รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยให้มี
ความโปร่งใส เน้น
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

มาตรการ/แนวทางการ
ดาเนินงาน
1.1 พัฒนากลไกในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านสื่อต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม ปี 2563

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2563
(หน่วย : บาท)
ผลการดาเนินการ
6 เดือน

การเปิดเผยข้อมูล
1. จานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
บทบาทอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน

5

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

5

1. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัย
ผ่านทางสื่อต่าง ๆ อาทิ
1.www.ku.ac.th
2.PRKU News
3. KURDI News
4.หนังสือพิมพ์รายวัน
5.สถานีโทรทัศน์
6.ข่าวออนไลน์
7.สถานีวิทยุ ม.ก.
2. กิจกรรมการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อทาง
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 จานวน 8 จุด
6. สื่อมวลชนแต่ละบุคคล

ดาเนินการแล้ว
5 สื่อ ดังนี้
1. www.ku.ac.th

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

งบประมาณ
บาท
200,000

กองกลาง งาน
ประชาสัมพันธ์

ไม่มี

กองกลาง งาน
ประชาสัมพันธ์

2.PRKU News จานวน 4 ฉบับ
3. KURDI News จานวน 5 ฉบับ
4.หนังสือพิมพ์รายวัน
5.สถานีโทรทัศน์
6.ข่าวออนไลน์
7.สถานีวิทยุ ม.ก.
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 จานวน 8 จุด
6. emailook นการแล้ว
5 ช่องทาง ดังนี้
1. KU HOT NEWS
2. Facebook K.U.
3. Facebook ประชาย LED
5. e-mail

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม ปี 2563

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ. 2563
(หน่วย : บาท)

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหา/อุปสรรค

1.2 กาหนดมาตรการ และ
กลไกในการวางระบบให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินการ
6 เดือน

งบประมาณ
บาท
ไม่มี

สานักบริหาร
การศึกษา มก.

กองแผนงาน

การมีส่วนร่วม
1. ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทางการบริหารและ
การดาเนินการของ
มหาวิทยาลัย

80

การแสนอขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาแบบสารวจ
ความพึงพอใจในการกาหนดมาตรการ
กลไกในการวางระบบให้ภาคประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ด้านการตัดสินใจ เรื่อง ความคิดเห็น
และความพึงพอใจด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่/
ขอปรับปรุง และปิดหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทางการบริหารและการ
ดาเนินการของมหาวิทยาลัย

4.00

โครงการวิจัยสถาบัน เรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจาปี
พ.ศ.2562 : ศึกษาเรือ่ งความพึงพอใจนายจ้างที่มี
ต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
จากนายจ้างของบัณฑิต (ผ่าน
เงื่อนไข 20% ของผู้สาเร็จ
การศึกษาแต่ละหลักสูตรแล้ว
ประมาณ 63 หลักสูตรจาก
167 หลักสูตร ณ มีนาคม
2563

340,000

3. ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทางการบริหารและ
การดาเนินการของ
มหาวิทยาลัย

12
4.00

โครงการการพิจารณาผลการประกวดราคา ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชิญกรรมการจาก
บุคคลอื่น (บุคคลภายนอก) เข้าร่วมเป็น
กรรมการ

ดาเนินการแล้วจานวนทั้งสิ้น 21
โครงการ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ร้อยละ
5.00

ไม่มี

กองคลัง

4.ระดับคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพภายใน

2.51

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร คณะวิชา หลักสูตร ระดับวิทยาเขต ระดับ
มหาวิทยาลัยโดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อยู่ระหว่างดาเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ช่วง
เดือนมิถุนายน 2563

500,000

สานักงาน
ประกัน
คุณภาพ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2563

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2563
(หน่วย : บาท)
ผลการดาเนินการ

งบประมาณ

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

ปัญหา/อุปสรรค

1.3 พัฒนาสมรรถนะใน
การทางานของบุคลากร
ทุกส่วนงาน เพื่อให้
บุคลากรมีความละเอียด
รอบคอบในการทางาน
ลดความผิดพลาดในการ
ดาเนินการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและบูรณา
การกลไกการ
ป้องกันการทุจริต
ให้มีความเข้มแข็ง
และมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

2.1 ปรับปรุง
กระบวนงาน/โครงการ
เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน

มาตรการ/แนว
ทางการดาเนินงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

6 เดือน

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานทางด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง และมีความรู้
ภายหลังการอบรมอยู่ในเกณฑ์ดี

ค่าเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 3.5

1. โครงการสารวจและประเมินราคาพร้อม
ค่าร้อยละ 84.52 %
ควบคุมสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ให้ถกู ต้องครบถ้วน
และหลักการค่าใช้จ่าย
- ประชุมเรือ่ งโครงการสารวจและประเมิน
ราคาพร้อมควบคุมสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และหลักการค่าใช้จ่าย
2. โครงการสัมมนาเรือ่ ง การตรวจสอบเงิน
ค่าร้อยละ 80.63 %
ชดเชยค่างานก่อสร้าง ค่า (K)
3. โครงการประชุมเพือ่ ปฏิบัติงาน
เชิงรุกเรื่อง “การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามข้อเสนอแนะของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

บาท
230,000

กองคลัง
ฝ่ายเลขานุการ

10,000

การปฏิบัตงิ านตามภารกิจและหน้าที่
1. จานวนกระบวนงาน/โครงการ
ที่มีการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน (การ
จัดซื้อจัดจ้าง)

2

2. จานวนกระบวนงาน/โครงการ
ที่มีการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน (การรับ
นิสิตใหม่)

2

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2563

1. โครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
- คู่มือการดาเนินการให้ถกู ต้องตาม
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและ
ระบบการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม ปี 2563

2 เล่ม
คู่มือการปฏิบัติงาน และคูม่ ือ
เกี่ยวกับระเบียบวิจัย

เนื่องจากอยู่ระหว่างการรับ
นักเรียนเข้าศึกษา TCAS 2563
จึงอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการและระบบการรับเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี

ไม่มี

700,000

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2563
(หน่วย : บาท)
ผลการดาเนินการ
6 เดือน

งบประมาณ
บาท

กองคลัง

สานักบริหาร
การศึกษา มก.

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

ปัญหา/อุปสรรค

ยุทธศาสตร์

2.1 ปรับปรุง
กระบวนงาน/
โครงการเพื่อลด
ขั้นตอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทางาน

3. จานวนกระบวนงาน/โครงการ
ที่มีการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน

7

4. จานวนกระบวนงาน/โครงการที่มี
การปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน (ปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง)

2

2.2 สร้างเสริม
ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน มีวิธีการรับ
ฟังข้อร้องเรียนและ
การจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต
บุคลากร ประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย
ของมหาวิทยาลัย

การจัดการเรื่องร้องเรียน

มาตรการ/แนว
ทางการดาเนินงาน

1. ระบบการรับข้อร้องเรียนและ
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน
(ระบบและแนวทางการจัดการข้อ
ร้องเรียน)
-การจัดการทั่วไป(ข้อร้องเรียน
ทั่วไป)
-การจัดการข้อร้องจรรยาบรรณ

ตัวชี้วดั

1

เป้าหมาย
2563

กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ กฎ
ระเบียบ ในการบริหารงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน
การปรับปรุงประกาศสานักงานบริการวิชาการ เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และแนวทางการเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาเนินการแล้ว 3 ฉบับ
อยู่ระหว่างการปรับปรุง 5 ฉบับ

ไม่มี

กองการ
เจ้าหน้าที่

2 กระบวนงาน คือ
1. ปรับปรุงการเข้าถึงเทคโนโลยี
และการแสดงตัวตนของผู้สนใจ
เทคโนโลยีให้มีความโปร่งใส
2.ปรับปรุงการเจรจาถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้มีความโปร่งใส

ไม่มี

สานักงาน
บริการวิชาการ

ความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการในการแสดง
ตัวตน

1. โครงการจัดทาแนวปฏิบัตกิ ารพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนและมาตรการป้องกันการรับสินบน
- งานจัดการข้อร้องเรียนของสานักงานกฎหมาย
- การพิจารณาข้อร้องเรียนของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ

ดาเนินการแล้วตามโครงการจัดทา
แนวปฏิบัติการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนและมาตรการป้องกัน
การรับสินบน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณา
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องทุกข์
หรือข้อกล่าวหาร้องเรียนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เรื่อง มาตรการการป้องกัน
การรับสินบน
- เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การพิจารณาข้อร้องเรียนของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ยังไม่มีการดาเนินการ เนื่องจาก
อยู่ในช่วงของสถานการณ์โรคโควิด19 จึงเลื่อนการพิจารณาไปก่อน

ไม่มี

สานักงาน
กฎหมาย

การระบาดของโรคไวรัสโค
วิดทาให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ตามกาหนด

โครงการ/กิจกรรม ปี 2563

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2563
(หน่วย : บาท)
ผลการดาเนินการ
6 เดือน

2.2 สร้างเสริม
ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน มีวิธีการรับ

2. จานวนช่องทางใน
การรับฟังข้อร้องเรียน

5

1. กิจกรรมเปิดช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน
1.เปิดสายด่วน
2. สายตรงอธิการบดี

1. กิจกรรมเปิดช่องทางการรับฟัง
ข้อร้องเรียน
1.เปิดสายด่วน

ส่วนงาน/
หน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค

งบประมาณ
บาท
กองกลาง งาน
ไม่มี

ประชาสัมพันธ์

3.รองอธิการบดี
4.คณบดี
5 ผอ.สานัก /สถาบัน
6. กองกิจการนิสิต (ถาม-ตอบออนไลน์)
7.กองยานพาหนะฯ (คุณบอกเราทา)

ฟังข้อร้องเรียนและ
การจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต
บุคลากร ประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย
ของมหาวิทยาลัย
2.3 ส่งเสริมการ
เผยแพร่เจตจานงสุจริต
และความมุ่งมัน่ ในการ
บริหารงานให้สาเร็จ
ตามพันธกิจของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ต่อบุคลากร นิสติ และ
สาธารณชน

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนว
ทางการดาเนินงาน

เจตจานงสุจริต
1.จานวนกิจกรรมที่
แสดงถึงการเผยแพร่
เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหารผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ

ตัวชี้วดั

2

1. กิจกรรมการแสดงเจตจานงในการเปิดเผยข้อมูลของที่
ประชุมผู้บริหาร
1. ในที่ประชุม ก.บม. วันที่ 9 มีนาคม 2563
2.ในงานสงกรานต์ ของ มก. วันที่ 9 เมษายน 2563

2. สายตรงอธิการบดี
3.รองอธิการบดี
4.คณบดี
5 ผอ.สานัก /สถาบัน
6. กองกิจการนิสิต (ถาม-ตอบ
ออนไลน์)
7.กองยานพาหนะฯ (คุณบอกเรา
ทา)
ดาเนินการไป 1 ครั้งในที่ประชุม
ก.บ.ม. วันที่ 9 มีนาคม 2563 และ
สาหรับครั้งที่ 2 ติดสถานการณ์การ
ระบาดเชือ้ ไวรัส COVID-19 จึงไม่ได้
ดาเนินการ

ไม่มี

3.1 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการต่อต้าน
การรับสินบน และ
ส่งเสริมความซื่อสัตย์ใน
การปฏิบัติหน้าที่

การรับสินบน
1.ระบบการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

การระบาดของโรคไวรัสโควิด
ทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
ได้ตามกาหนด

2222222
นที่ 11 เม.ย. 62
ในงานสงกรานต์

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม ปี 2563

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2563
(หน่วย : บาท)
ผลการดาเนินการ
6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
มหาวิทยาลัยใน
การป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต และ

กองกลาง งาน
ประชาสัมพันธ์

1

1. โครงการระบบกลไกการกากับติดตามแนวทางการ
ป้องกันผู้มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซือ้ จัดจ้างเป็นผู้มสี ่วน
ได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาเนินการกาหนดกลไกกากับติดตามแนวทางการ
ป้องกัน ผู้มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็น ผู้มีสว่ นได้เสียกับผู้ยื่น
ดาเนินการกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

ส่วนงาน/
หน่วยงาน
งบประมาณ
บาท
ไม่มี

กองคลัง

ปัญหา/
อุปสรรค

ต่อต้านการรับ
สินบน

2. จานวนโครงการ

1

3. จานวนโครงการ

2

4. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนว
ทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั

3. โครงการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ความเชือ่ มัน่ ตามประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
4. โครงการปรับปรุงขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแต่งตั้ง
คณะทางานรับเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องเรียน
การรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญา
ตรี มก.
- คณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น
เข้าศึกษาใน มก.โดยวิธพี ิเศษ
การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

80

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ.และ กรอ.เพือ่
ปลูกฝังจิตสานึกในการชดใช้ทุน

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม ปี 2563

ดาเนินการปรับปรุงและเปิดเผยข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและความเชือ่ มัน่
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องอุทธรณ์
เรื่องร้องเรียน
1 ระบบ
พัฒนาระบบการรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาของมก.
www.admission.ku.ac.th
ซึ่งจะจัดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 การขึ้น
ทะเบียนนิสิตใหม่ของ มก.
1. พิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีในทุนภูมิ
พล (จัดขึ้นวันที่ 6 ม.ค. 63)
2. ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที
ปังกรรัศมีโชติ (ยังมิได้ดาเนินการ)
-โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ.และ กรอ.
เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการชดใช้ทุน
(เลื่อนจัดโครงการ เนื่องจากการระบาดของโรคโค
วิด-19)

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2563
(หน่วย : บาท)
ผลการดาเนินการ
6 เดือน

3.1 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการต่อต้าน
การรับสินบน และ
ส่งเสริมความซื่อสัตย์ใน
การปฏิบัติหน้าที่

3.2 ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต่อต้านการทุจริต

5. จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
การจัดการ

ร้อยละ90

6. จานวนขั้นตอนที่มีการทบทวน

1

1.จานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม

90

โครงการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการทบทวนวิธีการ/ช่องทางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้เช่าพื้นที่
2.โครงการการจัดการความรู้เรื่องระบบบริหาร
จัดการพื้นที่เช่าสู่หน่วยงาน มก.
-โครงการบริหารต้นทุนสมดุลชีวิตตามหลัก
แผ่นดิน เศรษฐกิจพอเพียง
-เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านของพ่อ

ดาเนินการจัดการเรือ่ งอุทธรณ์
เรื่องร้องเรียนแล้ว จานวนทั้งสิ้น
2 โครงการคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 100 %8 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 100
อยู่ระหว่างจัดทาระบบคาดว่าจะ
แล้วเสร็จเดือนกันยายน 2563

-โครงการบริหารต้นทุน สมดุล
ชีวิต ตามหลักแผ่นดิน เศรษฐกิจ
พอเพียง
(จัดขึ้นวันที่ 14 ม.ค. 63 มี

200,000

สานักบริหาร
การศึกษา มก.

35,000

กองกิจการนิสิต

20,000
30,000

กองกิจการนิสิต

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

งบประมาณ
บาท
กองคลัง

20,000

สานักงาน
ทรัพย์สิน

15,000

กองกิจการ
นิสิต

ปัญหา/อุปสรรค

จานวนนิสิตทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
158 คน)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริตให้กับ
บุคลากรทุก
ภาคส่วน เพื่อ
สร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร

ยุทธศาสตร์

4.1 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมคุณธรรม
ความโปร่งใสและการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนภายในองค์กร

25,000
บาท

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการสุจริต /
การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
1. จานวนรางวัล/ใบประกาศผู้ทา
ความดีของบุคลากร
2. จานวนรางวัล/ใบประกาศผู้ทา
ความดีของนิสิต

มาตรการ/แนวทางการ
ดาเนินงาน

4.2 กาหนดมาตรการ/แนวทาง
ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนใน
มหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรมและ
ชัดเจน

ตัวชี้วดั

7 คน
350 คน

เป้าหมาย
2563

-กิจกรรมการยกย่องบุคลากรที่ทาความดี
-กิจกรรมประกาศเกียรติคุณการทาความดีของ
นิสิต

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2563

1. มีแผนบริหารความ
เสี่ยงและแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

1

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน
ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. จานวนโครงการ
ฝึกอบรม/เชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

2

โครงการสัมมนา เรือ่ ง “เทคนิคการจัดทาขอบเขต
ของงาน (Terms of Reference : TOR) การ
กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสียและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน”

แผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

0 คน
271 คน

ไม่มี

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2563
(หน่วย : บาท)
ผลการดาเนินการ
6 เดือน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารส่วนงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินตนเองด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งบประมาณ
บาท
ไม่มี

ดาเนินการแล้ว จานวนทั้งสิน้
1 โครงการ

50,000 บาท

กองกลาง

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

สานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

กองคลัง

ปัญหา/อุปสรรค

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปลุกจิตสานึก
การต่อต้านการ
ทุจริตเน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ
บุคลากรเพื่อ
เสริมสร้าง

4.3 จัดทาแผนปฏิบัติการที่
ชัดเจนและมีการดาเนินการ
จริงจัง

1. ร้อยละของตัวชีว้ ัด
ตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ที่บรรลุเป้าหมาย

4.4 มีกระบวนการตรวจสอบ
ภายในองค์กรที่มีความเป็นอิสระ
ไม่ถูกแทรกแซง และมี
กระบวนการลงโทษทางวินยั ต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้กระทาการทุจริต
อย่างจริงจัง

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน

มาตรการ/แนว
ทางการดาเนินงาน
5.1 รณรงค์ ส่งเสริม
และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและการ
ดาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ นิสิต
และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

1. จานวนเรื่องที่มี
การนามาหารือและ
แก้ไขร่วมกัน

ตัวชี้วดั

80

จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2561-2565

3

กระบวนการหารือแนวทางแก้ไขในประเด็นข้อ ดาเนินการแล้ว 3 เรื่อง
ตรวจพบของการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2563

3

-โครงการทาสื่อรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ : ด้าน
สานึกดี

อยู่ระหว่างดาเนินการโดยมีการ
จัดตั้งกลุ่ม line แผนปปช.เพื่อ
ติดตามและมีบันทึกติดตามและ
ให้รายงานผลรอบ 6 เดือนเมื่อ
วันที่ 8 พ.ค.2563 ตามหนังสือที่
อว.6501.02/168

ไม่มี

ฝ่ายเลขานุการ

5,000

สนง.
กฎหมาย+
ตรวจสอบ
ภายใน

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2563
(หน่วย : บาท)
ผลการดาเนินการ
6 เดือน

งบประมาณ
บาท

จานวน 3 สื่อ ได้แก่ ป้าย Roll
up , โปสเตอร์ และ Clip Vdo
1 สื่อ การไม่ทุจริตการสอบ
800 ฉบับ แจกจ่ายไปยัง มก.

100,000

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

มาตรฐานและความเป็น
ธรรมในการปฏิบตั ิและการ
ให้บริการ
1. จานวนสื่อที่ส่งเสริมปลูก
จิตสานึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

กองกิจการ
นิสิต

ปัญหา/อุปสรรค

คุณธรรมการ
ทางานใน
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์

5.2 ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ของคณาจารย์
และบุคลากรทุกระดับ
มีรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรได้รับทราบ
และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณได้อย่าง
ถูกต้อง

มาตรการ/แนวทางการ
ดาเนินงาน

2. กิจกรรม

ตัวชี้วดั

5.2 ส่งเสริมการปฏิบัติ คุณธรรมการบริหารงาน
ตามจรรยาบรรณ
1. จานวนโครงการ
วิชาชีพ
ของคณาจารย์และ
บุคลากรทุกระดับ มี
รณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรได้รับทราบและ
ปฏิบัติตนตาม

3

เป้าหมาย
2563

1

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

โครงการ/กิจกรรม ปี 2563

การสัมมนาเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
ตามจรรยาบรรณอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปกติมีการดาเนินการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศ ปีละ 3 รุ่น
แต่เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19 ทาให้ต้องเลื่อนการ
จัดกิจกรรมไปช่วงเดือน
กรกฎาคม 2563 ต่อไป

ไม่มี

งบประมาณ ปีบัญชี พ.ศ.2563
(หน่วย : บาท)
ผลการดาเนินการ
6 เดือน

งบประมาณ
บาท

อยู่ระหว่างดาเนินการจัดสัมมนาเพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานตาม
จรรยาบรรณอาจารย์
ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะจัดในเดือน
กันยายน 2563 เนื่องจากจะต้องรอ
การสรุปผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับจรรยาบรรณอาจารย์จาก
ทุกคณะและวิทยาเขต

30,000

กองการ
เจ้าหน้าที่

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

สานักบริหาร
การศึกษา มก.

การระบาดของโรคไวรัส
โควิดทาให้ไม่สามารถจัด
โครงการปฐมนิเทศได้ตาม
กาหนด

ปัญหา/อุปสรรค

จรรยาบรรณได้อย่าง
ถูกต้อง

2. จานวนโครงการ

1

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย
วิชาการ

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย
สนับสนุนวิชาการ
3. จานวนกิจกรรม

5.3 พัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยให้มีการ
กากับดูแลตนเองที่ดี
และมีธรรมาภิบาล

ระบบบริหารมหาวิทยาลัย
(PMS)ที่แล้วเสร็จและร้อย
ละของส่วนงานที่มีความ
พร้อมในการใช้งานระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน

3

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร (จรรยาบรรณ)

1 ระบบ
ร้อยละ 80

มีระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้มีการกากับ
ดูแลตนเองที่ดี และมีธรรมาภิบาล (PMS)
โครงการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ความสาเร็จขององค์กร (PMS)

ดาเนินการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปี 2562 โดยคัดเลือกเป็น
7 ด้าน ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก
23 คน
มีผู้ได้รับการคัดเลือก จานวน 27 คน

257,754.50

120,281

กองการ
เจ้าหน้าที่

ปกติมีการดาเนินการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศ ปีละ 3 รุ่น
แต่เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19 ทาให้ต้องเลื่อนการจัด
กิจกรรมไปช่วงเดือน กรกฎาคม
2563 ต่อไป
-1 ระบบ
-ส่วนงานที่มีความพร้อมในการใช้
งานระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
จานวนร้อยละ 60

2,086,000

กองการ
เจ้าหน้าที่

ไม่มี

สานักบริหาร
การศึกษา มก.

กองการ
เจ้าหน้าที่

การระบาดของโรคไวรัส
โควิดทาให้ไม่สามารถจัด
โครงการปฐมนิเทศได้ตาม
กาหนด

