แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 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
(หน่วย : บาท)

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

การเปิดเผยข้อมูล
1. จานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
บทบาทอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน

5

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

5

1. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
200,000
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
ไม่มี
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

กองกลาง งาน
ประชาสัมพันธ์

กองกลาง งาน
ประชาสัมพันธ์

ปัญหา/อุปสรรค

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการ
ดาเนินงาน
1.2 กาหนดมาตรการ และ
กลไกในการวางระบบให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม ปี 2563

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค

การมีส่วนร่วม
1. ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทางการบริหารและ
การดาเนินการของ
มหาวิทยาลัย

80

การแสนอขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทางการบริหารและการ
ดาเนินการของมหาวิทยาลัย

4.00

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

340,000

3. ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทางการบริหารและ
การดาเนินการของ
มหาวิทยาลัย

12
4.00

โครงการการพิจารณาผลการประกวดราคา ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชิญกรรมการจาก
บุคคลอื่น (บุคคลภายนอก) เข้าร่วมเป็น
กรรมการ

ไม่มี

4.ระดับคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพภายใน

2.51

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร คณะวิชา หลักสูตร ระดับวิทยาเขต ระดับ
มหาวิทยาลัยโดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

500,000

ไม่มี

สานักบริหารการศึกษา มก.

กองแผนงาน

กองคลัง

สานักงานประกันคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการ
ดาเนินงาน
1.3 พัฒนาสมรรถนะใน
การทางานของบุคลากร
ทุกส่วนงาน เพื่อให้
บุคลากรมีความละเอียด
รอบคอบในการทางาน
ลดความผิดพลาดในการ
ดาเนินการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและบูรณา
การกลไกการ
ป้องกันการทุจริต
ให้มีความเข้มแข็ง
และมี
ประสิทธิภาพ

2.1 ปรับปรุง
กระบวนงาน/โครงการ
เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2563

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ค่าเฉลี่ยไม่
ต่ากว่า 3.5

1. โครงการสารวจและประเมินราคาพร้อมควบคุม
สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
และหลักการค่าใช้จ่าย
- ประชุมเรือ่ งโครงการสารวจและประเมิน
ราคาพร้อมควบคุมสินทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และหลักการค่าใช้จ่าย
2. โครงการสัมมนาเรือ่ ง การตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง ค่า (K)
3. โครงการประชุมเพือ่ ปฏิบัติงาน
เชิงรุกเรื่อง “การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อเสนอแนะของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

230,000

1. โครงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่มี

ตัวชี้วดั

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานทางด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง และมีความรู้
ภายหลังการอบรมอยู่ในเกณฑ์ดี

กองคลัง
ฝ่ายเลขานุการ

10,000

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

2

2. จานวนกระบวนงาน/โครงการ
ที่มีการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน (การรับ
นิสิตใหม่)

2

กองคลัง

- คู่มือการดาเนินการให้ถกู ต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและระบบการ
รับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

700,000

สานักบริหาร
การศึกษา มก.

ปัญหา/อุปสรรค

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนว
ทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม ปี 2563

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ส่วนงาน/หน่วยงาน

2.1 ปรับปรุง
กระบวนงาน/
โครงการเพื่อลด
ขั้นตอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทางาน

3. จานวนกระบวนงาน/โครงการ
ที่มีการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน

7

กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ กฎ
ระเบียบ ในการบริหารงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน

ไม่มี

กองการเจ้าหน้าที่

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

2

การปรับปรุงประกาศสานักงานบริการวิชาการ เรือ่ ง
หลักเกณฑ์และแนวทางการเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไม่มี

สานักงานบริการ
วิชาการ

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

การจัดการเรื่องร้องเรียน
1

1. โครงการจัดทาแนวปฏิบัตกิ ารพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนและมาตรการป้องกันการรับสินบน
- งานจัดการข้อร้องเรียนของสานักงานกฎหมาย
- การพิจารณาข้อร้องเรียนของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ

ไม่มี

สานักงานกฎหมาย

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

ปัญหา/อุปสรรค

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนว
ทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม ปี 2563

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค

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

2. จานวนช่องทางใน
การรับฟังข้อร้องเรียน

5

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

ไม่มี

กองกลาง งาน
ประชาสัมพันธ์

2.3 ส่งเสริมการ
เผยแพร่เจตจานงสุจริต
และความมุ่งมัน่ ในการ
บริหารงานให้สาเร็จ
ตามพันธกิจของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ต่อบุคลากร นิสิต และ
สาธารณชน

เจตจานงสุจริต
1.จานวนกิจกรรมที่
แสดงถึงการเผยแพร่
เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหารผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ

2

1. กิจกรรมการแสดงเจตจานงในการเปิดเผยข้อมูลของที่ประชุม
ผู้บริหาร
1. ในที่ประชุม ก.บม. วันที่ 9 มีนาคม 2563
2.ในงานสงกรานต์ ของ มก. วันที่ 9 เมษายน 2563

ไม่มี

กองกลาง งาน
ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
มหาวิทยาลัยใน
การป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต และ
ต่อต้านการรับ
สินบน

มาตรการ/แนว
ทางการดาเนินงาน
3.1 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการต่อต้าน
การรับสินบน และ
ส่งเสริมความซื่อสัตย์ใน
การปฏิบัติหน้าที่

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม ปี 2563

การรับสินบน
1.ระบบการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

1

2. จานวนโครงการ

1

3. จานวนโครงการ

2

1. โครงการระบบกลไกการกากับติดตามแนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่
ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3. โครงการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมัน่
ตามประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซือ้
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. โครงการปรับปรุงขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการ จัดซื้อจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแต่งตั้งคณะทางานรับเรื่องอุทธรณ์
เรื่องร้องเรียน
การรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะกรรมการนโยบายการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มก.
- คณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน มก.
โดยวิธีพิเศษ
การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วดั

4. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม

80

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุน กยศ.และ กรอ.เพือ่ ปลูกฝังจิตสานึกในการ
ชดใช้ทุน

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ไม่มี

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

กองคลัง

200,000

สานักบริหาร
การศึกษา มก.

35,000

กองกิจการนิสิต

20,000
30,000

กองกิจการนิสิต

ปัญหา/อุปสรรค

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการ
ทุจริตให้กับ
บุคลากรทุก
ภาคส่วน เพื่อ
สร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร

มาตรการ/แนว
ทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม ปี 2563

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

3.1 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการต่อต้าน
การรับสินบน และ
ส่งเสริมความซื่อสัตย์ใน
การปฏิบัติหน้าที่

5. จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
การจัดการ

ร้อยละ90

โครงการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

กองคลัง

6. จานวนขั้นตอนที่มีการทบทวน

1

20,000

สานักงาน
ทรัพย์สิน

3.2 ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต่อต้านการทุจริต
4.1 เสริมสร้าง
วัฒนธรรมคุณธรรม
ความโปร่งใสและการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนภายในองค์กร

1.จานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม

90

โครงการทบทวนวิธีการ/ช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการให้เช่าพื้นที่
2.โครงการการจัดการความรู้เรื่องระบบบริหารจัดการพื้นที่
เช่าสู่หน่วยงาน มก.
-โครงการบริหารต้นทุนสมดุลชีวิตตามหลักแผ่นดิน
เศรษฐกิจพอเพียง
-เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านของพ่อ

15,000

กองกิจการนิสิต

25,000 บาท
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการสุจริต /
การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
1. จานวนรางวัล/ใบประกาศผู้ทา
ความดีของบุคลากร
2. จานวนรางวัล/ใบประกาศผู้ทา
ความดีของนิสิต

7 คน
350 คน

-กิจกรรมการยกย่องบุคลากรที่ทาความดี
-กิจกรรมประกาศเกียรติคุณการทาความดีของนิสิต

ไม่มี

กองกลาง

ปัญหา/อุปสรรค

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการ
ดาเนินงาน
4.2 กาหนดมาตรการ/แนวทาง
ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนใน
มหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรมและ
ชัดเจน

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2563

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

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”

50,000 บาท

จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2561-2565

ไม่มี

ฝ่ายเลขานุการ

กระบวนการหารือแนวทางแก้ไขในประเด็นข้อ
ตรวจพบของการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย

5,000

สนง.กฎหมาย+
ตรวจสอบภายใน

4.3 จัดทาแผนปฏิบัติการที่
ชัดเจนและมีการดาเนินการ
จริงจัง

แผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
1. ร้อยละของตัวชีว้ ัด
80
ตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ที่บรรลุเป้าหมาย

4.4 มีกระบวนการตรวจสอบ
ภายในองค์กรที่มีความเป็นอิสระ
ไม่ถูกแทรกแซง และมี
กระบวนการลงโทษทางวินยั ต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้กระทาการทุจริต
อย่างจริงจัง

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
1. จานวนเรื่องที่มี
การนามาหารือและ
แก้ไขร่วมกัน

3

ไม่มี

ส่วนงาน/หน่วยงาน

สานักงานตรวจสอบ
ภายใน

กองคลัง

ปัญหา/อุปสรรค

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปลุกจิตสานึก
การต่อต้านการ
ทุจริตเน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ
บุคลากรเพื่อ
เสริมสร้าง
คุณธรรมการ
ทางานใน
มหาวิทยาลัย

มาตรการ/แนว
ทางการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม
ปี 2563

5.1 รณรงค์ ส่งเสริม
และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและการ
ดาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ นิสิต
และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

มาตรฐานและความเป็น
ธรรมในการปฏิบตั ิและการ
ให้บริการ
1. จานวนสื่อที่ส่งเสริมปลูก
จิตสานึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

3

-โครงการทาสื่อรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ : ด้าน
สานึกดี

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

2. กิจกรรม

3

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ส่วนงาน/
หน่วยงาน

100,000

กองกิจการนิสิต

ไม่มี

กองการเจ้าหน้าที่

ปัญหา/อุปสรรค

ยุทธศาสตร์

มาตรการ/แนวทางการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วดั

5.2 ส่งเสริมการปฏิบัติ คุณธรรมการบริหารงาน
ตามจรรยาบรรณ
1. จานวนโครงการ
วิชาชีพ
ของคณาจารย์และ
บุคลากรทุกระดับ มี
รณรงค์ เผยแพร่
2. จานวนโครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรได้รับทราบและ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณได้อย่าง
ถูกต้อง
3. จานวนกิจกรรม
5.3 พัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยให้มีการ
กากับดูแลตนเองที่ดี
และมีธรรมาภิบาล

ระบบบริหารมหาวิทยาลัย
(PMS)ที่แล้วเสร็จและร้อย
ละของส่วนงานที่มีความ
พร้อมในการใช้งานระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
2563

โครงการ/กิจกรรม ปี 2563

1

การสัมมนาเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
ตามจรรยาบรรณอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1

งบประมาณ
(หน่วย : บาท)

ส่วนงาน/หน่วยงาน

30,000

สานักบริหาร
การศึกษา มก.

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย
วิชาการ

257,754.50

สานักบริหาร
การศึกษา มก.

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย
สนับสนุนวิชาการ

120,281

3

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร (จรรยาบรรณ)

1 ระบบ
ร้อยละ 80

มีระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้มีการกากับ
ดูแลตนเองที่ดี และมีธรรมาภิบาล (PMS)
โครงการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ความสาเร็จขององค์กร (PMS)

2,086,000
ไม่มี

กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่

ปัญหา/อุปสรรค

