


ประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
(ฉบบัที ่1 / 2552)

เรือ่ง  นโยบายการกำกบัดแูลองคการทีด่ ีมหาวทิยาลยัขอนแกน
..............................................................

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
รวมทั้งใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมุงเนน
การพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงได
จดัทำแนวปฏบิตัดิานธรรมาภบิาลในระดบัองคการ  โดยใชชื่อเรยีกวา "นโยบายการกำกบั
ดูแลองคการที่ดี" ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
มธีรรมาภบิาลอนัจะทำใหประชาชนเกดิความมัน่ใจ ศรทัธาและไววางใจในการบรหิารราชการ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนเปนมาตรฐานและเปนแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเปน
คานิยมรวมสำหรับองคการและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกคน พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏบิตัคิวบคกูบักฎ ขอบงัคบัอืน่ๆ อยางทัว่ถงึ

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 16 (14) แหงพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ. 2541 ประกอบกบัมตทิีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัขอนแกนในคราวประชมุครัง้ที ่5/2552
วนัที ่ 6 พฤษภาคม 2552 สภามหาวทิยาลยัขอนแกน จงึกำหนดนโยบายการกำกบัดแูล
องคการทีด่ ีมหาวทิยาลยัขอนแกน ตามรายละเอยีดแนบทายประกาศนี้

ประกาศ ณ วนัที ่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ.2552

พลตำรวจเอก
(เภา  สารสนิ)

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน



คำนำ

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช 2550 และพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้งใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครฐั ทัง้นีเ้พือ่ใหการบรหิารราชการเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและมธีรรมาภบิาล
อันจะทำใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล ดังนั้นสำนักงาน ก.พ.ร. จึงกำหนดใหสวนราชการ จังหวัด
องคการมหาชน จัดทำแนวปฏิบัติดานธรรมาภิบาลในระดับองคการนอกเหนือ
จากประมวลจริยธรรมในระดับบุคคล โดยใชชื่อเรียกวา "นโยบายการกำกับดูแล
องคการที่ดี" กอปรกับเพื่อแสดงถึงมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในระดับองคการ ตามตัวชี้วัดที่ 12 "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐัของสวนราชการระดบักรม" ในมติดิานการพฒันาองคการ
ตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี
ซึ่งประกอบดวยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล
องคการที่ดี 4 ดาน คือ นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม นโยบายดานผูรับ
บรกิารและผมูสีวนไดสวนเสยี นโยบายดานองคการ และนโยบายดานผปูฏบิตังิาน
โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อ
วันที่ 23 มกราคม 2552 โดยฝายแผนและสารสนเทศไดปรับปรุงแกไขตาม
ขอคิดเห็นเสนอแนะตางๆ จากที่ประชุม และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
ใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้
เพือ่ใหเปนมาตรฐานและเปนแนวทางปฏบิตั ิรวมทัง้เปนคานยิมรวมสำหรบัองคการ
และบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่นๆ
อยางทั่วถึง

มหาวิทยาลัยขอนแกน
พฤษภาคม 2552
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1.บทนำ
1.1 หลกัการและแนวคดิ

สาํนกังาน ก.พ.ร. เปนหนวยงานทีท่าํหนาทีส่งเสรมิการพฒันาระบบราชการ
และสงเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ ดังปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 71/10 (1) บัญญัติให "ก.พ.ร.
มีอํานาจหนาที่เสนอแนะใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการและงานของรฐัอยางอืน่ซึง่รวมถงึโครงสรางระบบราชการระบบงบประมาณ
ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม คาตอบแทน และวิธี
ปฏิบัติราชการอื่น ใหเปนไปตามมาตรา 3/1 โดยจะเสนอแนะใหมีการกําหนด
เปาหมาย ยทุธศาสตรและมาตรการ กไ็ด" ดงันัน้เพือ่ใหเกดิธรรมาภบิาลในการบรหิาร
ราชการ จึงเห็นสมควรใหสวนราชการ จังหวัดและองคการมหาชน จัดทําแนวทาง
ปฏิบัติดานธรรมาภิบาลในระดับองคการนอกเหนือจากประมวลจริยธรรมในระดับ
บคุคล โดยใชชือ่เรยีกวา "นโยบายการกาํกบัดแูลองคการทีด่"ี และใหสวนราชการ
จังหวัดและองคการมหาชนกําหนดนโยบายการบริหารจัดการตามกรอบ
ธรรมาภิบาลพรอมกับมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติรองรับนโยบายดานนั้นๆ ใหมี
ความชัดเจน ทั้งนี้เพื่อสงเสริมกระตุนใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติราชการตาม
หลกัธรรมาภบิาล เพือ่มุงสูการเปนองคการแหงสจุรติธรรม ดงันัน้การจดัทำนโยบาย
การกำกับดูแลองคการที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแกนนับเปนการสนองตอบตอ
แนวคดิธรรมาภบิาลโดยมภีาพรวมดงันี้

1. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 หมวด 4 หนาทีข่อง
ชนชาวไทย มาตรา 74 กำหนดให "บคุคลผเูปนขาราชการ พนกังาน ลกูจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่
ดำเนนิการใหเปนไปตามกฎหมายเพือ่รกัษาประโยชนสวนรวม อำนวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมือง
ทีด่ ีในการปฏบิตัหินาทีแ่ละในการปฏบิตักิารอืน่ทีเ่กีย่วของกบัประชาชน บคุคลตาม
วรรคหนึง่ตองวางตนเปนกลางทางการเมอืง…." และมาตรา 78 (4) (5) รฐัตองดำเนนิการ
ตามแนวนโยบายดานการบรหิารราชการแผนดนิ ดงัตอไปนี้

1



เพื่อประโยชนในการดำเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราช
กฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให
สวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได"

3. คำแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2551 ประกอบดวย พฒันาระบบงานใหมคีวามรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได สงเสรมิใหใชหลกัธรรมาภบิาลเปนแนวทางในการปฏบิตัริาชการ และ
พฒันาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาทีข่องรฐัทกุระดบัอยางตอเนือ่ง เพือ่ให
มขีดีความสามารถในการปฏบิตัริาชการและการสงมอบบรกิารสาธารณะ  โดยจะเนน
การพฒันาขาราชการในตำแหนงทีม่คีวามสำคญัตอยทุธศาสตร  การพฒันาประเทศ และ
สรางผูนำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้งวางมาตรการสำหรับประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนที่เปนธรรมตามผลงาน เพื่อใหเกิดขวัญ
กำลงัใจและแรงจงูใจในการพฒันาผลงาน

4. สำนักงาน ก.พ.ร. ไดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครฐั นบัตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถงึปจจบุนัโดยไดจดัทำเกณฑคณุภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐัขึน้ เพือ่สงเสรมิและสนบัสนนุใหสวนราชการตางๆ นำไป
ใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปนหนวยงานที่มีผล
การปฏิบัติงานสูงและมีมาตรฐานการทำงานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่ง
ในเกณฑคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั หมวด 1 การนำองคการ LD 5 : สภา
มหาวิทยาลัยตองมกีารกำหนดระบบการกำกบัดแูลตนเองทีด่ขีองสถาบนัอดุมศกึษา
(Organizational Governance) หรือ อัตตาภิบาล (Self Governance) เพื่อเปน
แนวทางในการดำเนนิงานของสถาบนัและเพือ่ใหการดำเนนิงานบรรลผุล สวนหนึง่
ไดใหความสำคญักบัการนำองคการ (หวัขอ1.1) เพือ่ใหสวนราชการมกีารกำกบัดแูล
ตนเองทีด่โีดยดำเนนิการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มคีวามรบัผดิชอบ ปกปอง
ผลประโยชนของประเทศชาติ และ (หัวขอ 1.2) ดำเนินการอยางมีจริยธรรม
รวมทัง้ตองมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคมดวยการสงเสรมิใหบคุลากรในองคการเปนทัง้
คนเกงและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอเพื่อนรวมงานดวย
ความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใชทรัพยากรขององคการอยางมี

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริม
ใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทำและ
การใหบรกิารสาธารณะเปนไปอยางรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ โปรงใส และตรวจสอบได
โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน

2. การกำหนดใหมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดีนี้ ถือเปน
สวนหนึ่งของการนำหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขามา
ประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผนดินของไทย
ดังเจตนารมณที่ปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บรหิารราชการแผนดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 มงุเนนใหสวนราชการใชวธิกีารบรหิาร
กิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ

"การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน
การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้โดยมี
ผูรับผิดชอบตอผลงาน

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดำรงตำแหนง หรือ
ปฏิบัติหนาที่ตองคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน
การมสีวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมลู การตดิตามตรวจสอบและประเมนิ
ผลการปฏบิตังิาน ทัง้นี ้ตามความเหมาะสมของภารกจิ
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มหาวทิยาลยัขอนแกน  เพือ่เสนอตอทีป่ระชมุคณบดแีละสภามหาวทิยาลยัขอนแกน
ตอไป

1.2.2 การเสนอ (ราง) นโยบายการกำกบัดแูลองคการทีด่ ีมหาวทิยาลยั
ขอนแกน ตอทีป่ระชมุคณบดแีละทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั

(ราง) นโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่
23 มกราคม 2552 โดยฝายแผนและสารสนเทศไดปรับปรุงแกไขตามขอคิดเห็น
เสนอแนะตางๆ จากที่ประชุม และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน มีมติให
ความเหน็ชอบในคราวประชมุครัง้ที ่ 5/2552 วนัที ่ 6 พฤษภาคม 2552 จากนัน้จงึได
ดำเนนิการเผยแพร ประชาสัมพันธใหแกประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแกนทราบใน
ลำดับตอไป

1.3 วตัถปุระสงคในการจดัทำนโยบายการกำกบัดแูลองคการทีด่ี
เพื่อใหการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีผลในทางปฏิบัติ

อยางแทจรงิและเกดิประโยชนกบัทกุฝาย การจดัทำนโยบายการกำกบัดแูลองคการ
ที่ดี  จึงไดยึดหลักการที่สำคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้

1. เพื่อสนองตอบนโยบายเรื่องการกำกับดูแลองคการที่ดีใหบรรลุตาม
เปาหมายและเปนไปตามเจตนารมณแหงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ

2. เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำกับดูแล
องคการทีด่ขีองมหาวทิยาลยัขอนแกน ในทกุหนวยงานและสามารถนำไปปฏบิตัแิละ
ติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม

3. เพือ่ใชเปนแนวทางตรวจสอบการปฏบิตัริาชการใหเปนไปตามนโยบาย
มาตรการการกำกับดูแลองคการที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ประโยชนสงูสดุแกรฐั สงัคม สิง่แวดลอม องคการ ผรูบับรกิาร ผมูสีวนไดสวนเสยี
และผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน

4. เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาแกสาธารณะ

ความรบัผดิชอบแลว บคุลากรในองคการตองมกีารดำเนนิงานอยางมจีรยิธรรมและ
ธรรมาภิบาลตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ผูบริหารควรมีการกำหนด
กรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองคการวาเปนไปอยางถูกตอง
เหมาะสมหรอืไม เชน มกีารดแูลตอผรูบับรกิารอยางซือ่สตัยสจุรติ ใหเกยีรต ิเปนธรรม
รวมกับการรักษาปกปองไมใหองคการดำเนินการในทางที่มีความเสี่ยงตอศักดิ์ศรี
หรือสิ่งไมดีใดๆ

1.2 การจดัทำนโยบายการกำกบัดแูลองคการทีด่ ีมหาวทิยาลยัขอนแกน
1.2.1 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่จดัทำนโยบายการกำกบัดแูลองคการทีด่ี

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวทิยาลยัขอนแกนโดยฝายแผนและสารสนเทศไดดำเนนิการตามนโยบาย

การกำกับดูแลองคการที่ดีมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 โดยเมื่อวันที่ 28-29 กรกฏาคม
2549 ณ โรงแรมจลุดสิ เขาใหญ จ.นครราชสมีา ผบูรหิารระดบัสงูไดรวมกนักำหนด
คานยิมหลกัจำนวน 6 ประการไวเปนกรอบแนวทางจนกระทัง่ป พ.ศ. 2551 มกีาร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี มหาวิทยาลัย
ขอนแกนขึน้ เมือ่วนัองัคารที ่25 พฤศจกิายน 2551 ณ หองประชมุชัน้ 6 อาคาร 02
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีการบรรยายของวิทยากร
ศาสตราจารยนายแพทยบวรศิลป เชาวนชื่น ในหัวขอ "มหาวิทยาลัยขอนแกน
กับการเปนองคการแหงสุจริตธรรมดวยนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี"
มีวัตถุประสงคในการระดมสมองจากผูเขารวมสัมมนาเพื่อทบทวนและรวมกัน
กำหนดโยบายการกำกบัดแูลองคการทีด่ ีสรางความเขาใจ ถายทอดและวางแนวทาง
การปฏิบัติสูระดับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งสราง
ความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี
กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ผูเขารวมประชุมประกอบดวยรองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี เลขานุการคณะ ผูอำนวยการศูนย สถาบัน สำนัก
กอง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน จำนวน
ประมาณกวา 200 ทาน ซึง่จากผลการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและการวเิคราะหขอมลู
สารสนเทศตางๆ ทีเ่กีย่วของจึงไดจัดทำ (ราง) นโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี
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3. มคีวามคดิสรางสรรคในการทำงาน ศรทัธา จงรกัภกัดตีอองคการ ขยัน
อดทน ทำงานเปนทมี และมจีติใจของการบรกิาร

4. เปนชมุชนวชิาการทีเ่นนการถายทอดความร ูและแลกเปลีย่นเรยีนรใูน
องคการ

2.5 โครงสรางองคการ

ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การแบงสวนราชการในมหาวทิยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2549 กำหนดหนวยงานในสำนักงานอธิการบดีเปน 6 กอง
1 หนวยตรวจสอบ ในสวนการจัดการศึกษาเปน 22 คณะ/วิทยาลัย และสำนัก/
สถาบนั/ศนูย เปน 6 หนวยงาน ดงันี้

2.ขอมูลองคการ
2.1 วสิยัทศัน

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน
โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัย
แหงคุณภาพ มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และเปน
มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี

2.2 พนัธกจิ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ที่มุงเนนการพัฒนาชุมชน
และสังคมใหเขมแข็ง

2.3 คานยิมขององคการ
1. การนำองคการอยางมีวิสัยทัศน
2. การใหความสำคญักบัคณาจารย บคุลากร ผมูสีวนไดสวนเสยี และภาคี

ความรวมมือ
3. การมงุเนนผลลพัธและการสรางคณุคา
4. การมุงอนาคต
5. การเรียนรูขององคการและของแตละบุคคล
6. ความรับผิดชอบตอสังคม

2.4 วฒันธรรมองคการ
1. มคีวามตืน่ตวั กระตอืรอืรนตอการเปลีย่นแปลง ยดึมัน่ในกฎระเบยีบและ

ระบบธรรมาภิบาล
2. คำนงึถงึประโยชนสวนรวม ประนปีระนอม และมกีารยอมรบัความคดิเหน็
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แนวทางปฏิบัติ
2.1 สนับสนุนการกระจายโอกาสตามศักยภาพทางการศึกษาแกนักเรียน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุมผูดอยโอกาส
2.2 เปดชองทาง และโอกาสใหองคการและบคุคลกลมุตางๆ ไดเขาศกึษา

และเรียนรูในมหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อพัฒนาองคการและศักยภาพของบุคคล
ดวยรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายและทั่วถึงภายใตการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรและรปูแบบทีห่ลากหลายในการเขาถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารที่มีมากขึ้น

2.3 สนับสนุนการวิจัยพัฒนา โดยใชปญหาจากพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเปนประเด็นศึกษาและใชเพื่อแกไขปญหาไดในพื้นที่จริง

2.4 สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการแกสังคม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

2.5 สงเสริมชุมชนตนแบบการพัฒนาโดยใชหลักการมีสวนรวมและ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.6 สนับสนุนการทำงานแบบภาคีเครือขายการมีสวนรวมการพัฒนากับ
ภาคสวนตางๆ

นโยบายหลกั
3. ใหความสำคญักบัการเปนมหาวทิยาลยัสเีขยีว (Green Campus) ทีม่พีืน้ที่

ปาไมอุดมสมบูรณ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีของประชาคมมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการเสริมสรางจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ

แนวทางปฏิบัติ
3.1 วางระบบและกลไก เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมภายใน

มหาวิทยาลัยใหเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม
3.2 สรางความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. นโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน

เพื่อแสดงความมุ งมั่นตอการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดีประกอบดวย
นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี
ทัง้ 4 ดาน คอื นโยบายดานรฐั สงัคมและสิง่แวดลอม นโยบายดานผรูบับรกิารและ
ผมูสีวนไดสวนเสยี นโยบายดานองคการ และนโยบายดานผปูฏบิตังิาน มรีายละเอยีด
ดงันี้

3.1 นโยบายดานรฐั สงัคมและสิง่แวดลอม

นโยบายหลกั
1. มุงเนนการดำเนินงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในฐานะมหาวิทยาลัย

ของรัฐ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมและประเทศชาติ
แนวทางปฏิบัติ

1.1 กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ที่สนองยุทธศาสตรของรัฐ สอดคลองกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและทิศทาง
การพัฒนาประเทศ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ไดชัดเจน โดยจัดทำแผนพัฒนา
มหาวทิยาลยัในระยะยาว แผนระยะปานกลาง ไดแก แผนปฏบิตัริาชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจำป

1.2 มรีะบบการกำกบัดแูล ตดิตาม ประเมนิผล และปรบัปรงุผลการปฏบิตังิาน
อยางตอเนือ่ง

นโยบายหลกั
 2. สงเสรมิบทบาทของมหาวทิยาลยัในการมสีวนรวม และสรางภาคเีครอืขาย

การพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุมประเทศใน
อนุภูมิภาคลุมน้ำโขง
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1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในทุกดานใหมี
ความคลองตัว มีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล

1.3 ปรบัปรงุและพฒันาระบบการกำกบั ตดิตาม ประเมนิผล และดำเนนิการ
อยางตอเนื่องโดยเนนการทำงานอยางมีคุณภาพใหเปนวัฒนธรรมขององคการ

1.4 มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ

1.5 สงเสริมระบบการบริหารแบบมีสวนรวมจากประชาคมมหาวิทยาลัย
ในระดับตางๆ ตลอดจนมีระบบและกลไกการรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยตอ
สาธารณชนอยางสม่ำเสมอ และทั่วถึงดวยชองทางการสื่อสารตางๆ

1.6 สงเสริมการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคการเชิงรุกเพื่อสงเสริม
ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยสูสังคม

3.4 นโยบายดานผปูฏบิตังิาน

นโยบายหลกั
1. การวางระบบพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีสมรรถนะสูง

เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศนมหาวิทยาลัย

แนวทางปฏิบัติ
1.1 สงเสริมความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากร รวมทั้งพัฒนา

ศกัยภาพของบคุลากรอยางตอเนือ่งตามศกัยภาพและชวงระยะเวลาการปฏบิตังิาน
1.2 สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 เสริมสรางและพัฒนาบรรยากาศในการทำงานที่เปนสุข
1.4 วางระบบและกลไกเรือ่งคาตอบแทนทัง้ทีเ่ปนตวัเงนิและไมเปนตวัเงนิ

ใหเหมาะสม
1.5 จัดกิจกรรมเพื่อยกยองชมเชยผูมีผลงานดีเดนในดานตางๆ

3.3  สงเสรมิการมสีวนรวมกบัภาคสวนตางๆ ในการดแูลและรกัษาสิง่แวดลอม
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ

3.2 นโยบายดานผรูบับรกิาร และผมูสีวนไดสวนเสยี

นโยบายหลกั
1. มงุใหบรกิารดวยความโปรงใส ซือ่สตัยสจุรติ ยตุธิรรม ดวยความเสมอภาค

เพื่อประโยชนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

แนวทางปฏิบัติ
1.1 ปรับปรุงกระบวนการใหบริการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหเกิด

ความถกูตอง สะดวก รวดเรว็ โปรงใส มผีรูบัผดิชอบและสามารถตรวจสอบได
1.2 เพิม่ชองทางการรบัฟงความคดิเหน็และความตองการของผรูบับรกิาร

และผูมีสวนไดสวนเสีย เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ใหขอเสนอแนะ
และรวมตดิตามประเมนิผล ตลอดจนการประเมนิความพงึพอใจของผรูบับรกิารและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1.3 พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหมขีดีความสามารถและจติสำนกึในการให
บรกิาร (Service mind) อยางเสมอภาค เปนธรรมดวยความโปรงใส ซือ่สตัยสจุรติ
ยุติธรรม

3.3 นโยบายดานองคการ

นโยบายหลกั
1. การบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพโดยใชหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี
แนวทางปฏิบัติ

1.1 จัดโครงสรางองคการใหเอื้อตอการปฏิบัติงานและสนองตอบตอการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ภาคผนวก

4. แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตาม
นโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดีของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงกำหนดแนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตาม
นโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยขอนแกนจะจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง
นโยบายการกำกบัองคการทีด่ ีและจดัทำเอกสารเผยแพรแกประชาคมทกุภาคสวน
เพื่อสื่อสารใหบุคลากรทุกคน ไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย
การกำกับดูแลองคการที่ดีอยางกวางขวางและทั่วถึง

2. มหาวิทยาลัยขอนแกนจะดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองคการ
ที่ดีฉบับนี้ โดยอาศัยกลไกของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปของมหาวิทยาลัย

3. มหาวิทยาลัยมุงหวังวาประชาคมมหาวิทยาลัยจะรวมมือปฏิบัติตาม
นโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดีใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม

4. นโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้จะมีการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน และปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นในระยะตอไป

5. หากผูใดมีขอสังสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติหรือตองการ
คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ สามารถติดตอหรือ
สอบถามไดทีก่องแผนงานหรอืสำนกังานประเมนิและประกนัคณุภาพ โทร. 043-202-337
และ 043-326-103 ตามลำดบั
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โดยนโยบายและพันธกิจทั้ง 8 ดาน มหาวิทยาลัยไดนำมาแปลงเปนยุทธศาสตร
การบรหิารของมหาวทิยาลยัใน 5 ประเดน็ยทุธศาสตร คอื ประเดน็ยทุธศาสตรที ่1
การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่
พึงประสงค ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการ
วชิาการทีเ่สรมิสรางการพฒันาทีย่ัง่ยนื ประเดน็ยทุธศาสตรที ่4 การอนรุกัษ พฒันา
ถายทอดและฟนฟขูนบธรรมเนยีม ประเพณแีละวฒันธรรมภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
และประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับองคประกอบ 4 ประเด็นสำคัญของนโยบายการกำกับดูแล
องคการที่ดีไดดังนี้

ความเชือ่มโยงของ
นโยบายการกำกบัดแูลองคการทีด่มีหาวทิยาลยัขอนแกน และ

นโยบายและพนัธกจิในการบรหิารและพฒันา มหาวทิยาลยัขอนแกน
พ.ศ.2550-2554

จากหลักการและแนวคิดดังกลาวขางตน สำนักงาน ก.พ.ร.ไดกำหนดให
หนวยงานภาครัฐจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดีในปงบประมาณ
พ.ศ. 2552   ซึง่ครอบคลมุองคประกอบ 4 ดานสำคญัไดแก 1.นโยบายดานรฐั สงัคม
และสิ่งแวดลอม 2.นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 3.นโยบาย
ดานองคการ 4.นโยบายดานผูปฏิบัติงาน และดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
กำหนดกรอบนโยบายและพันธกิจสำหรับการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ทีม่หีลกัการและเหตผุลสำคญั คอื มหาวทิยาลยัขอนแกนจะตองมกีารพฒันาระบบ
การบริหารองคการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งแกไขปญหาและจุดออน
ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
และการวจิยัใหเกดิผลสมัฤทธิไ์ดภายในเวลา 4 ป พ.ศ. 2550-2554 ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 3/2549 ซึ่งกรอบนโยบายและพันธกิจดังกลาว
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดยึดเปนกรอบแนวทางหลักในการจัดทำยุทธศาสตรการ
พฒันามหาวทิยาลยัมาอยางตอเนือ่ง เชน แผนยทุธศาสตรการบรหิารมหาวทิยาลยั
ขอนแกน พ.ศ. 2550-2553  แผนปฏบิตักิารมหาวทิยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2550-2553
กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552-2567 แผนปฏิบัติราชการ
4 ป พ.ศ. 2552-2555 มหาวิทยาลัยขอนแกน แผนปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวทิยาลยัขอนแกน เปนตน

กรอบนโยบายและพันธกิจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.
2550-2554 ประกอบดวยนโยบายและพนัธกจิในการบรหิารมหาวทิยาลยัขอนแกน
8 ดาน คือ 1.ดานการบริหาร 2.ดานการผลิตบัณฑิต 3.ดานการพัฒนานักศึกษา
4.ดานการวิจัย 5.ดานการบริการวิชาการแกสังคม 6.ดานการทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม 7.ดานการจัดการการเปลี่ยนแปลง 8.ดานการพัฒนาคุณภาพ
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พมิพครัง้ที ่  1
พฤษภาคม 2552
จำนวนพมิพ   1,000  เลม

จัดพิมพโดย
กองแผนงาน  สำนกังานอธกิารบดี
ฝายแผนและสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัขอนแกน
ถนนมติรภาพ  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง จ.ขอนแกน 40002
โทรศพัท/โทรสาร   0-4320-2337

จัดพิมพที่
โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ถนนมติรภาพ  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง จ.ขอนแกน 40002
โทรศพัท/โทรสาร  0-4334-2789

ลขิสทิธิโ์ดย
มหาวิทยาลัยขอนแกน

นโยบายการกำกับองคการที่ดี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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