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บทสรุปผู้บริหาร 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการถอดรายละเอียดจาก

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าขึ้นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้มีมาตรการ กลไก หรือระบบการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงาน ท่ีเป็นรูปธรรม และชัดเจน ผ่านกลไกการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีระบบการก ากับติดตาม อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และชัดเจน มีหน่วยงานรับผิดชอบ และมีการประเมินการตรวจสอบที่เป็นกลาง การจัดท าแผนดังกล่าวได้มีความ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่องการใช้หลัก               
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปัญหาอุปสรรคในตัวช้ีวัดที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือ รอบระยะเวลาการรายงานผลไม่สอดคล้องกับรอบระยะเวลา
ที่ด าเนินงานและเก็บข้อมูลของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต้ังเป้าหมายไว้ร้อยละ ๘๐ ของโครงการ/กิจกรรมโดยผลการ
ด าเนินงานที่วัดตามตัวชี้วัดความส าเร็จของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วัดได้ร้อยละ ๑๐๐.๐๐  จึงสรุปได้ว่า การด าเนินงานบรรลุความส าเร็จสูง
กว่าเป้าหมายท่ีวางไว้  รายละเอียดสรุปผลการด 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 

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ - - ๗ ๑,๗๕๖,๘๓๙.๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและบูรณาการ
กลไกการป้องกันการทุจริตใหม้ีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ - - ๗ ๖๐๒,๕๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของมหาวิทยาลัยในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และต่อต้านการ
รับสินบน 

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ - - ๗ ๙๕๕,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบคุลากร
ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร 

๖ ๖ ๑๐๐.๐๐ - - ๖ ๘๐,๗๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   ปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลีย่น
ฐานความคิดของบุคลากรเพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรมการท างานในมหาวิทยาลยั 

๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ - - ๗ ๓๒๑,๖๔๖ 

รวม ๓๔ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ - - ๓๔ ๓,๗๑๖,๖๘๕.๕๐ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ.๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

๒๕๖๒ 
  

โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๒ 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(หน่วย : บาท) 

ผลการด าเนินการ  
๑๒ เดือน 

งบประมาณ  
บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลยัให้มี
ความโปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน   

๑.๑  พัฒนากลไกในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านสื่อตา่ง ๆ 
ของมหาวิทยาลยั 
  

การเปดิเผยข้อมูล 

 ๑. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าทีข่อง
หน่วยงาน 

๕ ๑.  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผลงานวิจยั ผา่นทางสื่อต่าง ๆ 
อาทิ KU News, eNews Kasetsart, หนังสือพิมพ์ 
นิตยสารสถานีโทรทัศน์ และสื่อโซเชียล   

ด าเนนิการแลว้  
๕ สื่อ ดังนี ้
๑. วารสาร KU News 
๒. เว็บไซต์www.ku.ac.th 
๓. หนังสือพมิพ์รายวัน 
๔. สถานีโทรทัศน ์
๕. สถานีวทิยุ มก. 

๑๔๖,๘๓๕ บาท 

  
 
 
 
 
 
 

 ๒. จ านวนช่องทางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์(Facebook, E-
mail, Website, Line) 

๕ ๒. กิจกรรมการเผยแพร่ขา่วสารผา่นสื่อทาง         
face book Kasetsart University, face book 
ประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ line กลุ่ม 
press, email , ป้าย Led , web Ku, web PR  

ด าเนนิการแลว้  
๕ ช่องทาง ดังนี ้
๑. KU HOT NEWS 
๒. Facebook K.U. 
๓. Facebook   ประชาสัมพันธ์ 
มก. 
๔. ป้าย LED 
๕. e-mail 
๖.รายการเกษตรศาสตรน์ าไทย 
ทาง Youtube 

- 
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย ๒๕๖๒ 
  

โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๒ 
  

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(หน่วย : บาท) 

  ผลการด าเนินการ  
๑๒ เดือน 

งบประมาณ  
บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลยัให้มี
ความโปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน   

๑.๒  ก าหนดมาตรการ 
และกลไกในการวางระบบ
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลยั 

การมีส่วนร่วม   

๑. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจทางการ
บริหารและการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย  

 ร้อยละ ๘๐ การแสนอขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเสนอขอเปิด ปรับปรุง และ
ปิดหลักสูตรของ มก. 
ปี ๒๕๖๒ มีความพึงพอใจในการก าหนดมาตรการ 
กลไกในการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ 
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๘ และมีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๗ 

๖๒๗,๒๗๗.๕๐ 
 
 

   ๒. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการ
บริหารและการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย  

๔.๐๐ โครงการวจิัยสถาบัน เรื่องคุณภาพบัณฑิต : 
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

๔.๑๔ ๑๙๕,๗๒๗ 

    ๓. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจทางการ
บริหารและการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย  

๑๒ โครงการ 
๔.๐๐ 

โครงการการพิจารณาผลการประกวดราคา 
ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส์ โดยเชิญ
กรรมการจากบุคคลภายนอกเข้ารว่มเป็น
กรรมการ 

๑๘ โครงการ 
ความพึงพอใจ ๕.๐๐ 

- 

  ๔.ระดับคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๒.๕๑ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร คณะวิชา 
หลักสูตร ระดับวิทยาเขต  ระดับ
มหาวิทยาลัยโดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ระดับหลักสูตร ๓๙๘ หลักสูตร คะแนน
เฉลี่ยภาพรวม ๓.๒๗ 
ระดับวิทยาเขต คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 
๔.๑๓  
ระดับมหาวิทยาลยั คะแนนเฉลีย่ ๔.๖๒ 

๕๐๐,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 
๒๕๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม  
ปี ๒๕๖๒   

  

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ.๒๕๖๒ 
(หน่วย : บาท) 

ผลการด าเนินการ  
๑๒ เดือน 

งบประมาณ  
บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
ของมหาวิทยาลยั
ให้มีความโปรง่ใส 
เน้นการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน   

๑.๓  พัฒนาสมรรถนะในการท างานของ
บุคลากรทุกส่วนงาน เพื่อให้บุคลากรมี
ความละเอียด รอบคอบในการท างาน 
ลดความผิดพลาดในการด าเนินการด้าน
การจัดซ้ือจัดจา้งตามระเบียบพัสด ุ

การจัดซื้อจัดจ้าง  

๑. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ทางด้านการจัดซ้ือจัดจา้ง 
และมีความรู้ภายหลังการ
อบรมอยู่ในเกณฑ์ดี  

ค่าเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า ๓.๕ 

๑.โครงการสัมมนาเร่ือง “การจัดซ้ือจัดจ้างให้
ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” 
๒.โครงการสัมมนาเร่ือง “บทเรียนและข้อกังวล
ของนักพัสดุ มก.เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 
๓.โครงการสัมมนาเร่ือง “การจัดการความรู้การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ.
๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 

ได้ค่าเฉลี่ย ๓ โครงการ ร้อยละ  
๘๗.๙๘ 

๒๘๗,๐๐๐  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาและบูรณา
การกลไกการ
ป้องกันการทุจริต
ให้มีความ
เข้มแข็งและมี
ประสิทธภิาพ 

๒.๑ ปรับปรุงกระบวนงาน/โครงการ
เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน  
 

การปฏบิัตงิานตามภารกิจ
และหน้าที่  

      

๑. จ านวนกระบวนงาน/
โครงการที่มีการปรับปรุง
ขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การท างาน (การจัดซ้ือจัดจ้าง)  

๒ ๑.  โครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

๙ โครงการ ๑๐๒,๕๐๐  

 

 ๒. จ านวนกระบวนงาน/
โครงการที่มีการปรับปรุง
ขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การท างาน (การรับนิสิตใหม่)  

๑ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและระบบ
การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
๔.๔๗ 

๕๐๐,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
๒๕๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๒ 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ.๒๕๖๒ 
(หน่วย : บาท) 

ผลการด าเนินการ  
๑๒ เดือน 

งบประมาณ  
บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาและบูรณา
การกลไกการ
ป้องกันการทุจริต
ให้มีความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 

๒.๑ปรับปรุงกระบวนงาน/
โครงการเพื่อลดขั้นตอน
และเพิ่มประสิทธภิาพการ
ท างาน  
 

 ๓. จ านวนกระบวนงาน/
โครงการที่มีการปรับปรุง
ขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน  

๗ กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ 
ในการบริหารงานเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

๗ ระเบียบ - 

๔. จ านวนกระบวนงาน/
โครงการทีม่ีการปรับปรุง
ขั้นตอนเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการท างาน 
(ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง)  

๑ การปรับปรุงประกาศส านกังานบริการวิชาการ เรือ่ง
หลักเกณฑ์และแนวทางการเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒ กระบวนงาน - 

๒.๒    สร้างเสริมระบบรับ
เร่ืองร้องเรียน มีวิธีการรับ
ฟังข้อร้องเรียนและการ
จัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิต บุคลากร ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้เสียของ
มหาวิทยาลัย   

การจัดการเรื่องร้องเรียน        

๑. ระบบการรับขอ้รอ้งเรียน
และแนวทางการจัดการข้อ
ร้องเรียน (ระบบและแนว
ทางการจัดการข้อร้องเรียน) 
-การจัดการทั่วไป(ข้อ
ร้องเรียนทั่วไป) 
-การจัดการขอ้รอ้ง
จรรยาบรรณ 

๑ ๑. โครงการจดัท าแนวปฏิบัตกิารพจิารณาเรื่องร้องเรียน
และมาตรการป้องกันการรับสินบน 
- งานจัดการข้อร้องเรียนของส านกังานกฎหมาย 
- การพิจารณาขอ้รอ้งเรียนของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

ด าเนนิการแลว้พรอ้มตามเอกสารแนบ 
- แนวปฏิบัติการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
- มาตรการการป้องกันการรับสินบน 
- รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- 

๒. จ านวนชอ่งทางในการรับ
ฟังข้อรอ้งเรียน  

๔ ๑. กิจกรรมเปิดสายดว่น/สายตรงอธิการบด/ีรอง
อธิการบดี/คณบดี /ผอ.ส านกั /สถาบัน 

. กิจกรรมเปิดสายด่วน/สายตรงอธิการบดี/รอง
อธิการบดี/คณบดี /ผอ.ส านกั /สถาบัน 

- 
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
๒๕๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๒ 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ.๒๕๖๒ 
(หน่วย : บาท) 

ผลการด าเนินการ  
๑๒ เดือน 

งบประมาณ 
บาท  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

พัฒนาและบูรณาการ
กลไกการป้องกันการ
ทุจริตให้มีความ
เข้มแข็งและมี
ประสิทธภิาพ 

๒.๓  ส่งเสรมิการเผยแพร่
เจตจ านงสุจริต และความมุ่งมัน่ใน
การบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธ
กิจของผู้บริหารมหาวทิยาลัยต่อ
บุคลากร นิสิต และสาธารณชน 

เจตจ านงสุจริต      

๑.จ านวนกจิกรรมทีแ่สดงถึงการ
เผยแพร่เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารผ่านระบบเครอืข่าย
สารสนเทศ 

๒ ๑. กิจกรรมการแสดงเจตจ านงในการ
เปิดเผยข้อมูลของที่ประชุมผู้บริหาร               

๑ กิจกรรม ด าเนินการในวันที ่๑๑ เม.ย. ๖๒ ใน
งานสงกรานต์ 

- 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของมหาวิทยาลัยในการ
ป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และต่อต้านการ
รับสินบน 

๓.๑  เสรมิสร้างความเข้มแข็งใน
การตอ่ต้านการรับสินบน และ
ส่งเสริมความซ่ือสตัย์ในการปฏิบัติ
หน้าที ่

การรับสินบน         

๑.ระบบการป้องกนัผลประโยชน์
ทับซ้อน 

๑ โครงการพัฒนาระบบการป้องกนัผู้มีหน้าที่
ด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างเป็นผูม้ีส่วนได้สว่น
เสียกับผู้ย่ืนขอ้เสนอหรอืคู่สัญญา เพือ่
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑ ระบบ - 

 ๒. จ านวนโครงการ ๑ การรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- คณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษา
ในระดับปรญิญาตรี มก. 
- คณะกรรมการพิจารณารับผู้ม ี
ความสามารถทางกฬีาดีเดน่เข้า  
ศึกษาใน มก.โดยวิธีพิเศษ 

๑ โครงการ คอืการพัฒนาระบบการรับนิสติใหม่เข้า
ศึกษาของมก.www.admission.ku.ac.th 
- ประชุม ๔ ครั้ง 
- ประชุม ๑ ครั้ง 
 

๘๐๐,๐๐๐ 

 ๓. จ านวนโครงการ ๒ การคัดเลือกผู้รับทุนการศกึษาของ
มหาวิทยาลัย 

๒ โครงการ ๙๕,๐๐๐ 

 ๔. ร้อยละของผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม ๘๐ โครงการปัจฉมินเิทศนิสิตกองทุน กยศ.และ 
กรอ.เพือ่ปลูกผังจิตส านกึในการชดใช้ทนุ 

ร้อยละ ๙๙ ๒๐,๐๐๐  
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
๒๕๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๒ 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ.๒๕๖๒ 
(หน่วย : บาท) 

ผลการด าเนินการ  
๑๒ เดือน 

งบประมาณ  
บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
มหาวิทยาลยัในการ
ป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และต่อต้านการ
รับสินบน 

๓.๑  เสรมิสร้างความเข้มแข็งใน
การตอ่ต้านการรับสินบน และ
ส่งเสริมความซ่ือสตัย์ในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
 

๕. จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับ
การจัดการ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการจัดซ้ือ
จัดจ้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ด าเนินการแล้ว ๘ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

- 

๖. จ านวนขั้นตอนที่มีการทบทวน ๑ ขั้นตอน การทบทวนขั้นตอนการคัดเลือกผู้ประกอบการ
ร้านค้า 

๑ ขั้นตอน - 

 ๓.๒  ประยุกต์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต่อต้านการทุจริต 

๑.จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ๙๐ คน -โครงการบริหารต้นทุนสมดุลชีวิตตามหลักแผ่นดิน 
เศรษฐกิจพอเพียง 
-เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บา้นของพอ่ 

นิสิตเข้าร่วม ๑๐๔ คน 
 

นิสิตเข้าร่วม ๔๐ คน 

๑๕,๐๐๐  
 
๒๕,๐๐๐  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตให้กับบุคลากร
ทุกภาคส่วน เพื่อ
สร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร 

๔.๑  เสริมสร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมความโปร่งใสและ
การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนภายในองค์กร 

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมการสุจริต /การป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน  

๑. จ านวนรางวัล/ใบประกาศผู้ท า
ความดีของบุคลากร 

๖ คน กิจกรรมการยกย่องบุคลากรที่ท าความดี ๑๑ คน ๓,๐๐๐  

    ๒. จ านวนรางวัล/ใบประกาศผู้ท า
ความดีของนิสิต 

๓๕๐ คน กิจกรรมประกาศเกียรติคุณการท าความดีของนิสิต ๓๕๕ คน ๕,๗๖๐  
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
๒๕๖๒ 

โครงการ/กิจกรรม  
ปี ๒๕๖๒   

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ.๒๕๖๒ 
(หน่วย : บาท) 

ผลการด าเนินการ  
๑๒ เดือน 

งบประมาณ  
บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจรติ
ให้กับบุคลากรทุก
ภาคส่วน เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร 

๔.๒  ก าหนดมาตรการ/แนวทาง
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนใน
มหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรมและ
ชัดเจน 

๑. มีแผนบริหารความเส่ียงและ
แนวทางการจัดการความเส่ียง 

๑ แผน ผู้บริหารมหาวิทยาลยัและผู้บรหิารส่วนงาน
ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้บริหาร มก. 

ผู้บริหารจ านวน ๙๖ คนที่ประเมินตนเองมี
คุณลักษณะการปฏิบัติงานที่ไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

- 

๒. จ านวนโครงการฝึกอบรม/เชิญ 
วิทยากรมาให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑ 
โครงการ 

โครงการสัมมนาเร่ือง “บทเรียนและข้อกังวล
ของนักพัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน” 

๑ โครงการ ความพึงพอใจร้อยละ ๘๖.๑๑ ๖๙,๐๐๐ 

๔.๓  จัดท าแผนปฏิบัตกิารที่
ชัดเจนและมีการด าเนินการ
จริงจัง 
  

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

  ๑. ร้อยละของตัวชี้วัดตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 
๘๐ 

บรรลุผลร้อยละ ๑๐๐ โดยมีการด าเนินการ
ติดตาม ๒ ครั้งคือคือ  ๑.ครั้งที่  
๑ วันที่ ๔ เม.ย.๒๕๖๒ 
๒.ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗-๘ มิ.ย๒๕๖๒ 
๓.ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๖๓ 

มีการด าเนินการติดตาม ๓ ครั้งคือคือ   
๑.ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ เม.ย.๒๕๖๒ 
๒.ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗-๘ มิ.ย๒๕๖๒ 
๓.ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๖๓ 

- 

  ๔.๔  มีกระบวนการตรวจสอบ
ภายในองค์กรที่มีความเป็นอิสระ 
ไม่ถูกแทรกแซง และมี
กระบวนการลงโทษทางวินยัต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้กระท าการทุจริต
อย่างจริงจัง 

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน       

 ๑.  จ านวนเร่ืองที่มีการน ามา
หารือและแก้ไขร่วมกัน 

๒ กระบวนการหารอืแนวทางแก้ไขในประเด็นข้อ
ตรวจพบของการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการ ๒ เร่ืองในการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ๑๑/๑/๖๒ เร่ือง การ
ก าหนดอัตราค่าบริการทางการแพทย์ใหม่ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ ๑๑/๓/๖๒ เร่ือง ปัญหา
การจ่ายเงินให้กับบุคลากรผ่านระบบ 

๕,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร ์
มาตรการ/แนวทางการ

ด าเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม  

ปี ๒๕๖๒   

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ.๒๕๖๒ 
(หน่วย : บาท) 

๒๕๖๒ 
ผลการด าเนินการ  

๑๒ เดือน 
งบประมาณ  

บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการ
ทุจริตเน้นการปรบัเปลี่ยน
ฐานความคิดของบุคลากร
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมการ
ท างานในมหาวิทยาลัย 

๕.๑  รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ นิสิต และบุคลากร
ของมหาวิทยาลยั  
  

มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัตแิละการให้บริการ   

๑. จ านวนสือ่ที่ส่งเสริมปลูกจิตส านึก
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๓ 
 
 
 

โครงการจัดท าสื่อรณรงค์ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ : ด้านส านกึด ี

ด าเนินการแล้ว ๕ สื่อ ได้แก่ การ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ มก. ๑ สื่อ การรณรงค์
ขับขี่ปลอดภยั ๑ สื่อ การไม่ทุจริตการ
สอบ ๓ สื่อ จ านวน ๘๐๐ ฉบับ แจกจ่าย
ไปยังหน่วยงานภายใน มก. 

๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕.๒ ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ 
มีรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรได้รับทราบและปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณได้อย่าง
ถูกต้อง  
  
  

๒. จ านวนกิจกรรม ๓ โครงการปฐมนิเทศบุคลากร (ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) 

๓ รุ่น/กิจกรรม - 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๒ 
 

งบประมาณ ปบีัญชี พ.ศ.๒๕๖๒ 
(หน่วย : บาท) 

๒๕๖๒ 
ผลการด าเนินการ  

๑๒ เดือน 
งบประมาณ  

บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปลุก
จิตส านึกการต่อต้าน
การทุจริตเน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของบุคลากร
เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมการท างานใน
มหาวิทยาลัย 

๕.๒ ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ของคณาจารย์และบุคลากรทุก
ระดับ มีรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากรได้รับ
ทราบและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 

คุณธรรมการบริหารงาน  

๑. จ านวนโครงการ ๑ การสัมมนาเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑ โครงการ คือการจัดสัมมนาเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่  
๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖,๓๑๓ 

๒. จ านวนโครงการ ๑ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย
วิชาการ 

๑ โครงการ คือการคัดเลือก 
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจ าป ี๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑๑๕,๐๕๒ 

 

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ด าเนินการคัดเลือก 
บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ประกาศ ณ วันที่  
๑๒  ธันวาคม ๒๕๖๑  
ผู้ได้รับรางวัลจ านวน ๑๘ คน 

๑๒๐,๒๘๑ 

  ๓. จ านวนกิจกรรม ๓ โครงการปฐมนิเทศบุคลากร 
(จรรยาบรรณ) 

๓ รุ่น/กิจกรรม - 

  ๕.๓ พัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยให้มีการก ากบัดูแล
ตนเองที่ด ี 
และมีธรรมาภบิาล 

ร้อยละของส่วนงานที่มี
ความพร้อมในการใช้งาน
ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

๑ กิจกรรม กิจกรรมการติดตามการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของสว่นงานภายใน มก. 

๑ กิจกรรม - 

 


