 80 โครงการปจัฉิมนเิทศนสิิตกองทนุ 20,000 คิดเปน็ร้อยละ 99 กองกจิการนสิิต

    กจิกรรม กยศ.และ กรอ. เพื่อปลูกผังจิตส านกึ

ในการชดใช้ทนุ

5. จ านวนเร่ืองร้องเรียน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ โครงการจัดการเร่ืองร้องเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย ด าเนนิการแล้ว 8 โครงการ กองคลัง

    ที่ได้รับการจัดการ 80 80 80 80 80 เกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้าง คิดเปน็ร้อยละ 100

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับสินบน (ต่อ)



หน้าที ่9

2561 2562 2563 2564 2565 2562 ผลการด าเนินการ 6 เดือน

(หน่วย : บาท)

ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีบัญช ีพ.ศ. 2562

(รอบ 6 เดอืน : ตลุาคม 2561- มนีาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 3 3.1  เสริมสร้างความเข้มแข็ง

เสริมสร้างความเขม้แขง็       ในการต่อต้านการรับสินบน 6. จ านวนขัน้ตอนที่มี 1 1 1 1 1 การทบทวนขัน้ตอนการคัดเลือก ไม่มีค่าใช้จ่าย ด าเนนิการแล้ว 1 ขัน้ตอน ดังนี้ ส านกังานทรัพยสิ์น

ของมหาวิทยาลัย       และส่งเสริมความซ่ือสัตย์     การทบทวน ผู้ประกอบการร้านค้า 1. ทบทวนขัน้ตอนการคัดเลือก

ในการปอ้งกัน ปราบปราม       ในการปฏบิติัหนา้ที่ (ต่อ)     ผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่ม

การทจุริต และตอ่ตา้น     การใหเ้ช่าที่ดินและอาคาร

การรับสินบน (ตอ่)     ราชพสัดุภายใต้การดูแล

    ของส านกังานทรัพยสิ์น

    โดยมีการจัดท าประกาศผู้ได้สิทธิ์

    และผู้ขึน้บญัชีส ารองยืน่ข้อเสนอ

    สิทธิประโยชนก์ารขอเช่าพื้นที่

    ซุ้มตรงข้ามโรงอาหารกลาง

        จ านวน 9 ราย 

3.2  ประยกุต์หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ 1. จ านวนนสิิตที่เข้าร่วม 90 90 90 90 90 โครงการฝึกอบรมและศึกษา ด าเนนิการแล้ว 2 โครงการ ดังนี้ กองกจิการนสิิต

      พอเพยีงเปน็เคร่ืองมือต่อต้าน     กจิกรรม เศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด าริ 15,000 1. โครงการบริหารต้นทนุสมดุลชีวิต

      การทจุริต     ตามหลักแผ่นดิน เศรษฐกจิ

    พอเพยีง นสิิตเข้าร่วม 104 คน

25,000 2. โครงการเรียนรู้เศรษฐกจิ

    พอเพยีง ณ บา้นของพอ่

    นสิิตเข้าร่วม 40 คน

การรับสินบน (ต่อ)



หน้าที ่10

2561 2562 2563 2564 2565 2562 ผลการด าเนินการ 6 เดือน

(หน่วย : บาท)

ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีบัญช ีพ.ศ. 2562

(รอบ 6 เดอืน : ตลุาคม 2561- มนีาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 4 4.1  เสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม

เสริมสร้างองค์ความรู้       ความโปร่งใสและการปอ้งกนั 1. จ านวนรางวัล/ใบประกาศ 5 คน 6 คน 7 คน 8 คน 9 คน กจิกรรมการยกยอ่งบคุลากร 3,000 11 คน กองกลาง

ดา้นการตอ่ตา้นการทจุริต       ผลประโยชนท์บัซ้อนภายในองค์กร     ผู้ท าความดีของบคุลากร ที่ท าความดี

ใหกั้บบคุลากรทกุภาคส่วน 2. จ านวนรางวัล/ใบประกาศ 300 350 350 400 450 กจิกรรมประกาศเกยีรติคุณการท า 5,760 279 คน กองกลาง

เพ่ือสร้างวัฒนธรรม     ผู้ท าความดีของนสิิต คน คน คน คน คน ความดีของนสิิต

คุณธรรมในองค์กร 4.2  ก าหนดมาตรการ/แนวทางปอ้งกนั 1. มีแผนบริหารความเส่ียง 1 1 1 1 1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ไม่มีค่าใช้จ่าย ด าเนนิการแล้ว 1 แผน ส านกังานตรวจสอบภายใน

      ผลประโยชนท์บัซ้อน     และแนวทางการจัดการ ส่วนงานประเมินตนเองตามแบบ

      ในมหาวิทยาลัยที่เปน็รูปธรรม     ความเส่ียง ประเมินตนเองด้านผลประโยชน์

      และชัดเจน ทบัซ้อนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

2. จ านวนโครงการฝึกอบรม/ 1 1 2 2 2 โครงการสัมมนาเร่ืองหลักเกณฑ์ 50,000 ด าเนนิการแล้ว 1 โครงการ ดังนี้ กองคลัง

    เชิญ วิทยากรมาให้ และวิธีการก าหนดราคากลาง     โครงการสัมมนาเร่ืองบทเรียน

    ความรู้ด้านการปอ้งกนั งานกอ่สร้างของหนว่ยงานของรัฐ     และข้อกงัวลของนกัพสัดุ

    และปราบปราม เพื่อความโปร่งใสและปอ้งกนั     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    การทจุริต ผลประโยชนท์บัซ้อน     เพื่อปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซ้อน

4.3  จัดท าแผนปฏบิติัการที่ชัดเจน

      และมีการด าเนนิการจริงจัง 1. ร้อยละของตัวชีว้ัด 80 80 80 80 80 จัดท าแผนปอ้งกนัและปราบปราม 100,000 อยูร่ะหว่างด าเนนิการ ฝ่ายเลขานกุาร

    ตามแผนปอ้งกนั การทจุริต ประจ าปบีญัชี พ.ศ.

    และปราบปราม 2561-2565

    การทจุริตมหาวิทยาลัย

    เกษตรศาสตร์

    ที่บรรลุเปา้หมาย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการสุจริต/การปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน

แผนปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต 
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2561 2562 2563 2564 2565 2562 ผลการด าเนินการ 6 เดือน

(หน่วย : บาท)

ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีบัญช ีพ.ศ. 2562

(รอบ 6 เดอืน : ตลุาคม 2561- มนีาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 4 4.4  มีกระบวนการตรวจสอบภายใน

เสริมสร้างองค์ความรู้       องค์กรที่มีความเปน็อสิระ 1. จ านวนเร่ืองที่มีการน ามา 2 2 3 3 3 กจิกรรมการหารือแนวทางแกไ้ข ไม่มีค่าใช้จ่าย ด าเนนิการแล้ว 2 คร้ัง ดังนี้ ส านกังานกฎหมาย

ดา้นการตอ่ตา้นการทจุริต       ไม่ถูกแทรกแซง และมีกระบวนการ     หารือและแกไ้ขร่วมกนั ในประเด็นข้อตรวจพบของการ

ตรวจ
1. การประชุมคณะกรรมการประจ า ส านกังานตรวจสอบภายใน

ใหกั้บบคุลากรทกุภาคส่วน       ลงโทษทางวินยัต่อเจ้าหนา้ที่ สอบาภยในของมหาวิทยาลัย     ส านกังานอธิการบดีคร้ังที่ 

เพ่ือสร้างวัฒนธรรม       ผู้กระท าการทจุริตอยา่งจริงจัง     1/2562 เมือ่วันที่ 11 มกราคม

คุณธรรมในองค์กร (ตอ่)     2562 เร่ือง การก าหนดอตัรา

    ค่าบริการทางการแพทยใ์หม่

2. การประชุมคณะกรรมการประจ า

    ส านกังานอธิการบดีคร้ังที่

    2/2562 เมือ่วันที่ 11 มีนาคม

    2562 เร่ือง ปญัหาการจ่ายเงิน

    ใหก้บับคุลากรผ่านระบบ

    อเิล็กทรอนกิส์ (I Cash)

2. แผนการตรวจสอบ 1 1 1 1 1 การจัดท าแผนการตรวจสอบ ไม่มีค่าใช้จ่าย ด าเนนิการแล้ว 1 คร้ัง

ที่มีความเปน็อสิระ ไม่ถูกแทรกแซง

ยทุธศาสตร์ที่ 5 5.1  รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม

ปลุกจิตส านึกการตอ่ตา้น       จริยธรรมและการด าเนนิชีวิต 1. จ านวนส่ือที่ส่งเสริม 3 3 3 3 3 โครงการจัดท าส่ือรณรงค์ส่งเสริม 50,000 1. ด าเนนิการแล้ว 1 ส่ือ กองกจิการนสิิต

การทจุริตเน้นการปรับ       ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง     ปลูกจิตส านกึ อตัลักษณ์ : ด้านส านกึดี 2. อยูร่ะหว่างด าเนนิการ 2 ส่ือ ดังนี้

เปลีย่นฐานความคิด       ของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย     ด้านคุณธรรม 50,000    - จัดท าส่ือรณรงค์ไม่ทจุริตสอบ

ของบคุลากร     และจริยธรรม 50,000    - จัดท าส่ือรณรงค์การแต่งกาย

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม      ถูกระเบยีบ

การท างานในมหาวิทยาลัย

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน

มาตรฐานและความเปน็ธรรมในการปฏบิตัิและการใหบ้ริการ
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(หน่วย : บาท)

ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีบัญช ีพ.ศ. 2562

(รอบ 6 เดอืน : ตลุาคม 2561- มนีาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 5 5.1  รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม

ปลุกจิตส านึกการตอ่ตา้น       จริยธรรมและการด าเนนิชีวิต 2. จ านวนกจิกรรม 3 3 3 3 3 โครงการปฐมนเิทศบคุลากร ด าเนนิการแล้ว 2 รุ่น ดังนี้ กองการเจ้าหนา้ที่

การทจุริตเน้นการปรับ       ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง) 1. คร้ังที่ 1 วันที่ 7-11 ม.ค. 2562

เปลีย่นฐานความคิด       ของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. คร้ังที่ 2 วันที่ 13-16 พ.ค. 2562

ของบคุลากร       (ต่อ)

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 5.2  ส่งเสริมการปฏบิติัตามจรรยาบรรณ

การท างานในมหาวิทยาลัย       วิชาชีพของคณาจารยแ์ละบคุลากร 1. จ านวนโครงการ 1 1 1 1 1 การสัมมนาเพื่อติดตามผล 30,000 ก าหนดด าเนนิการเดือน ส.ค. 2562 ส านกัทะเบยีนและประมวลผล

(ตอ่)       ทกุระดับ มีรณรงค์ เผยแพร่ การด าเนนิการตามจรรยาบรรณ

      ประชาสัมพนัธ์ใหบ้คุลากร วิชาชีพอาจารยห์าวิทยาลัย

      ได้รับทราบและปฏบิติัตน เกษตรศาสตร์

      ตามจรรยาบรรณได้อยา่งถูกต้อง 2. จ านวนโครงการ 1 1 1 1 1 โครงการคัดเลือกบคุลากรดีเด่น 115,052 1. ด าเนนิการแล้ว 1 คร้ัง ส านกัทะเบยีนและประมวลผล

สายวิชาการและสายสนบัสนนุ    - มีผู้ได้รับการคัดเลือกบคุลากร กองการเจ้าหนา้ที่

ของมหาวิทยาลัย      ดีเด่นสายวิชาการและนกัวิจัย

     ดีเด่นฯ ประจ าป ี2561 จ านวน

     18 คน มีการมอบโล่ประกาศ

     เกยีรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ

     5,000 บาท ในงานวันขอบคุณ

     บคุลากรของ มก. เมือ่วันศุกร์ที่

     28 ธันวาคม 2561

2. อยูร่ะหว่างด าเนนิการคัดเลือก

   บคุลากรดีเด่นฯ ประจ าป ี2562

   เดือน ก.ค. 62

มาตรฐานและความเปน็ธรรมในการปฏบิตัิและการใหบ้ริการ (ต่อ)

คุณธรรมการบริหารงาน
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ผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีบัญช ีพ.ศ. 2562

(รอบ 6 เดอืน : ตลุาคม 2561- มนีาคม 2562)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีบัญชี พ.ศ.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

ส่วนงาน/หน่วยงาน

ยทุธศาสตร์ที่ 5 5.2  ส่งเสริมการปฏบิติัตามจรรยาบรรณ

ปลุกจิตส านึกการตอ่ตา้น       วิชาชีพของคณาจารยแ์ละบคุลากร 3. จ านวนกจิกรรม 3 3 3 3 3 โครงการปฐมนเิทศบคุลากร ด าเนนิการแล้ว 2 รุ่น ดังนี้ กองการเจ้าหนา้ที่

การทจุริตเน้นการปรับ       ทกุระดับ มีรณรงค์ เผยแพร่ (จรรยาบรรณ) 1. คร้ังที่ 1 วันที่ 7-11 ม.ค. 2562

เปลีย่นฐานความคิด       ประชาสัมพนัธ์ใหบ้คุลากร 2. คร้ังที่ 2 วันที่ 13-16 พ.ค. 2562

ของบคุลากร       ได้รับทราบและปฏบิติัตน

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม       ตามจรรยาบรรณได้อยา่งถูกต้อง

การท างานในมหาวิทยาลัย       (ต่อ)

(ตอ่) 5.3  พฒันาระบบบริหารมหาวิทยาลัย 1. ระบบประเมิน PMS 1 1 1 1 1 โครงการบริหารผลการปฏบิติังาน ด าเนนิการแล้ว 1 ระบบ ดังนี้ กองการเจ้าหนา้ที่

      ใหม้ีการก ากบัดูแลตนเองที่ดี ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ ระบบ เพื่อความส าเร็จขององค์กร (PMS) 1. อยูร่ะหว่างการทดสอบระบบ

      และมีธรรมาภบิาล     โดยมีหนว่ยงานน าร่อง จ านวน

    4 หนว่ยงาน

2. ประกาศใช้ทั้งมหาวิทยาลัย

    รอบการประเมิน ก.ค.-ธ.ค. 62

คุณธรรมการบริหารงาน (ต่อ)


