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รายงานผลแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปบัญชี พ.ศ. 2564  

(1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ยุทธศาสตร 
มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม ป 2564  สวนงาน/หนวยงาน 

  

 

ปญหา/อุปสรรค 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาระบบการ

บริหารจดัการของ

มหาวิทยาลัยใหมี

ความโปรงใส เนน

การมีสวนรวม

ของภาค

ประชาชน   

1.1  พัฒนากลไกในการ

เผยแพรขอมูลตอ

สาธารณะผานส่ือตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย 

  

การเปดเผยขอมูล     

 1. จำนวนส่ือ

ประชาสัมพันธเผยแพร

บทบาทอำนาจหนาที่ของ

หนวยงาน 

5 1.  โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ผลงานวิจัย ผานทางส่ือตาง ๆ อาท ิ 

1.www.ku.ac.th   

2.PRKU News 

3. KURDI News 

4.หนังสือพิมพรายวัน 

5.สถานีโทรทัศน 

6.ขาวออนไลน 

7.สถานีวิทยุ ม.ก. 

กองกลาง งานประชาสัมพันธ  

  

 

 

 

 

  

 2. จำนวนชองทาง

เผยแพรประชาสัมพันธ 

(Facebook, E-mail, 

Website, Line) 

5 2. กิจกรรมการเผยแพรขาวสารผานส่ือทาง 1.facebook: Kasetsart University  

2.facebook ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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

4.web : http://pr.ku.ac.th/ 

5.ปายไฟวิ่ง Led จำนวน 8 จุด 

6. ส่ือมวลชนแตละบุคคล 

กองกลาง งานประชาสัมพันธ  

 

 

 

 

http://www.ku.ac.th/
http://www.ku.ac.th/
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ยุทธศาสตร 
มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม ป 2564  

สวนงาน/หนวยงาน 

  

 

ปญหา/อุปสรรค 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 

1 พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการของ

มหาวิทยาลัย

ใหมีความ

โปรงใส เนน

การมีสวนรวม

ของภาค

ประชาชน   

1.2  กำหนดมาตรการ และ

กลไกในการวางระบบใหภาค

ประชาชนหรือผูมีสวนได

สวนเสียเขามามีสวนรวมใน

การดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 

การมีสวนรวม    

1. ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขามามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจทางการบริหาร

และการดำเนินการของ

มหาวิทยาลัย  

80 การแสนอขอเปด/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร สำนักบริหารการศึกษา มก.  

  
 

2. ระดับความพึงพอใจของผู

เขามามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจทางการบริหารและ

การดำเนินการของ

มหาวิทยาลัย  

4.00 โครงการวจิัยสถาบัน เรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับปรญิญาตรีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรประจำป 

พ.ศ.2562 : ศึกษาเรือ่งความพึงพอใจนายจางที่มีตอบัณฑิตของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

กองแผนงาน  

    3. ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขามามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจทางการบริหาร

และการดำเนินการของ

มหาวิทยาลัย  

15 

4.00 

โครงการการพิจารณาผลการประกวดราคา ดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนกิส โดยเชิญกรรมการจาก

บุคคลอื่น (บุคคลภายนอก) เขารวมเปนกรรมการ 

กองคลัง 

 

 

 

 

  4.ระดับคะแนนผลการ

ประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

4.00 โครงการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(จากผูประเมินคุณภาพภายนอก/สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย) 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพและ

บริหารความเส่ียง 
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ยุทธศาสตร 
มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม ป 2564  สวนงาน/หนวยงาน 

  

 

ปญหา/อุปสรรค 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาระบบการ

บริหารจดัการ

ของมหาวิทยาลยั

ใหมีความโปรงใส 

เนนการมีสวน

รวมของภาค

ประชาชน   

1.3  พัฒนาสมรรถนะใน

การทำงานของบุคลากร

ทุกสวนงาน เพื่อให

บุคลากรมีความละเอยีด 

รอบคอบในการทำงาน 

ลดความผิดพลาดในการ

ดำเนินการดานการ

จัดซ้ือจัดจางตาม

ระเบียบพัสดุ 

การจัดซ้ือจัดจาง     

1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ

การฝกอบรมเพื่อพัฒนา

สมรรถนะการปฏิบัติงานทางดาน

การจัดซ้ือจัดจาง และมีความรู

ภายหลังการอบรมอยูในเกณฑดี  

คาเฉล่ียไม

ต่ำกวา 3.5 

1. โครงการสำรวจและประเมนิราคาพรอมควบคุมสินทรัพยของมหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร 

 - ประชมุเรือ่งโครงการสำรวจและประเมนิ 

ราคาพรอมควบคุมสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. โครงการสัมมนาเรือ่ง การตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสราง คา (K) 

3. โครงการประชุมเพ่ือปฏิบัติงาน 

เชิงรกุเรื่อง “การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจดัซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560  

กองคลัง 

ฝายเลขานุการ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาและบูรณา

การกลไกการ

ปองกันการทุจริต

ใหมีความเขมแข็ง

และมี

ประสิทธภิาพ 

2.1 ปรับปรุง

กระบวนงาน/โครงการ

เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน  

การปฏบิัตงิานตามภารกิจและหนาที่       

1. จำนวนกระบวนงาน/โครงการ

ที่มีการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน (การ

จัดซ้ือจัดจาง)  

3 1.  โครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

- คูมือการดำเนนิการใหถกูตองตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 

กองคลัง  

 2. จำนวนกระบวนงาน/โครงการ

ที่มีการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน (การรับ

นิสิตใหม)  

2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและระบบการรับเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สำนักบริหาร

การศึกษา มก. 
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ยุทธศาสตร 
มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม ป 2564  สวนงาน/หนวยงาน 

 

ปญหา/อุปสรรค 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนาและบูรณา

การกลไกการปองกัน

การทุจริตใหมีความ

เขมแข็งและมี

ประสิทธภิาพ 

2.1 ปรับปรุงกระบวนงาน/

โครงการเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน  

  

  

3. จำนวนกระบวนงาน/โครงการที่มีการ

ปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ

ทำงาน  

7 กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ ในการ

บริหารงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารงาน 

กองการเจาหนาที ่  

4. จำนวนกระบวนงาน/โครงการที่มกีารปรบัปรุง

ขั้นตอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน (ปรับปรุง

ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ)  

2 การปรับปรุงประกาศสำนกังานบริการวิชาการ เรือ่งหลักเกณฑและ

แนวทางการเจรจาถายทอดเทคโนโลยีทรัพยสินทางปญญาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สำนักงานบริการ

วิชาการ 

 

2.2    สรางเสริมระบบรับเร่ือง

รองเรียน มีวิธีการรับฟงขอ

รองเรียนและการจัดการขอ

รองเรียนของนิสิต บุคลากร 

ประชาชน และผูมีสวนไดเสียของ

มหาวิทยาลัย   

การจัดการเรื่องรองเรียน         

1. ระบบการรับขอรองเรียนและแนวทางการ

จัดการขอรองเรยีน (ระบบและแนวทางการจัดการ

ขอรองเรียน) 

-การจัดการทั่วไป(ขอรองเรียนทัว่ไป) 

-การจัดการขอรองจรรยาบรรณ 

1 1. โครงการจดัทำแนวปฏิบัตกิารพิจารณาเรื่องรองเรยีนและ

มาตรการปองกนัการรับสินบน 

- งานจัดการขอรองเรยีนของสำนกังานกฎหมาย 

- การพิจารณาขอรองเรยีนของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

สำนักงานกฎหมาย  

 
2.2    สรางเสริมระบบรับเร่ือง

รองเรียน มีวิธีการรับฟงขอ

รองเรียนและการจัดการขอ

รองเรียนของนิสิต บุคลากร 

ประชาชน และผูมีสวนไดเสียของ

มหาวิทยาลัย   

2. จำนวนชองทางในการรับฟงขอรองเรียน  6 1. กิจกรรมเปดชองทางการรับฟงขอรองเรยีน 

1.เปดสายดวน 

2. สายตรงอธกิารบด ี

3.รองอธิการบด ี

4.คณบดี  

5 ผอ.สำนกั /สถาบัน 

6. กองกิจการนิสิต (ถาม-ตอบออนไลน) 

7.กองยานพาหนะฯ (คุณบอกเราทำ) 

กองกลาง งาน

ประชาสัมพันธ 

 

 
2.3  สงเสรมิการเผยแพรเจตจำนง

สุจริต และความมุงมัน่ในการ

บรหิารงานใหสำเร็จตามพันธกจิของ

ผูบริหารมหาวทิยาลัยตอบุคลากร 

นิสิต และสาธารณชน 

เจตจำนงสุจริต 

1.จำนวนกจิกรรมทีแ่สดงถึงการเผยแพรเจตจำนง

สุจริตของผูบริหารผานระบบเครอืขายสารสนเทศ 

3 1. กิจกรรมการแสดงเจตจำนงในการเปดเผยขอมูลของที่ประชุม

ผูบริหาร    

1. ในที่ประชุม ก.บม. วันที่ 9 มนีาคม 2563 

2.ในงานสงกรานต ของ มก. วันที่ 9 เมษายน 2563           

กองกลาง งาน

ประชาสัมพันธ 
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ยุทธศาสตร 
มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม ป 2564  สวนงาน/หนวยงาน 

 

ปญหา/อุปสรรค 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสราง

ความเขมแข็งของ

มหาวิทยาลยัในการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริต และ

ตอตานการรับสินบน 

3.1  เสริมสรางความเขมแข็ง

ในการตอตานการรับสินบน 

และสงเสริมความซ่ือสัตยใน

การปฏิบัติหนาที ่

การรับสินบน         

1.ระบบการปองกนั

ผลประโยชนทับซอน 

1 1. โครงการระบบกลไกการกำกับติดตามแนวทางการปองกันผูมีหนาทีด่ำเนนิการ

ในการจัดซ้ือจัดจางเปนผูมีสวนไดเสียกับผูยืน่ขอเสนอหรอืคูสัญญา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. โครงการปรับปรุงการเปดเผยขอมูลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความเชื่อมัน่ตาม

ประกาศมาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสในการจัดซ้ือ      จัดจาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. โครงการปรับปรุงขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการ  จดัซ้ือจัดจางของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแตงตั้งคณะทำงานรับเรื่องอุทธรณ  เรื่อง

รองเรยีน 

กองคลัง  

2. จำนวนโครงการ 1 การรับนิสิตใหมเขาศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- คณะกรรมการนโยบายการรับเขาศึกษาในระดับปรญิญาตรี มก. 

- คณะกรรมการพิจารณารับผูมีความสามารถทางกีฬาดีเดนเขาศึกษาใน มก.โดย

วิธีพิเศษ 

สำนักบริหารการศึกษา 

มก. 

 

 
3. จำนวนโครงการ 2 การคัดเลือกผูรับทุนการศึกษาของมหาวทิยาลัย กองกิจการนิสิต  

 
4. รอยละของผูเขารวม

กิจกรรม 

80 โครงการปจฉมินเิทศนิสิตกองทุน กยศ.และ กรอ.เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกในการชดใช

ทุน 

กองกิจการนิสิต  
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ยุทธศาสตร มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม ป 2564  สวนงาน/หนวยงาน 

 

ปญหา/อุปสรรค 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

เสริมสรางความ

เขมแข็งของ

มหาวิทยาลยัใน

การปองกัน 

ปราบปรามการ

ทุจริต และ

ตอตานการรับ

สินบน 

3.1  เสริมสรางความเขมแข็งในการตอตาน

การรับสินบน และสงเสรมิความซ่ือสัตยใน

การปฏิบัติหนาที ่

  

5. รอยละของจำนวนเร่ือง

รองเรียนที่ไดรับการจัดการ 

รอยละ90 โครงการจัดการเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกบัการจัดซ้ือจัดจางของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กองคลัง  

  6. จำนวนขั้นตอนที่มีการ

ทบทวน 

1 โครงการทบทวนวธิีการ/ชองทางเผยแพรประชาสัมพันธ

ขั้นตอนการใหเชาพื้นที ่

2.โครงการการจัดการความรูเร่ืองระบบบริหารจัดการพื้นที่

เชาสูหนวยงาน มก. 

สำนักงานทรัพยสิน  

  3.2  ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนเคร่ืองมือตอตานการทุจริต 

1.จำนวนนิสิตที่เขารวม

กิจกรรม 

90 -โครงการบริหารตนทุนสมดุลชีวิตตามหลักแผนดิน เศรษฐกิจ

พอเพียง  

วิทยาลัยบูรณาการ  

ยุทธศาสตรที่ 4 

เสริมสรางองค

ความรูดานการ

ตอตานการ

ทุจริตใหกับ

บุคลากรทุก

ภาคสวน เพ่ือ

สรางวัฒนธรรม

คุณธรรมใน

องคกร 

4.1  เสริมสรางวัฒนธรรมคุณธรรมความ

โปรงใสและการปองกันผลประโยชนทับ

ซอนภายในองคกร 

การเสรมิสรางวัฒนธรรมการสุจริต / 

การปองกันผลประโยชนทบัซอน 

 

 
  

 

1. จำนวนรางวัล/ใบ

ประกาศผูทำความดีของ

บุคลากร 

2. จำนวนรางวัล/ใบ

ประกาศผูทำความดีของ

นิสิต 

7 คน 

 

350 คน 

-กิจกรรมการยกยองบุคลากรที่ทำความดี 

 

-กิจกรรมประกาศเกียรติคุณการทำความดีของนิสิต 

กองกลาง 
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ยุทธศาสตร 
มาตรการ/แนวทางการ

ดำเนินงาน 
ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

2564 

โครงการ/กิจกรรม ป 2564  สวนงาน/หนวยงาน 

 

ปญหา/อุปสรรค 

   

ยุทธศาสตรที่ 4 

เสริมสรางองค

ความรูดานการ

ตอตานการ

ทุจริตใหกับ

บุคลากรทุก

ภาคสวน เพ่ือ

สรางวัฒนธรรม

คุณธรรมใน

องคกร 

4.2  กำหนดมาตรการ/แนวทาง

ปองกันผลประโยชนทบัซอนใน

มหาวิทยาลัยที่เปนรูปธรรมและ

ชัดเจน 

1. มีแผนบริหารความเส่ียงและแนว

ทางการจัดการความเส่ียง 

1 ผูบริหารมหาวิทยาลัยและผูบริหารสวนงานประเมินตนเอง

ตามแบบประเมินตนเองดานผลประโยชนทับซอนของ

ผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สำนักงานตรวจสอบภายใน  

2. จำนวนโครงการฝกอบรม/เชิญ 

วิทยากรมาใหความรูดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2 โครงการสัมมนา เรือ่ง “เทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) การกำหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผูเสนอราคา เพ่ือปองกนัการมี

สวนไดเสียและผลประโยชนทับซอน” 

กองคลัง  

4.3  จัดทำแผนปฏิบัติการที่

ชัดเจนและมีการดำเนินการ

จริงจัง 

  

แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 

 

  1. รอยละของตัวชีว้ัดตามแผน

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่บรรลุ

เปาหมาย 

80 จัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปบัญชี 

พ.ศ. 2561-2565  

ฝายเลขานุการ  
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ยุทธศาสตร มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม ป 2564  สวนงาน/หนวยงาน 

 

ปญหา/อุปสรรค 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 

เสริมสรางองคความรู

ดานการตอตานการ

ทุจริตใหกับบุคลากร

ทุกภาคสวน เพ่ือสราง

วัฒนธรรมคุณธรรมใน

องคกร 

4.4  มีกระบวนการตรวจสอบภายในองคกรที่มีความเปน

อิสระ ไมถูกแทรกแซง และมีกระบวนการลงโทษทางวินัย

ตอเจาหนาที่ผูกระทำการทุจริตอยางจริงจัง 

การตรวจสอบถวงดุลภายใน       

1.  จำนวนเร่ืองที่มีการนำมาหารือและแกไข

รวมกัน 

3 กระบวนการหารือแนวทางแกไข

ในประเด็นขอตรวจพบของการ

ตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัย 

สนง.กฎหมายและ 

สำนักงานตรวจสอบ

ภายใน 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 ปลุก

จิตสำนึกการตอตาน

การทุจริตเนนการ

ปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของบุคลากร

เพ่ือเสริมสราง 

คุณธรรมการทำงานใน

มหาวิทยาลัย 

5.1  รณรงค สงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและ

การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ นิสิต 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

  

มาตรฐานและความเปนธรรมในการปฏิบัตแิละการใหบริการ     
 

 

1. จำนวนส่ือที่สงเสริมปลูกจิตสำนกึดาน

คุณธรรมและจริยธรรม  

3 

 

  

-โครงการทำส่ือรณรงค

สงเสริมอัตลักษณ : ดานสำนึกดี 

กองกิจการนิสิต   

5.2 สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของ

คณาจารยและบุคลากรทุกระดับ มีรณรงค เผยแพร 

ประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับทราบและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณไดอยางถูกตอง  

2. กิจกรรม 3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร 

 (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง) 

กองการเจาหนาที ่  
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ยุทธศาสตร มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม ป 2564  

สวนงาน/หนวยงาน 

 

ปญหา/อุปสรรค 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 

ปลุกจิตสำนึก

การตอตานการ

ทุจริตเนนการ

ปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของ

บุคลากรเพ่ือ

เสริมสราง 

คุณธรรมการ

ทำงานใน

มหาวิทยาลัย 

5.2 สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ของคณาจารยและบุคลากรทุกระดับ มรีณรงค 

เผยแพร ประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับทราบและ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณไดอยางถูกตอง  

  

   

คุณธรรมการบริหารงาน 

1. จำนวนโครงการ 1 การสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม

จรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สำนักบริหารการศึกษา มก.  

 

2. จำนวนโครงการ 1 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ สำนักบริหารการศึกษา มก.  

 
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุน

วิชาการ 

กองการเจาหนาที ่  

  3. จำนวนกิจกรรม 3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร (จรรยาบรรณ) กองการเจาหนาที ่  

  5.3 พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยใหมีการกำกับ

ดูแลตนเองที่ดี และมีธรรมาภบิาล 

ระบบบริหารมหาวิทยาลัย

(PMS)ที่แลวเสร็จและรอยละของ

สวนงานที่มีความพรอมในการใช

1 ระบบ  มีระบบบริหารมหาวิทยาลัยใหมีการกำกับดูแล

ตนเองที่ดี และมีธรรมาภิบาล (PMS) 

โครงการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือความสำเร็จของ

องคกร (PMS) 

กองการเจาหนาที ่  
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งานระบบบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน 

 


