
บทสรุปผู้บริหาร 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการถอดรายละเอียดจาก

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

ตัวชี้วัดความส าเร็จแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ต้ังเป้าหมายไว้ร้อยละ ๘๐ ของโครงการ/กิจกรรมโดยผลการ
ด าเนินงานที่วัดตามตัวชี้วัดความส าเร็จของปีงบประมาณ 2561 วัดได้ร้อยละ 97.00  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 1 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยให้มีความ
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

๗ ๗ ๑๐๐.๐ - - ๗ ๒,๕๒๐,๕๘๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและ
บูรณาการกลไกการป้องกันการ
ทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

๗ ๗ ๑๐๐.๐ - - ๗ ๕๑๓,๐๔๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในการ
ป้องกันปราบปรามการทุจรติ 
และต่อต้านการรับสินบน 

๗ ๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ ๗ ๑,๐๒๖,๑๔๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อ
สร้างวัฒนธรรมคณุธรรมใน
องค์กร 

๖ ๖ ๑๐๐.๐ - - ๖ ๑๔๙,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจรติเน้นการ
ปรับเปลีย่นฐานความคิดของ
บุคลากรเพื่อเสริมสร้างคณุธรรม
การท างานในมหาวิทยาลยั 

๗ ๗ ๑๐๐.๐ - - ๗ ๕,๔๐๖,๗๕๐ 

รวม ๓๔ ๓๓ ๙๗.๐๐ ๑ ๓.๐๐ ๓๔ ๙,๖๑๕,๕๒๗ 

 



สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีบัญชี พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนว

ทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดการ

ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการของ
มหาวิทยาลยัให้มี
ความโปร่งใส เน้น    
การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
 

1.1 พัฒนากลไกใน
การเผยแพร่ข้อมลู
ต่อสาธารณะผ่านสื่อ
ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยั 

การเปิดเผยข้อมูล   1.โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยั ผลงานวิจยั
ผ่านทางสื่อต่างๆ อาทิ 
KU News, eNews 
Kasetsart,หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร สถานีโทรทัศน์ 
และสื่อโซเชียล 

   

1. จ านวนสื่อ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่
บทบาทอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงาน 

4 5  ด าเนินการแล้ว 5 สื่อ 
ได้แก่  
1.วารสาร KU News 
2. www.ku.ac.th 
3. หนังสือพิมพ์รายวัน 
4. สถานีโทรทัศน ์
5. สถานีวิทยุ มก.
บางเขน 

500,000 500,000 

 

 

 

http://www.ku.ac.th/


ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดการ
ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แผน ผล 

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

4 4 2. กิจกรรมการเผยแพร่
ข่าสารผ่านสื่อทาง 
Facebook Kasetsart 
University, Facebook 
ประชาสมัพันธ์ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร,์ Line กลุ่ม 
press, email, ป้าย LED 
,Web KU, Web PR  

ด าเนินการแล้ว มี 4 
ช่องทาง ได้แก ่
1. KU HOT NEWS 
2. Facebook 
Kasetsart University, 
3. Facebook 
ประชาสมัพันธ์ 
มหาวิทยาลยั 
4. รายการเกษตรศาสตร์
น าไทยทาง YouTube 

300,000 300,000 

1.2 ก าหนด
มาตรการ และกลไก
ในการวางระบบให้
ภาคประชาชนหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั  

การมสี่วนร่วม 
1. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ามามสี่วนร่วม
ในการตัดสินใจทางการ
บริหารและการ
ด าเนินการของ
มหาวิทยาลยั 

 
80 

 
83.70 

1.กิจกรรมการเสนอขอ
เปิด/ปรับปรุงหลักสตูร
ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

  
300,000 

 
859,588 

4.00 4.10 2. โครงการวิจัยสถาบัน 
เรื่อง คุณภาพบณัฑติ : 
ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

 330,000 330,000 

4.00 
(10 

โครงการ) 

4.90 3. โครงการพิจารณาผล
การประกวดราคา ด้วย
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์    
โดยเชิญกรรมการจาก
บุคคลภายนอกเข้าร่วม
เป็นกรรมการ  

ด าเนินการแล้ว จ านวน 
10 โครงการ 

69,000 69,000 

 



ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดการ
ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แผน ผล 

  2. ระดับคะแนนผล
การประเมินคณุภาพ
ภายใน 

3.51 4.38 4.โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร คณะวิชา 
ระดับวิทยาเขต ระดับ
มหาวิทยาลยัโดยการ
สัมภาษณผ์ู้มีส่วนได้   
ส่วนเสยี 

ผลประเมินในภาพรวม
เฉลี่ย 4.38  

1,500,000 450,000 

1.3 พัฒนา
สมรรถนะในการ
ท างานของบุคลากร
ทุกส่วนงาน เพื่อให้
บุคลากรมีความ
ละเอียด รอบคอบใน
การท างาน ลดความ
ผิดพลาดในการ
ด าเนินการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพสัด ุ

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
1. ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานทางด้าน
การจัดซื้อจดัจ้าง และ
มีความรูภ้ายหลังการ
อบรมอยู่ในเกณฑ์ด ี

 
ค่าเฉลี่ยไม่

ต่ ากว่า 
3.5 

 
3.85 

 

 
1. โครงการนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติที่ดี
ตาม พรบ.การจัดซื้อจดั
จ้าง ปี 2560 

 
ด าเนินการแล้ว 2 
โครงการ 
1.วันท่ี 15 พย.2560 
เข้าร่วมร้อยละ 134.29 
ค่าเฉลี่ยหลังการอบรม 
อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 
3.41 
2. วันท่ี 22 ม.ีค.2561 
เข้าร่วมร้อยละ 120.0 
ค่าเฉลี่ยหลังการอบรม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เท่ากับ 4.28 (ผลปี 61 
น าค่าเฉลีย่ทั้ง 2 ครั้งมา
หารเฉลี่ย) 

 
12,000 

 
12,000 

 

 



ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดการ
ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและบูรณาการ
กลไกการป้องกันการ
ทุจริตให้มีความ
เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 ปรับปรุง
กระบวนงาน/
โครงการเพื่อลด
ขั้นตอนและเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

การปฏิบัติงานตาม
ภารกจิ 
1. จ านวน
กระบวนงาน/โครงการ
ที่มีการปรับปรุง
ขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
1) โครงการปรับปรุงแบบ
ประเมินเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง  

 
 
ด าเนินการแล้ว 

 
 

5,000 

 
 

5,000 

1 3 2) โครงการปรับปรุง
กระบวนการและระบบ
รับตรง KU Admission 
และระบบโควต้ารับนสิิต
เข้าศึกษาของ
มหาวิทยาลยั        
เกษตรศาสตร ์

ด าเนินการแล้ว 3 
กระบวนงาน  
1) คู่มือการใช้งานระบบ
ลงทะเบียน 
2) กระบวนการรับนิสิต
ใหม ่
3) กระบวนการจัดสอบ 

300,000 431,040 

7 12 3) กิจกรรมการปรับปรุง
และพัฒนาหลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบ ในการ
บริหารงานเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 
เรื่อง และอยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 10 เรื่อง 

60,000 60,000 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดการ
ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แผน ผล 

   1 1 4) การปรับปรุงประกาศ
ส านักงานบริการวิชาการ 
เรื่องหลักเกณฑ์และแนว
ทางการเจรจาถ่ายทอด
เทคโนโลยีทรัพยส์ินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

ด าเนินการแล้ว 
เรื่องหลักเกณฑ์และแนว
ทางการเจรจาถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

- - 

2.2 สร้างเสรมิ
ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน มีวิธีการ
รับฟังข้อร้องเรียน
และการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต 
บุคลากร ประชาชน 
และผูม้ีส่วนได้เสีย
ของมหาวิทยาลัย 

การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
1. ระบบการรับข้อ
ร้องเรียนและแนว
ทางการจัดกาข้อ
ร้องเรียน (ระบบและ
แนวทางการจัดการข้อ
ร้องเรียน)  

 
 

1 

 
 

1 

 
 
1. โครงการจัดท า
แนวทางและมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 

 
 
ด าเนินการแล้ว 
(มาตรการการป้องกันการ
รับสินบนพร้อมเอกสาร
แนบ) 

 
 

5,000 

 
 
- 

2. จ านวนช่องทางใน
การรับฟังข้อร้องเรียน 

3 8 1. กิจกรรมเปดิสายด่วน/
สายตรงอธิการบด/ีรอง
อธิการบดี/คณบด/ีผอ.
ส านัก/สถาบัน 

ด าเนินการแล้ว 8 
ช่องทาง (อธิการบดี/           
รองอธิการบดีฝ่าย
การเงิน/ฝ่ายบรหิาร
กิจการภายใน/รอง
อธิการบดีทั้ง 3            
วิทยาเขต/คณบดบีัณฑติ
วิทยาลัย/คณบดีคณะ
สิ่งแวดล้อม 

5,000 5,000 



ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดการ
ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แผน ผล 

 2.3 ส่งเสริมการ
เผยแพรเ่จตจ านง
สุจรติ และความ
มุ่งมั่นในการ
บริหารงานใหส้ าเรจ็
ตามพันธกิจของ
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัต่อ
บุคลากร นสิิต และ
สาธารณชน 

เจตจ านงสุจริต 
1. จ านวนกิจกรรมที่
แสดงถึงการเผยแพร่
เจตจ านงสจุริตของ
ผู้บริหารผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 

 
1 

 
2 

 
1. กิจกรรมการแสดง
เจตจ านงในการเปิดเผย
ข้อมูลของที่ประชุม
ผู้บริหาร 
 

 
ด าเนินการแล้ว 2 
กิจกรรม 
1) วันท่ี 12 กพ.61 
2) วันท่ี 28 กพ.61 

 
12,000 

 
12,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของ
มหาวิทยาลยัในการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริต และ
ต่อต้านการรับสินบน 

3.1 เสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งในการ
ต่อต้านการรับสินบน
และส่งเสรมิความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

การรับสินบน 
1. ระบบการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

 
1 

 
1 

 
1. กิจกรรมแนวทางการ
ป้องกันผู้มีหน้าท่ี
ด าเนินการในการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ/
คู่สัญญา 

 
ด าเนินการแล้ว  
 

 
5,000 

 
5,000 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดการ
ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แผน ผล 

  2. จ านวนโครงการ 1 1 1. การรบันิสิตใหม่เข้า
ศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

ด าเนินการแล้ว  
1. การป้องกันการรับ
สินบนการรับนิสติใหม ่
2. ค าสั่งนโยบายการ
รับเข้าศึกษา 
3. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผู้มี
ความสามารถทางกีฬา 
4. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก
นักเรียนดเีด่นโรงเรยีน
สาธิตแห่งมก. 
5. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับนสิิต
โครงการส่งเสริม
การศึกษาต่อ 

200,000 966,149 

 2 2 2. การคดัเลือกผู้รับ
ทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

ด าเนินการแล้ว 2 
โครงการ  
1) ทุนการศึกษา มก. 
2) ทุนพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรศัมี
โชติ 

5,000 5,000 

 

 



ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดการ
ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แผน ผล 

  3. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

80 79.80 1.โครงการปัจฉิมนเิทศ
กองทุน กยศ.และกรอ.
เพื่อปลูกฝังจิตส านึกใน
การชดใช้ทุน 

ด าเนินการแล้ว 
(โครงการกยศ.) 

15,000 15,000 

4. จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนที่ได้รับการ
จัดการ 

80 100 1. โครงการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

ด าเนินการแล้ว 5,000 5,000 

5. จ านวนข้ันตอนท่ีมี
การทบทวน 

1 1 1. การทบทวนข้ันตอน
การคัดเลือก
ผู้ประกอบการร้านค้า 

ด าเนินการแล้ว 1 เรื่อง 
การทบทวนข้ันตอนการ
คัดเลือกผู้ประกอบการ
ร้านค้า 

5,000 5,000 

3.2 ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือ
ต่อต้านการทุจริต 

1. จ านวนนิสติที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

90 183 1. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชด าร ิ

ด าเนินการแล้ว 1 
โครงการ  
1) โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2) รายงานลงทะเบียน
เรียนวิชา Knowledge 
of the Land 

25,000 25,000 

 

 

 



ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดการ
ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสรมิสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตให้กับบุคลากร
ทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมคณุธรรมใน
องค์กร 

4.1 เสรมิสร้าง
วัฒนธรรมคณุธรรม
ความโปร่งใสและ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ภายในองค์กร 

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม การสุจริต/
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. จ านวนรางวัล/ใบ
ประกาศผู้ท าความดี
ของบุคลากร (คน) 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 
1. กิจกรรมยกย่อง
บุคลากรที่ท าความด ี

 
 
 
 
จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับ
รางวัล 21 คน 

 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

5,000 

2. จ านวนรางวัล/ใบ
ประกาศผู้ท าความดี
ของนิสิต (คน) 

350 
 

416 1. กิจกรรมประกาศ
เกียรติคณุการท าความดี
ของนิสิต 

จ านวนนิสิตทีไ่ด้รับรางวัล 
416 คน 

5,000 5,000 

4.2 ก าหนด
มาตรการ/แนวทาง
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนใน
มหาวิทยาลยัที่เป็น
รูปธรรมและชัดเจน 

1. มีแผนบริหารความ
เสี่ยงและแนวทางการ
จัดการความเสีย่ง 

1 1 1. แผนบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
การด ารงต าแหน่งของ
ผู้บริหาร 

ด าเนินการแล้ว 
1. แผนบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
การด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร 
2. รายงานผลการบริหาร
ความเสีย่ง 

15,000 15,000 

2. จ านวนโครงการ
ฝึกอบรม/เชิญวิทยากร
มาให้ความรูด้้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1 1 1. โครงการสมัมนาเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างของหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อความโปร่งใส
และป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

ด าเนินการแล้ว 69,000 69,000 

 



ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดการ
ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แผน ผล 

 4.3 จดัท า
แผนปฏิบัติการที่
ชัดเจนและมีการ
ด าเนินการจริงจัง 

แผนป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต 
1. ร้อยละของตัวช้ีวัด
ตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร์ที่บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 

80 

 
 

85.29 

 
 
1. จัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ 
ประจ าปีบญัชี พ.ศ.
2561-2565 

 
 
ด าเนินการจัดท าแผน 
โดยผ่านท่ีประชุม ก.บ.ม.
ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 
12 กุมภาพันธ ์2561 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

4.4 มีกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน
องค์กรที่มีความเป็น
อิสระ ไม่ถูก
แทรกแซง และมี
กระบวนการลงโทษ
ทางวินัยต่อ
เจ้าหน้าท่ีผู้กระท า
การทุจริตอยา่ง
จริงจัง 

การตรวจสอบถ่วงดุล
ภายใน 
1. จ านวนเรื่องที่มีการ
น ามาหารือและแกไ้ข
ร่วมกัน 

 
 

2 

 
 

3 

 
 
1. กิจกรรมการหารือแนว
ทางแก้ไขในประเด็นข้อ
ตรวจพบของการ
ตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลยั 

 
 
ด าเนินการแล้ว โดย
ส านักงานตรวจสอบ
ภายในมี 3 เรื่อง เสรจ็
แล้ว 1 เรื่อง 

 
 

5,000 

 
 

5,000 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดการ
ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แผน ผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
ปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริตเน้น
การปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของบุคลากร
เพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรมการท างาน
ในมหาวิทยาลัย 

5.1 รณรงค์ 
ส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จรยิธรรม 
และการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ของนิสิต และ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั 

มาตรฐานและความ
เป็นธรรมในการ
ปฏิบัติและการ
ให้บริการ 
1. จ านวนสื่อท่ีส่งเสรมิ
ปลูกจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรม 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
1. โครงการจัดท าสื่อ
รณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ 
: ด้านส านึกด ี

 
 
 
 
 
 
ด าเนินการแล้ว 4 สื่อ 
1.โปสเตอร์รณรงค์ในการ
สอน 
2. รณรงค์ผา่น Social 
3. โปสเตอรห์ยุดส่งทุจริต
ในการสอบ 
4. โปสเตอรร์ู้ไว้ใช่ว่าการ
ทุจริต 

 
 
 
 
 
 

40,000 

 
 
 
 
 
 

40,000 

2. นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมเดินรณรงค์ 

50 185 1. โครงการบัณฑิตไทยไม่
โกงไม่ทุจรติการสอบ  

ด าเนินการแล้ว 2 
โครงการ จ านวน 185 
คน 

10,000 10,000 

3. จ านวนกิจกรรม 3 3 1. โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากร (ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)  

ด าเนินการแล้ว จัดปลีะ 
3 ครั้ง 

รุ่นละ
700,000 

728,000 
714,000 
637,000 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดการ
ด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ 
(หน่วย : บาท) 

แผน ผล 

 5.2 ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย์และ
บุคลากรทุกระดับ มี
รณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ให้
บุคลากรไดร้ับทราบ
และปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณได้อย่าง
ถูกต้อง 

คุณธรรมการ
บริหารงาน 
1.  จ านวนโครงการ 

 
 

1 

 
 

1 

 
 
1. การสัมมนาเพื่อ
ติดตามผลการด าเนินการ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

 
 
ด าเนินการแล้ว 

 
 

50,000 

 
 

19,700 

2. จ านวนโครงการ 1 1 1. การจดัโครงการ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนของ
มหาวิทยาลยั 

 150,000 107,150 

3. จ านวนกิจกรรม 3 3 1. โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากร (จรรยาบรรณ) 

ด าเนินการแล้ว จัดปลีะ 
3 ครั้ง  

รุ่นละ
700,000 

728,000 
714,000 
637,000 

5.3 พัฒนาระบบ
บริหารมหาวิทยาลัย
ให้มีการก ากับดูแล
ตนเองที่ดี และมี 
ธรรมาภิบาล 

1. ระบบประเมิน 
PMS 

1 1 1. โครงการบริหารผล
การปฏิบัติงานเพื่อ
ความส าเร็จขององค์กร 
(PMS) 

ด าเนินการแล้ว ใช้ PMS 
1 ระบบ 

1,071,900 1,071,900 

 

 


