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ค ำน ำ 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวม ทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชน  
เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ดังนั้น ส านักงาน ก.พ.ร.             
จึงก าหนดให้ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน จัดท าแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลในระดับองค์การ
นอกเหนือจากประมวลจริยธรรมในระดับบุคคล โดยใช้ชื่อเรียกว่า "นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี "    
กอปรกับเพ่ือแสดงถึงมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในระดับองค์การ ตามตัวชี้วัดที่ 12 
"ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการระดับกรม" ในมิติด้านการ
พัฒนาองค์การตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้
จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี 4 ด้าน คือ นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อคิดเห็นเสนอแนะต่างๆ จากที่ประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)       
และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์การ
และบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  

 
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

       มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก 



คู่มือการจดัท ารายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีดี่                                            หน้า |   
 

สำรบัญ 
 

                                                                                         หน้า 
 

ค ำน ำ            ก 
สำรบัญ            ข 

บทที่ 1 บทน ำ   
1.1 หลักการและแนวคิด         1 
1.2 การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   3 
1.3 วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี     3 
1.4 ข้อมูลองค์การ         4 

บทที่ 2 หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำรำยงำนผลตำมมำตรกำรและโครงกำร ตำมนโยบำย 
กำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 
2.1 หลักธรรมาภิบาล         7 
2.2 เกณฑ์การพิจารณาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล     10 
2.3 มาตรการและโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี    16 

บทที่ 3 แนวทำงกำรด ำเนินกำรและเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
ของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
3.1 แนวทางการด าเนินการ          26 
3.2 แนวทางของการด าเนินงาน ระดับ คณะ/หน่วยงาน (ศูนย์ สถาบัน ส านัก)   27 
3.3 กระบวนการจัดท ามาตรการและโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    27 

บทที่ 4 แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลตำมมำตรกำรและโครงกำร ตำมนโยบำยกำร   29 
ก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี   

ภำคผนวก 
ก. อภิธานศัพท์          40 
ข. ตัวอย่างค่านิยมหลักขององค์การและความหมาย      42 
ค. ความเป็นมาของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)   44 
ง. ความเชื่อมโยงของนโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ    
พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 - 2558)   48 
จ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)   49 
ฉ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแนวทางการก ากับดูแลองค์การที่ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 51 
ช. โครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  53 

บรรณำนุกรม           54 

ข 



คู่มือการจดัท ารายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีดี่                                            หน้า | 1  
 

บทที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและแนวคิด 

การก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี             
(Good Governance) เป็นหลักสากลที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันนานาชาติ ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้
องค์การประสบความส าเร็จ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) ดังปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 
71/10 (1) บัญญัติให้ ก.พ.ร. มีอ านาจหน้าที่เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
และงานของรัฐอย่างอ่ืนซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ให้เป็นไปตามมาตรา 3/1 โดยจะเสนอแนะให้มี 
การก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการก็ได้  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
อย่างเป็นรูปธรรม จึงก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในองค์การ นอกเหนือจาก
ประมวลจริยธรรมในระดับบุคคลซึ่งมีอยู่แล้ว โดยใช้ชื่อเรียกว่า “นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” และให้ส่วน
ราชการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการตามกรอบธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งสุจริตธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์ที่ดีภายใต้แนวคิดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 มีเจตนารมณ์
ว่า “การบริหารราชการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดความสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน    
ที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก
และสนองตอบความต้องการของประชาชน” 

2) พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ .ศ. 2546           
ได้ก าหนดขอบเขตความหมายของค าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ในภาพรวมซึ่งเป็นการชี้ให้เห็น
วัตถุประสงค์ของการบริหารราชการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาและเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของทุกส่วน
ราชการในการกระท าภารกิจใดภารกิจหนึ่งว่าต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
เกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
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3) รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 ระบุเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 

หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 74 วรรคหนึ่ง “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ ข้าราชการลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด”ี 

หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 มาตรา 78 “รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายใน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม             
และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ” และ “จัดระบบงานราชการและงานของรัฐใช้หลักการการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ” และ “จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท า   
และการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

4) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ.2551-2555) ได้ผลักดันการสร้างระบบ
ราชการไทยให้เป็นกลไกของรัฐที่ส าคัญต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย             
และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะข้าราชการให้สามารถเรียนรู้  ปรับตัว         
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนได้อย่างทันกาล ทั้งนี้ 
ต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยการสร้างระบบธรรมาภิบาลส าหรับการก ากับดูแลตนเองที่ดี
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ   
ต่อสังคม เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าสงค์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติ 

5) กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547     
จนถึงปัจจุบันส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท าเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วน
ราชการต่างๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงาน
สูงและมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด 1 
การน าองค์การ ส่วนหนึ่งได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์การ เพ่ือให้ส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองที่ดีโดย
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ               
และด าเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็น
ทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกัน   
และกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงาน
อย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนอ่ืนๆ ผู้บริหารมีการตรวจสอบการปฏิบัติตน
ของบุคลากรในองค์การว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
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6) นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี (Organizational Governance : OG) พ.ศ. 2551
ส ำนักงำน ก.พ.ร. เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ขององค์การว่าจะด าเนินการด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพร้อมก าหนดนโยบายครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ นโยบายด้านรัฐ สังคม    
และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายองค์การ นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  

 
1.2 กำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ
ผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมจุลดิส เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ร่วมกัน
ก าหนดค่านิยม จ านวน 6 ประการ ไว้เป็นกรอบแนวทาง  และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ได้จัดสัมมนาเพ่ือ
จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม  ชั้น 6 อาคาร 02 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการระดมสมองจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือทบทวนและร่วมกันก าหนดนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดี สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดและวางแนวทางการปฏิบัติ สู่ระดับหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี 
เลขานุการคณะ ผู้อ านวยการศูนย์ สถาบัน ส านักงานกอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนประมาณกว่า 200 ท่าน ซึ่งผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่  2/2552 เมื่อวันที่  23 มกราคม 2552 และที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 จากนั้น จึงได้
ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นแนวปฏิบัติ 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีมีมติเห็นชอบให้มี การปรับปรุง 
แนวทางการก ากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก และมาตรการ
และโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 
5 พฤศจิกายน 2556 และได้เสนอให้จัดท าแนวทางการด าเนินการและมาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมิน และรายงาน
ผลการด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ของทุกคณะ/หน่วยงาน ให้เป็นมาตรฐานและเป็นแนว
ปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยืดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 
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1.3 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำนโยบำยก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์กับ    
ทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี จึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือสนองตอบนโยบายเรื่องการก ากับดูแลองค์การที่ดีให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

2) เ พ่ื อ เป็ นน โยบ ายและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เ จน เ กี่ ย วกั บ ก ารก า กั บ ดู แ ลอ งค์ ก า รที่ ดี                      
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทุกหน่วยงานและสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายมาตรการการก ากับดูแล
องค์การที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รั ฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4) เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่สาธารณะ 
 

1.4 ข้อมูลองค์กำร 
1.4.1 วิสัยทัศน์ 

 

"มหำวิทยำลัยวิจัยช้ันน ำระดับโลก" 
 

ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลก โดยเทียบเคียงจาก

การจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย อันดับ 1 ใน 400 
ของโลก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม เชื่อมโยงกับ
การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแก้ไข พัฒนาในพ้ืนที่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาค ลุ่มน้ าโขง โดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็น องค์กรที่มีคุณภาพ
การศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงพาตนเองได้ บุคลากร    
มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างาน เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี มีบรรยากาศ
ทางวิชาการบนพ้ืนฐานของความภักดีและผูกพันต่อองค์กร 
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1.4.2 เป้ำหมำย 
"เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของ

โลก" 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศ       

มีบทบาทในการชี้น า ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ขณะเดียวกัน เพ่ือให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยยังค านึงถึงประเด็นเป้าหมายรองท่ีส าคัญและเก่ียวข้องอีก 3 ประเด็นประกอบด้วย 

    1. เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน 
    2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี 
    3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทาง

ปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้ 
 
1.4.3 พันธกิจ 

 การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 
 

1.4.4 ค่ำนิยมขององค์กำร 
การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การให้ความส าคัญกับคณาจารย์ บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความ

ร่วมมือ การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การมุ่งเน้นอนาคต การเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุคคล       
และ ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
1.4.5 วัฒนธรรมองค์กำร 
1) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อ การเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล 
2) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น 
3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน ท างานเป็นทีม และมี

จิตใจของการบริการ 
4) เป็ นชุ มชนทางวิ ช าการที่ เ น้ นการถ่ ายทอดความรู้  และแลกเปลี่ ยนคว ามรู้ ใ นองค์ ก ร
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1.4.6 โครงสร้ำงองค์กำร 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2549 ก าหนดหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีเป็น 31 หน่วยงาน 
คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยเป็น 21 หน่วยงาน  ศูนย์/สถาบัน/ส านักเป็น 5 หน่วยงาน วิทยาเขตเป็น 5 หน่วยงานและส่วนงานอื่นเป็น 8 หน่วยงานดังนี้ 
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บทที่ 2 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 
2.1 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

องค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 

2555 ได้มีมติเห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดย
ประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญและ 10 หลักการย่อย ดังนี้ 

 

 

2.1.1 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิต
ภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาใน    
การปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์         
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผล
การปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่าง     
มีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง
ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

2.1.2 ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) 

ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถ
ตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ          
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 

ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก
ด้านชายหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียม
กันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 

2.1.3 ประชารัฐ (Participatory State) 

การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) หมายถึง    
ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการ
แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 

การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจ         
และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม 
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2.1.4 ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) 

คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก ความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่ น        
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย หรือ I AM 
READY ได้แก่ 

 I =  Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
A =  Activeness ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ 
M =  Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
R =  Responsiveness ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
E =  Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
A =  Accountability ตรวจสอบได้ 
D =  Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
Y =  Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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2.2 เกณฑ์การพิจารณาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 ในการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 องค์ประกอบ มาเป็นหลักในการก าหนดกรอบในการด าเนินงานแต่ละ
องค์ประกอบได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบท วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และทิศทางการบริหาร
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในแต่ละองค์ประกอบได้ก าหนดกรอบการพิจารณาและเกณฑ์การพิจารณา เพ่ือให้แต่ละคณะ/
หน่วยงาน สามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการ ซึ่งรายละเอียดดังปรากฏในตารางนี้ 

แนวทางการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เพ่ือเป็นแนวทางการการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยได้

ก าหนดกรอบและเกณฑ์การด าเนินการ 10 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

หลักธรรมาภิบาล/กรอบการ
พิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 

1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

1.1 การบริหารจัดการองค์การ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1) มีโครงการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการท างานภายในองค์การ 
ประกอบด้วย 
- โครงการปรับปรุงหรือลดขั้นตอนกระบวนงานภายในคณะ/หน่วยงาน และการ

รายงานผล 
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการให้บริการโดยการรบัฟังความ

คิดเห็นของผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและการรายงานผล 
2) มีแผนการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและการรายงานผล 

1.2 การด าเนินการภารกิจ
ภาครัฐด้วยความคุ้มค่า 

1) มีโครงการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานและการรายงานผล 
- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย  
- อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีและมีการเปรียบเทียบย้อนหลัง 
- การวิเคราะห์เปรียบเทยีบผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายและผลการด าเนินงาน 
- มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน 

2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
2.1 การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ ์

 
1) มีแผนกลยุทธ์ที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายทีส่อดคล้องกับพันธกิจและปรัชญา

ขององค์การ 

2) มีกระบวนการจัดท าแผนครบถ้วนที่แสดงส่วนร่วมการจัดท าแผนจากทุกภาคส่วน 
3) มีโครงการและกจิกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสื่อสารแผนยุทธศาสตรท์ั่วทั้งองค์การ 
4) มีกระบวนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผน และรายงานความส าเร็จ

ของแผน 
2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1) มีระบบบริหารงานบคุลากรที่ใช้สมรรถนะ อย่างเป็นระบบทั่วท้ังองค์การ 
1.1) มีระบบบริหารผลงานบุคลากรที่ดี (PMS) ซึ่งต้องมีการก าหนดภาระงานของแต่

ละบุคคลที่ชัดเจน ก าหนดตัวช้ีวัดและการถ่ายทอดตัวช้ีวัดในระดับสายงานจนถึง
ตัวช้ีวัดระดับบุคคลทีส่อดคล้องกับตัวช้ีวัดระดบัองค์การ 
- มีการก าหนดกระบวนการประเมิน และแบบประเมิน ผลงานรายบุคคลและมี
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การน าสมรรถนะหลัก  สมรรถนะตามต าแหน่งงาน มาใช้ในการประเมิน 
- มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการรับฟังความคดิเห็นการท าความเข้าใจ

ในระบบประเมินและ ในระหว่างผูบ้ริหารและบุคลากร 
- มีกระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างปีและมีรายงานผลการ

ประเมินการปฏบิัติงาน 
1.2) มีระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- มีการก าหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งงานของบุคคลากร 
- มีแผนพัฒนาบุคลากรที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาบุคลากรในรายต าแหน่งและมี

การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร 
1.3) มีสวสัดิการส าหรับบุคลากรทกุประเภท และมีการบรหิารผลตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน ์อาทิ เช่น เงินรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนที่ได้จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

1.4) มีระบบสารสนเทศด้านการพฒันาบุคลากรทีส่ามารถให้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารในระดับต่างๆ ได้ เช่น ระดับปฏิบัติงาน ระดับการบริหารและระดับกล
ยุทธ์ขององค์การ 

 
2.3 การบริหารจัดการ

สารสนเทศ 
1) มีระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการบริหาร มีการจดัการสารสนเทศท่ีดีทีส่ามารถเช่ือมโยง

ระบบข้อมลูต่างๆขององค์การช่วยในการบริหารและการตดัสินใจและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารดา้นการเงิน 
- ระบบสารสนเทศท่ีใช้ตอบตัวช้ีวัดและการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

3.1 การรับรู้ความคาดหวัง/ 
ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.2 การตอบสนองการ
ให้บริการและการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน 
 

1) หน่วยงานมีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย 
- มีช่องทางในการเสนอปัญหาและความต้องการ และอุทธรณร์้องทุกข์ 
- มีผู้รับผิดชอบในการจดัการข้อร้องเรียน 
- มีระบบเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร 
-  มีการรายงานผลการอุทธรณ์ร้องทุกข์อย่างเป็นระบบหรือผลการแก้ปัญหาอย่าง

เป็นระบบ 
2) มีกระบวนการวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ และมีการรายงาน

ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ มีการเปรียบเทียบย้อนหลัง 
3) เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ารับบริการได้ง่ายมีหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ ตู้รับ

ข้อร้องเรียน จดหมายข่าว เป็นต้น 
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4. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) 
4.1 การก าหนดให้ มี ร ะบบ

ประเมินผลและตัวชี้วัดที่
ชัดเจน 

 

1) มีการจัดท าต าแหน่งงาน และค าบรรยายลักษณะงานท่ีครบถ้วน ทุกต าแหน่งงาน 
2) มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายองค์การสู่ระดับบุคคล และมีการจัดท าข้อตกลงใน

การปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตาม รายงาน ประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ 

4.2 การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 

1) มีการจัดวางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายในครบทุกองค์ประกอบ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามหลักการอย่างครบถ้วน  

2) มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีกระบวนการติดตาม รายงาน และ
ประเมินผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง 4 ด้าน คือ ด้านธรรมาภิบาล ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน 

3) มีการจัดท าคู่มือหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีครบถ้วน 
4.3 ระบบการให้คุณและให้

โทษ 
1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยเช่ือมโยงระบบแรงจูงใจ

และให้โทษอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และรายงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามประกาศหรือระเบียบ 

2) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น/ท าความเข้าใจในผลการประเมินระหว่างผู้ถูก
ประเมินและผู้บังคับบัญชาท้ังก่อนและหลังการประเมิน 

4.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม 1) มีโครงการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

2) มีกระบวนการแก้ไข หรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ของคณะ/หน่วยงานอย่างครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3) มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
4) มีการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนถึงการแก้ไข หรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการด าเนินงาน 
5. หลักเปดเผย/โปร่งใส (Transparency) 

5.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
แก่ข้าราชการประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) มีระบบการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร แก่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
- มีผู้ดูแลรับผิดชอบ มีการก าหนดหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
- มีช่องทางการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ที่หลากหลาย และมี

ประสิทธิภาพ 
- มีการติดตาม ประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและมีการรายงานผล 

2) ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันเหตุการณ์ โดยการประเมินจากผู้ใช้
ข้อมูล 

5.2 ระบบการตรวจสอบภายใน 
ที่ครบถ้วน  

 

1) มีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน 
2) การด าเนินการตรวจสอบภายในที่ครบถ้วนตามแผน  

- การตรวจสอบทางการเงิน 
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
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- การตรวจสอบการด าเนินงาน 
3) มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน  
4) มีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยตรวจสอบ

ภายในอย่างครบถ้วน 
5) มีการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

5.3 การป้องกันและปราบปราม
ทุจริต 

1) มีระบบการตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหลายระดับ อาทิ 
ส านักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย  ส านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 

2) มีรายงานผลการตรวจสอบ 

6. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
6.1 สิทธิของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 1)  มีกิจกรรมโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติราชการ ท างานด้วยความ

เป็นธรรม และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากสิทธิ และช่องทางการร้องเรียนในเรื่องการเข้าถึงข้อมูล 

2)  มีการก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและสิทธิที่พึงมีพึงได้ 
6.2 เนื้อหาของกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
1) มีกฎระเบียบในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนปฏิบัติได้ 
2) มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น มีแผนการอบรมการใช้อ านาจกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น 

6.3 ผู้ใช้อ านาจ  1) มีการก าหนดกลไกและขั้นตอน กระบวนการในการพิจารณาความผิด เช่น การ
สืบสวน ตั้งกรรมการ การสอบสวน พิจารณาความผิดและก าหนดโทษ ลงโทษ และ
รายงานการด าเนินการทางวินัย เป็นต้น ตลอดจนมีการเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในส่วนท่ีควรเปิดเผย 

2) มีระเบียบที่ก าหนดให้ผู้มีอ านาจปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาความผิด รวมถึงการ
ก าหนดโทษและการลงโทษอย่างครบถ้วนทุกข้ันตอน 

7. หลักความเสมอภาค (Equity) 
7.1 การสร้างกลไกความเสมอ

ภาค 
 

1) มีกิจกรรมหรือโครงการที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการด าเนินงานให้บริการ กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่แบ่งแยก เช่น จัด
กิจกรรมเสริมสร้างเจตคติ จัดเสวนาด้านการสร้างความเข้าใจ การช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการท างาน และค านึงถึงความเสมอภาค 
เป็นต้น 

7.2 มาตรการด้านความเสมอ
ภาคภายในและภายนอก
องค์การ 

1) จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการที่แสดงให้เห็นถึงความเสมอ
ภาคตามสิทธิของผู้รับบริการอย่างชัดเจนเป็นท่ียอมรับ  

2) เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนได้ในกรณีที่ไม่ได้
รับความเสมอภาคและมีกระบวนการรับฟังและแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
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8. การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ(Participation/Consensus Oriented) 

8.1 ระบบการเปิด เผยข้อมู ล
ข่าวสาร 

 

1) มีการส ารวจและสรุปความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสาร และช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

2) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน เว็บไซต์
หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

3) มีหน่วยงานหรือบุคคลทีใ่ห้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
8.2 ระบบรับฟังข้อคิดเห็น  
 

1) มีผู้รับผิดชอบงานด้านการรับฟังความคิดเห็น โดยก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 

2) มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหลายช่องทาง 
3) มีรายงานข้อคิดเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และน าข้อคิดเห็นไปประกอบการ

ตัดสินใจในการบริหารราชการ 
4) ติดตามและประเมินผลส าเร็จของการรับฟังความคิดเห็น 

8.3 กลไกเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในบริหารราชการกับ
ส่วนราชการ  

1) มีคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน โดยคัดเลือกภารกิจ /
แผนงาน/โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการร่วม มีการด าเนินการ มีการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการตามแผน 

2) มีเครือข่ายที่สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน  เช่น 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เครือข่ายภาคประชาชน  เครือข่าย
ผู้ปกครองศิษย์เก่า เป็นต้น 

8.4 ระบบการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหาร
ราชการของส่วนราชการ 

 

1) มีกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วม เช่น  
- จัดประชุมเสวนา   
- จัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนหรือการจัดให้มีเครือข่ายภาคประชาชน 
- จัดนิทรรศการหรืองานชุมชน 
- การสัมมนากลุ่มย่อย 
- การส ารวจความคิดเห็น เป็นต้น 

8.5 มาตรการการพิจารณาการ 
หาฉันทามติร่วมกัน 

 

1) มีการท าข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

2) มีการควบคุมให้มีการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
3) มีการเผยแพร่การด าเนินการในเรื่องของการหาข้อตกลงให้กับภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วน

เสียกับข้อตกลง 
9. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 

9.1 กลไกการกระจายอ านาจ 1) มีกระบวนการกระจายอ านาจการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี ้
 คณะหรือหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการกระจาย

อ านาจ ดังน้ี 
- มีโครงสร้างการบริหารที่มีการก าหนดต าแหน่งและภาระของต าแหน่งที่รับผิดชอบ

ที่ชัดเจนมีผู้รับผิดชอบและมอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน   
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หลักธรรมาภิบาล/กรอบการ
พิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 

- มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโดยการก าหนดภาระงานท่ีรับผิดชอบและอ านาจใน
การสั่งงานและมีการเผยแพร่และชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางและคู่มือ 

- มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและความส าเร็จของการปฏิบัติงานของ
แต่ละต าแหน่ง  

      9.2  กลไกสนับสนุนเพ่ือรองรับ
การกระจายอ านาจ 

1) มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานขององค์การที่ผู้บริหารทุกต าแหน่ง
สามารถใช้และเรียนรู้ร่วมกันได้ 

2) มีการก าหนดผู้บริหารในหน่วยงานท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาในเรื่องการมอบอ านาจ 

10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม(Morality/Ethic) 
10.1  มีจิตส านึกความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม 

1) ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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2.3 มาตรการและโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ทั้ง 4 ด้าน คือ นโยบาย ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบาย
ด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละนโยบายได้ก าหนดแนวปฏิบัติและมาตรการ/โครงการที่ควร
ด าเนินการ ดังรายละเอียดในแต่ละนโยบายดังนี้ 

(1) นโยบายด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก 1. มุ่งเน้นการด าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 
 

แนวปฏิบัติ มาตรการ/โครงการที่ควรด าเนินการ 

1.1 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สนอง
ยุทธศาสตร์ของรัฐ สอดคล้องกับ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ สามารถวัด
ผลสั มฤทธิ์ ไ ด้ ชั ด เ จน  โ ดยจั ดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 
แผนระยะปานกลาง ได้แก่ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีโครงการในแผนที่แสดงให้เห็นสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยสีเขียว และการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุข
ภาวะ  

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารหน่วยงานอย่างมีส่วนร่วม 

3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสื่อสาร
แผนยุทธศาสตร์ทั่วท้ังองค์การ 

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลส าเร็จของ
การปฏิบัติตามแผน 

1.2 มีระบบการก ากับดูแล ตดิตาม
ประเมินผล และปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบและกลไก การประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหาร ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงาน 

2)  มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) ที่มีการก าหนด
ตัวช้ีวัดระดับองค์การ สายงาน และถ่ายทอดตัวช้ีวัดสู่ระดับบุคคล 

3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบการตรวจประเมินคุณภาพ อาทิการประเมิน
คุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพนอก การประเมินการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ เป็นต้น 

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

5) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการน าเอาผลการประเมินไปเช่ือมโยงกับระบบ
การจัดสรรเงินรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนท่ีได้จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ 
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 นโยบายหลัก 2. ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนร่วม และสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

แนวปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ 

2.1 สนับสนุนการกระจายโอกาสตาม
ศักยภาพทางการศึกษาแก่นักเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กลุ่มบุคคลที่
หลากหลาย  
- ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าศึกษา  
- นักเรียนเรียนดีแต่ยากจนทั้งในภูมิภาคอีสานและภูมิภาคอื่น  
- ผู้มีความสามารถพิเศษ 

 2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการที่ให้บริการส าหรับนักศึกษาพิการ โดยการจัดหา
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา พร้อมดูแล ให้ค าปรึกษาด้านการเรียน 
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด สนับสนุนให้เพื่อนนักศึกษาร่วมเป็นบัดดี้ เพื่อช่วย
เพื่อน ทั้งเวลาเรียนและท ากิจกรรม 

3) ให้โอกาสนักเรียนในกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และภูมิภาคอื่น ได้เข้าศึกษา 

2.2 สนับสนุนการวิจัยพัฒนา โดยใช้
ปัญหาจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นประเด็นศึกษาและใช้เพื่อแก้ไขปัญหา
ได้ในพ้ืนท่ีจริง 

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการสัมมนาหรือมีโครงการกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือ
กับหน่วยงานกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อรวบรวมปัญหาของชุมชน การสังเคราะห์องค์
ความรู้จากงานวิจัย เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน ผ่านหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย หรือองค์การปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ 

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการท างานเพื่อ
แก้ปัญหาของชุมชนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยกับชุมชน
หรือหน่วยงานในพื้นที่  

3) คณะ/หน่วยงาน มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาในพื้นที่ ที่ได้รับการสนับสนุนเงิน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย  

2.3 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การบริการวิชาการแก่สั งคม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและเช่ือมโยงกับกลุ่ม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การบริการวิชาการแก่สังคมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงการ
ให้ความรู้ทางวิชาการในการแก้ปัญหาหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือภูมิภาคใน
การสร้างหลักประกันและความเชื่อมั่นให้กับสังคม 

2.4 ส่งเสริมชุมชนต้นแบบการพัฒนาโดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วมและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) มหาวิทยาลัย มีโครงการ “ชุมชนต้นแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง”* ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและมีรายงานผลความส าเร็จของโครงการ 

2.5 สนับสนุนการท างานแบบภาคี
เครือข่ายการมีส่วนร่วมการพัฒนากับภาค
ส่วนต่างๆ 

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน
โดยการคัดเลือกภารกิจ/แผนงาน/โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการร่วม มีการด าเนินการ มี
การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามแผน 

2) มีเครือข่ายที่สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน  เช่น 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า เป็นต้น 

หมายเหตุ * ชุมชนต้นแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ชุมชนโดยรอบที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในทุกพื้นที่ทั้งขอนแก่น หนองคาย ร้อยเอ็ด และจังหวัดเลย  
โดยศูนย์บริการวิชาการจะจัดโครงการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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 นโยบายหลัก 3. ให้ความส าคัญกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Campus) ที่มีพ้ืนที่ป่าไม้อุดม
สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาคมมหาวิทยาลัยตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

แนวปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ 

3.1 วางระบบและกลไก เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 

1) มหาวิทยาลัย มีแผนงาน/โครงการปรับปรุงผังแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน 
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานท่ี ระบบขนส่งมวลชนและการจราจรที่ดี 

2) มหาวิทยาลัย มีผังแม่บทที่แสดงให้เห็นการใช้พื้นที่สีเขียวและพื้นที่กิจกรรม
ชุมชนภายในและชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย  

3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ 
พร้อมทั้งจัดโซนนิ่งระบบบริหารจัดการการดูแลภูมิสถาปัตย์ ให้ได้สัดส่วนที่
เหมาะสมทั้งที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเรียน และสันทนาการ 

4) มหาวิทยาลัย มีโครงการและกิจกรรมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวตลอดจน
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และรักษาระบบนิเวศน์ของพื้นที่บริเวณให้สอดคล้อง
กับสภาพธรรมชาติดั้งเดิม  

3.2 สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อ 
ลดการใช้พลังงานภายในพื้นที่อาคารโดยมีเป้าหมายลดปริมาณการใช้พลังงาน

เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังกับปีที่ผ่านมา  
2) มีโครงการและกิจกรรมที่รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน 

อย่างต่อเนื่อง 
3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการวิเคราะห์การใช้พลังงานในรูปแบบ
ต่างๆเพื่อน าไปสู่การประหยัดพลังงานหรือเกิดการใช้พลังงานทดแทน 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 
ในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1) มหาวิทยาลัย มีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย 
/วิทยาเขต/สถานีทดลอง ร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร และ
นักศึกษา ร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เสริมสร้างสุขภาวะ
ให้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้
เป็นประโยชน์  
2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร นักศึกษาในการดูแลสิ่งแวดล้อม อาทิ การก าจัดขยะ การดูแลและ
อนุรักษ์ต้นไม้ และพืชพันธุ์ การอนุรักษ์พลังงาน การสร้างจิตส านึกในเรื่องภาวะ
โลกร้อนและการดูแลที่พักอาศัย เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจดัท ารายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีดี่                                            หน้า | 19  
 
 

(2) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายหลัก 1. มุ่งให้บริการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ด้วยความเสมอภาคเพ่ือประโยชน์

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

แนวปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ 

1.1 ปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความ
ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มี
ผู้รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ 

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่บุคลากร 
นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านหลายช่องทาง 

2) มีระบบการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร แก่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
- มีผู้ดูแลรับผิดชอบ มีการก าหนดหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
- มีช่องทางการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ 
- มีการติดตาม ประเมินผลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และมีการรายงานผล 

 3) มีโครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการให้บริการโดยการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการรายงานผล 

 4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินงาน
ให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่แบ่งแยก 
เช่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติ จัดเสวนาด้านการสร้างความเข้าใจ การช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการท างาน และค านึงถึงความเสมอภาค เป็น
ต้น 

 5) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการที่
แสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคตามสิทธิของผู้รับบริการอย่างชัดเจนเป็นท่ียอมรับ  

1.2 มีการรับฟังความคิดเห็นและความ
ต้องการ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วม ให้ข้อ เสนอแนะและร่ วม
ติ ดตาม  ประ เมินผลตลอดจนการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) หน่วยงานมีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

- มีช่องทางในการเสนอปัญหาและความต้องการ และอุทธรณร์้องทุกข์ 
- มีผู้รับผิดชอบในการจดัการข้อร้องเรียน 
- มีระบบเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร 
- มีการรายงานผลการอุทธรณ์ร้องทกุข์อย่างเป็นระบบหรือผลการแกป้ัญหาอย่างเป็นระบบ 

2) มีกระบวนการวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างเป็นระบบและมีการรายงาน
ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ โดยมีการเปรียบเทียบย้อนหลัง 

3) เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ารับบริการได้ง่ายมีหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ ตู้รับข้อ
ร้องเรียน จดหมายข่าว เป็นต้น 

4) ติดตามและประเมินผลส าเร็จของการรับฟังความคิดเห็นและน าข้อคิดเห็นไปประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารราชการ 

1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถ และจิตส านึกในการ
ให้บริการอย่างเสมอภาคเป็นธรรมด้วย
ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม 

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- มีการก าหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งงานของบุคคลากร 
- มีแผนพัฒนาบุคลากรที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาบุคลากรในรายต าแหน่งและมีการ

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 
- มีโครงการพัฒนาบุคลากรใหม้ีจติส านึกในการให้บริการ 
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(3) นโยบายด้านองค์การ 
นโยบายหลัก 1. การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

แนวปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ 
1.1 จัดโครงสร้างองค์การให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
และสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการท างาน ลดความซ้ าซ้อน ใช้
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ 

 2) มีโครงการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการท างานภายใน
องค์การ ประกอบด้วย 
- โครงการการปรับปรุงหรือลดขั้นตอนกระบวนงานภายในคณะ/หน่วยงาน 

และการรายงานผล 
- โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการให้บริการโดยการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและการรายงานผล 
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในทุกด้านให้มีความคล่องตัว  
มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

1) ถ่ายทอดการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี และ
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ลงสู่คณะ/หน่วยงานต่างๆ อย่างจริงจัง 
ต่อเนื่องและมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 

2) มีระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการบริหาร มีการจัดการสารสนเทศท่ีดทีี่สามารถ
เชื่อมโยงระบบข้อมลูต่างๆ ขององค์การช่วยในการบริหารและการตดัสินใจและ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วย 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารด้านการเงิน 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานบุคคล  
- ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

3) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มี
ความคล่องตัวและตอบสนองการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการและกจิกรรมที่แสดงให้เห็นความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติงานและการรายงานผล 
- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย  
- อัตราการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปีและมีการเปรียบเทียบย้อนหลัง 
- การวิเคราะห์เปรยีบเทียบผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายและผลการ

ด าเนนิงาน 
 - มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน 

 5) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีแผนการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและการ
รายงานผล 

1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเน้น
การท างานอย่างมีคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมของ
องค์การ 

1) มหาวิทยาลัย มีระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินองค์การและบุคลากรทุก
ระดับ 
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แนวปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ 
 2) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบบริหารผลงานบุคลากรที่ดี (PMS) ซึ่ง

ต้องมีการก าหนดภาระงานของแต่ละบุคคลที่ชัดเจน ก าหนดตัวช้ีวัดและการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดในระดับสายงานจนถึงตัวช้ีวัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดระดับองค์การ 
- มีการก าหนดกระบวนการประเมิน และแบบประเมิน ผลงานรายบุคคลและ

มีการน าสมรรถนะหลัก  สมรรถนะตามต าแหน่งงาน มาใช้ในการประเมิน 
- มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการรับฟังความคดิเห็นการท าความ

เข้าใจในระบบประเมินและ ในระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 
- มีกระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างปีและมีรายงานผล

การประเมินการปฏิบัติงาน 

 3) มีระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากรที่สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารในระดับต่างๆ ได้ เช่น ระดับปฏิบัติงาน ระดับการบริหาร
และระดับกลยุทธ์ขององค์การ  เป็นต้น 

1.4 มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

1) มหาวิทยาลัย มีการวางระบบและกลไกการตรวจสอบและควบคมุภายในไป
ยังระดับคณะ/หน่วยงาน 

 2) มหาวิทยาลัย มีการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกด้านและขยายผลไปยัง
คณะ/หน่วยงาน 

 3) มหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่ความรู้เรื่อง การตรวจสอบและควบคุมภายใน 
ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้แก่ประชาคมทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 

 4) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานมีระบบสารสนเทศในการบริหารความเสี่ยง 

1.5 ส่งเสริมระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมจาก
ประชาคมมหาวิทยาลัยในระดับต่างๆ ตลอดจนมี
ร ะบบและกล ไ กกา ร ร าย ง านกิ จ ก า รขอ ง
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชนอย่างสม่ าเสมอและ
ทั่วถึงด้วยช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

1) มีคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน โดยคัดเลือก
ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการร่วม มีการด าเนินการ มี
การติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามแผน 

2) มีเครือข่ายที่สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาค
ประชาชน เช่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เครือข่ายภาค
ประชาชน เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เป็นต้น 

 3) มีกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วม เช่น  
- จัดประชุมเสวนา 
- จัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนหรือการจัดให้มีเครือข่ายภาคประชาชน 
- การจัดนิทรรศการหรืองานชุมชน 
- การสัมมนากลุ่มย่อย 
- การส ารวจความคิดเห็น  เป็นต้น 

1.6 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
องค์การเชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัยสู่สังคม 

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีระบบและกลไกการเปิดเผยข้อมูลและ   
แนวทางการปฏิบัติราชการให้สาธารณชน 

2) มีระบบการสื่อสารองค์การเชิงรุกอย่างทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ 
การสื่อสารองค์การเชิงรุก  
3) จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนในพื้นที่ 

โดยให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลให้ครอบคลุมในทุกคณะ/
หน่วยงาน 
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(4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
นโยบายหลัก 1. การวางระบบการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีสมรรถนะสูงเพ่ือสนับสนุน

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

แนวปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ 

1.1 ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานให้แก่
บุคลากร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ  

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามแผน 

1.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ อย่างต่อเนื่องและมีการประเมินผลและรายงานผล 

1.3 เสริมสร้างและพัฒนาบรรยากาศในการ
ท างานท่ีเป็นสุข 

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีโครงการที่ส่งเสริมการท างานที่เป็นสุข อาทิ 
โครงการ Happy work place  
2) กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างบรรยากาศของการท างานที่
เป็นสุข มีการแสดงผลงานที่ภาคภูมิใจของบุคลากร อาทิ โครงการ KKU Show 
& Share 

1.4 วางระบบและกลไกเรื่องค่าตอบแทนทั้งที่เป็น
ตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินให้เหมาะสม 

1) มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลส าหรับบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะสูง 

2) มีสวัสดิการส าหรับบุคลากรทุกประเภท และมีการบริหารผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ อาทิ เช่น เงินรางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนที่ได้
จากทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

1.5 จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องชมเชยผู้มีผลงานดีเด่น
ในด้านต่างๆ 

1) จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องชมเชยผู้มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องและขยายผลให้
ครอบคลุมในทุกคณะ/หน่วยงาน 
2) เพิ่มรางวัลประเภท/สาขาต่างๆ เพื่อมอบให้แก่องค์การ/บุคคลที่เป็นคนดีและ
ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและ/หรือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีหลักเกณฑ์
และกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสม 
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บทที่ 3 
แนวทางการด าเนินการและเกณฑ์การพิจารณา 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
3.1 แนวทางการด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ด าเนินการตามแนวทางการก ากับดูแลองค์การที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ดังนี้ 

1) หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี 10 องค์ประกอบ คือ (1) หลักประสิทธิภาพ    
(2) หลักประสิทธิผล (3) หลักการตอบสนอง (4) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (5) หลักเปิดเผย/
โปร่งใส (6) หลักนิติธรรม (7) หลักความเสมอภาค (8) หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ        
(9) หลักการกระจายอ านาจ (10) หลักคุณธรรม/จริยธรรม 

2) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วย นโยบาย 4 ด้าน คือ (1) นโยบายด้าน
รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม (2) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) นโยบายด้านองค์การ (4) 
นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  

ส่วนที่ 2 ให้มีการรายงานเพ่ิมเติมในกรณี ดังต่อไปนี้ 
1) กรณีคณะ/หน่วยงาน ที่มีโครงการก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท        

ให้รายงานว่าได้ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างไร 
2) กรณีโครงการปกติ ให้คณะ/หน่วยงาน รายงานโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good-

Practice) ตามหลักธรรมาภิบาล เช่น โครงการประหยัดพลังงาน โครงการผลิตต ารา โครงการวิจัยและบริการ
วิชาการในพื้นที่ โดยเข้าไปศึกษาวิจัย และใช้องค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาพ้ืนที่ เป็นต้น   
 

การติดตามประเมินผลการด าเนินการ ให้รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 -มีนาคม 
2557) และครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม - กันยายน 2557)  
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3.2 แนวทางของการด าเนินงาน ระดับ คณะ/หน่วยงาน (ศูนย์ สถาบัน ส านัก) 
1) คณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก ากับ

ดูแลองค์การที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติและมีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม 
2) การรายงานผลการด าเนินการ ให้เลือกโครงการที่ส าคัญ คัดเฉพาะโครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และมี

การด าเนินงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
3) ควรมีการแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการ เพ่ือด าเนินงานคัดกรองและเลือกโครงการที่ส าคัญ

โดยเฉพาะ 
 
3.3 กระบวนการจัดท ามาตรการและโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  โดยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือพิจารณาเสนอนโยบายและแนวทางในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ร่วมกันจัดท ามาตรการและ
โครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายละเอียดกระบวนการจัดท ามาตรการและโครงการดังกล่าว ดังนี้ 

 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

ตุลาคม 2556  มหาวิทยาลัย : จัดสัมมนาแนวทางการก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พฤศจิกายน 
2556 

 มหาวิทยาลัย : เสนอแนวทางการด าเนินนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ธันวาคม 2556  กองแผนงาน จัดท าคู่มือ/แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557   

มกราคม 2557  มหาวิทยาลัย : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท ารายงานผลตามมาตรการและโครงการ 
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557   

มีนาคม 2557  มหาวิทยาลัย : แจ้งให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลตามมาตรการและโครงการตามนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดีฯ 

 คณะ/หน่วยงาน : รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานผลตามมาตรการ         
และโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557  
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน 

เมษายน 2557  คณะ/หน่วยงาน : รายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี พ.ศ. 2557  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน 

มิถุนายน 2557   มหาวิทยาลัย : รายงานผลตามมาตรการและโครงการฯ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน เสนอต่อ
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี และสภามหาวิทยาลัย 

กันยายน 2557  มหาวิทยาลัย : แจ้งให้คณะ/หน่วยงาน รายงานผลผลตามมาตรการและโครงการตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฯ 

 คณะ/หน่วยงาน : รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานผลตามมาตรการ         
และโครงการ ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557 
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน 

ตุลาคม 2557  คณะ/หน่วยงาน : รายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี พ.ศ. 2557  ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน 

 มหาวิทยาลัย :  
- จัดเวทีแบ่งปันประสบการณ์ และมีการมอบรางวัลให้กับคณะ/หน่วยงาน ที่มีโครงการเป็น
แบบอย่างที่ด ีตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก และจะก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
- คณะท างาน/ทีมพ่ีเลี้ยง ประเมินผลให้ข้อเสนอแนะ/แลกเปลี่ยน ประเด็นส าคัญต่อการ
จัดท าแนวทางการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

ธันวาคม 2557  มหาวิทยาลัย : รายงานผลตามมาตรการและโครงการฯ ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน เสนอต่อ
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี และสภามหาวิทยาลัย 
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บทที่ 4 
แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรการและโครงการ  

ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557 
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องค์ประกอบของการจัดท ารายงานผลตามมาตรการและโครงการ  
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2557 

  

ปก 
ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 1  บทน า 
ส่วนที่ 2  นโยบาย/แนวทางปฏิบัติของ คณะ/หน่วยงาน 
ส่วนที่ 3  สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ส่วนที่ 4  รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

4.1 การรายงานผล ตามมาตรการโครงการ ตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การท่ีดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

4.2 การรายงานเพิ่มเติมในกรณี คณะ/หน่วยงาน ท่ีมีโครงการก่อสร้างหรือ
ครุภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท 
ส่วนที่ 5  แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของคณะ/หน่วยงาน 
ส่วนที่ 6  ภาคผนวก 

6.1 ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
6.2 อื่นๆโปรดระบุ 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

1.1 ความเป็นมา 
.........................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................... ..................... 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ .................................. 
 

1.2 กระบวนการจัดท ารายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557 

......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... ..................... 
..............................................................................................................................................................................  
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ส่วนที่ 2  นโยบาย/แนวทางปฏิบัติของ คณะ/หน่วยงาน 
 .........................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................... ..................... 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................ .................................. 

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

 
ส่วนที่ 3  สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2557 

.........................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. ............ 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... ......................... 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการจดัท ารายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีดี่                                            หน้า | 33  
 

ส่วนที่ 4  รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
4.1 การรายงานผล ตามมาตรการโครงการ ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
(1) นโยบายด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม     
(2) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
(3) นโยบายด้านองค์การ 
(4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน   

 
4.2 การรายงานเพ่ิมเติมในกรณี คณะ/หน่วยงาน ท่ีมีโครงการก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ท่ีมี

มูลค่าเกิน 100 ล้านบาท 
(1) กรณีคณะ/หน่วยงาน ที่มีโครงการก่อสร้างมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท   
(2) กรณีคณะ/หน่วยงาน ที่มีครุภัณฑ์มูลค่าเกิน 100 ล้านบาท   

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจดัท ารายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีดี่                                            หน้า | 35  
 

ค าอธิบายแบบฟอร์ม  
 
(1) แนวปฏิบัติ  

แนวทางในการปฏิบัติในแต่ละนโยบายของแต่ละคณะ/หน่วยงาน 

(2) มาตรการ/โครงการมหาวิทยาลัย 
แสดงมาตรการ/โครงการที่ควรด าเนินการ ตามนโยบายทั้ง 4 ด้าน 

(3) โครงการ/กิจกรรมของคณะ/หน่วยงาน (โครงการส าคัญ) ที่สนับสนุนมาตรการโครงการ

มหาวิทยาลัย/ผลการด าเนินงาน 

ใหร้ะบ ุชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการ และผลการด าเนินการที่ได้ 

(4) ความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก 
ให้ใส่เครื่องหมายถูก ที่โครงการมีความสอดคล้องกับกับหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก โดยได้

ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จแล้ว



คู่มือการจดัท ารายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีดี่                                            หน้า | 36  
 

4.2 การรายงานเพิ่มเติมในกรณี คณะ/หน่วยงาน ที่มีโครงการก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าเกิน 100 
ล้านบาท   
 

(1) กรณีคณะ/หน่วยงาน ที่มีโครงการก่อสร้างมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท    

    
1) โครงการก่อสร้าง ................................................................... ...................................    
 

2) หลักธรรมาภิบาลที่ด าเนินการ          
2.1) หลัก.........................................        

    รายละเอียดการด าเนินงาน  
.........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................... ...................................................................................................................  
2.2) หลัก.........................................        

    รายละเอียดการด าเนินงาน  
.........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................... ...................................................................................................................  
 

3) ปัจจัยความส าเร็จ           
............................................................................................................. ............................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................................................. ............. 

..................................................................................................................... ......................................................... 
 

4) ผลสัมฤทธิ์ที่ได้           
.........................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................... .................................... 

.............................................................................................. ................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 
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(2) กรณีคณะ/หน่วยงาน ที่มีครุภัณฑ์มูลค่าเกิน 100 ล้านบาท 
     

1) ครุภัณฑ์ ......................................................................................................     
 

2) หลักธรรมาภิบาลที่ด าเนินการ          
2.1) หลัก.........................................        

    รายละเอียดการด าเนินงาน  
.........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. ............................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
2.2) หลัก.........................................        

    รายละเอียดการด าเนินงาน  
.........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. ............................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

3) ปัจจัยความส าเร็จ           
.........................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

4) ผลสัมฤทธิ์ที่ได้           
.........................................................................................................................................................  

.................................................................................................................... .......................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................................... ........................... 
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ส่วนที่ 5  แนวปฏิบัติทีด่ี (Good Practice) ของคณะ/หน่วยงาน 
(อย่างน้อยคณะ/หน่วยงานละ 1 โครงการ)       
             

5.1 รายงานแนวปฏิบัติที่ดีของคณะ/หน่วยงาน        
.........................................................................................................................................................  

………………….........................................................................................................................................................  
…………………......................................................................................................................................................... 
………………….........................................................................................................................................................  
………………….........................................................................................................................................................  

 

5.2 รายละเอียดการด าเนินงาน          
.........................................................................................................................................................  

………………….................................................................................................................................................. ....... 
………………….........................................................................................................................................................  
………………….........................................................................................................................................................  
………………….................................................................................................................................................. ....... 
 

5.3 ปัจจัยความส าเร็จ           
.........................................................................................................................................................  

………………….........................................................................................................................................................  
…………………...................................................................................................................................................... ... 
………………….........................................................................................................................................................  
…………………......................................................................................................................................................... 

 

5.4 ผลสัมฤทธิ์ที่ได้           
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4.1 แบบฟอรม์การรายงานผลตามมาตรการและโครงการ
ตามนโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารท่ีดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2557

คณะ/หน่วยงาน

ความสอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล 10 หลกั (4)

แนวปฏิบติั (1) มาตรการ/โครงการมหาวิทยาลยั   (2)

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรมของคณะ/หน่วยงาน 
(โครงการส าคญั) ท่ีสนับสนุนมาตรการโครงการ

มหาวิทยาลยั/ผลการด าเนินงาน (3)

  นโยบายหลกั ………………………………………….

หนา้ที ่ 34
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก. 
อภิธานศัพท์ 
 
ค่านิยม (ทั่วไป) 

“ค่านิยม” หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อของกลุ่มคนในสังคมซึ่งพิจารณาตัดสินและประเมินค่าว่าสิ่ง
ใดมีคุณค่า มีประโยชน์ พึงปรารถนา ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม ควรที่จะยึดถือและประพฤติปฏิบัติความคิดและ
ความเชื่อต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นตัวก ากับพฤติกรรมของคนและสังคม เช่น ค่านิยมในสังคมไทยเน้นการให้เกียรติ
ผู้อาวุโส คนไทยหรือสังคมไทยก็จะมีพฤติกรรม แนวประพฤติปฏิบัติแสดงออกโดยการเชื่อฟังผู้ใหญ่ ให้เกียรติผู้
อาวุโสเวลาท่านออกความคิดเห็น พบผู้อาวุโสยกมือไหว้อย่างนอบน้อม ผู้อาวุโสนั่งจะเดินผ่านก็ก้มตัว เป็นต้น 
โดยทั่วไปความคิดหรือความเชื่อเหล่านี้ได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิต และประสบการณ์ 
แต่อาจเปลี่ยนแปลงความส าคัญตามกาลเวลาและประสบการณ์ชีวิตได้ในแต่ละองค์การ รูปแบบการท างาน
หรือแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่/พนักงานจะสะท้อนความคิดความเชื่อ หรือค่านิยมของเจ้าหน้าที่ /พนักงานใน
องค์การนั้นๆ ว่า เป็นสิ่งดี เหมาะสม ควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เช่น ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส รู้จักคิดแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที เป็นต้น 

 
ธรรมาภิบาล 

“ธรรมาภิบาล” หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะ ช่วย
สร้างสรรค์และส่งเสริมองค์การให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ เจ้าหน้าที่ /พนักงานต่างท างานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ท าให้ผลประกอบการขององค์การธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้วยังท าให้
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์การนั้น ๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น
องค์การที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมท าธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ย่อมสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศ เป็นต้น 
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ความหมายในแต่ละด้านของนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
เพ่ือให้การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความ

เป็นสากลเทียบเท่าหน่วยงานในต่างประเทศ และหน่วยงานในภาคเอกชน ส านักงาน ก .พ.ร. จึงเห็นสมควร
ก าหนดกรอบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้านส าคัญได้แก่ 
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

• รัฐ หมายถึง บ้านเมือง ประเทศชาติ และหมายรวมถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งข้อตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 • สังคม หมายถึง คนจ านวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญร่วมกัน เช่น สังคมชนบท วงการ หรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่นสังคมชาวบ้าน 
 • สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยู่รอบ ๆ มนุษย์มีทั้งที่ดีและไม่ดี 
เช่น โรงเรียนสร้างสวนดอกไม้ให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่นักเรียน ชุมชนที่มีการทะเลาะวิวาทกัน หรือเล่นการ
พนันเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ดีแก่เด็ก 
2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
ทั้งนี้ รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย 

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน 
รวมทั้งผู้รับบริการด้วย  
3. นโยบายด้านองค์การ 

• องค์การ หมายถึง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกันเพ่ือด าเนิน
กิจการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การ
ของรัฐบาล หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทจ ากัด สมาคมหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การ
สหประชาชาติ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงทิศทางในการด าเนินงาน นโยบายโครงสร้าง กระบวนงาน ระบบ ระเบียบ 
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การ เช่น ระบบการ
ควบคุมภายในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารความเสี่ยง การจัดการระบบข้อมูล การขัดผลประโยชน์ทาง
ราชการ ตลอดจนการรักษาจรรยาบรรณราชการ  
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

• ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์การทุกประเภททั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การกับการบริหารงานขององค์การ จึงเห็นสมควรที่จะน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีไปใส่ไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยเชื่อมโยงไว้กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ และงบประมาณของส่วนราชการ 
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ภาคผนวก ข. 
ตัวอย่างค่านิยมหลักขององค์การและความหมาย 

 
การท างานเป็นทีม หมายถึง มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของทีมงาน แสดงความคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน์ต่อทีมงาน และมีน้ าใจ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 

การบริการผู้รับบริการ หมายถึง เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ให้บริการและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตือรือร้นต่อการตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ความซื่อสัตย์ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามนโยบาย กฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัดท า
ในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง สุจริต และแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 

ความรับผิดชอบ หมายถึง รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ต่อการตัดสินใจ ต่อการกระท า และต่อผลงาน 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง น าเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ ปรับปรุงงานอย่าง
สร้างสรรค์ และยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ ของผู้อื่น 

ความโปร่งใส หมายถึง ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ และพร้อมเปิดเผยข้อมูล 

ความรวดเร็ว หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ทันท่วงที และสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ความพร้อมในการตอบสนอง หมายถึง ให้การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการต่อสังคม 
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค และเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้รับบริการทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต 

การรู้สึกเป็นเจ้าของ หมายถึง ดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์การ ทุ่มเทท างานให้เหมือนงานของตัวเอง 
และคิดถึงผลได้ผลเสียก่อนที่จะตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง ท าให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและกล้าเผชิญ
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ตระหนักเสมอว่าผู้รับบริการมีความส าคัญต่อองค์การและ
พยายามตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
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การทุ่มเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด หมายถึง บรรลุมาตรฐานระดับสูงในปัจจุบัน ก าหนดมาตรฐานใหม่ ทั้ง
ในด้านคุณภาพ เทคโนโลยี ความสามารถ และความรับผิดชอบ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ท าให้
ผู้รับบริการพอใจเหนือกว่าระดับท่ีคาดหวัง 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมอย่างมี
จริยธรรม พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด 

ความสามัคคี หมายถึง เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

การไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง ให้บริการโดยเสมอภาค เป็นธรรม เน้นความสะดวก รวดเร็วประหยัด
และถูกต้อง ด้วยความมีน้ าใจ 

ความยุติธรรม หมายถึง ให้ความยุติธรรมต่อเจ้าหน้าที่/พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ 
และพยายามหลีกเลี่ยงความล าเอียง ไม่เป็นธรรม หรือสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด าเนินงานให้แล้ว
เสร็จตามวัตถุประสงค์ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

การรักษาความลับ หมายถึง สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้รับบริการในการปกป้องรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้รับบริการภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

คุณภาพ หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาและ
มองหาโอกาสที่จะน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนา 

ความหลากหลาย หมายถึง เคารพในความแตกต่างทางความคิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศและวัย 

ความรู้ความสามารถ หมายถึง เปิดกว้างในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง และ
ตระหนักเสมอว่าการเรียนรู้พัฒนาไม่มีจุดสิ้นสุด 

วินัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ หมายถึง ยึดมั่นในหลักระเบียบวินัย ด าเนินกิจการต่างๆตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
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ภาคผนวก ค. 
ความเป็นมาของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 

ในปี พ.ศ. 2535 ธนาคารโลกได้อธิบายถึงการบริหารกิจการบ้านเมือง (Governance) ว่าเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับลักษณะของการใช้อ านาจในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ซึ่งครอบคลุมประเด็นในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ 

กรอบตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร 

 สถาบันแห่งธนาคารโลก (World Bank Institute) ได้วางระเบียบวิธีในการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบ

เพ่ือวัดระดบัคุณภาพของการบริหารกิจการบ้านเมืองของบรรดาประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมประเด็น 6 

มิติดังนี้คือ 

• การมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability) ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยตนเอง รวมถึงการมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ตลอดจนเสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม 

• ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง (Political Stability and 
Absence of Violence) ซึ่งเป็นเรื่องของโอกาสความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรือถูกโค่นล้ม โดย
อาศัยวิธีการต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ความรุนแรงทางการเมืองและการก่อ
การร้าย 

• ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness) ซึ่งให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพการ
ให้บริการและความสามารถของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนระดับความเป็นอิสระจากการ
แทรกแซงทางการเมือง รวมถึงคุณภาพของการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ ความมุ่งมั่น
จริงจังของรัฐบาลที่มีต่อนโยบายดังกล่าว 

• คุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality) ซึ่งเป็นเรื่องขีดความสามารถของรัฐบาลใน
การก าหนดนโยบายและออกมาตรการควบคุม รวมถึงการบังคับใช้นโยบายและมาตรการดังกล่าวให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและเอ้ือต่อการส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาได้ 

• นิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งเก่ียวข้องกับระดับของการที่บุคคลฝ่ายต่างๆ มีความมั่นใจและยอมรับ
ปฏิบัติตามกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของสังคม โดยเฉพาะคุณภาพของการบังคับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา 
การต ารวจและการอ านวยความยุติธรรม รวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดอาชญากรรมและความรุนแรง 

• การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้
อ านาจรัฐเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ทั้งในรูปแบบของการทุจริตประพฤติมิชอบเพียงเล็กน้อยหรือขนานใหญ่ 
รวมถึงการเข้าครอบครองรัฐโดยชนชั้นน าทางการเมืองและนักธุรกิจเอกชนที่มุ่งเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ 
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UNESCAP อธิบายว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการ
โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสถาบันการเมืองซึ่งคอบคลุมทั้งในส่วนของสถาบันทางการเมืองที่มีลักษณะ
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพ่ือบริหารกิจการของบ้านเมืองและแก้ไข
ปัญหาของสังคม ตลอดจนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนหรือฝ่ายต่างๆ ในการก าหนดน โยบาย
สาธารณะและการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบและกระบวนการทางกฎหมายอันชอบ
ธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้มั่นใจว่าข้อเรียกร้องของความต้องการของทุกฝ่ายในสังคมจะได้รับการรับฟัง
และน าเข้ามาพิจารณาไตร่ตรองในการตัดสินใจและก าหนดนโยบายสาธารณะ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมท้ังในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งท าให้ปัญหาทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลงในท้ายที่สุด 

 นอกจากนี้  ยังได้ให้นิยามของ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หรือ ธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ว่ามีองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้ การมีส่วนร่วม (Participation) นิติธรรม (Rule of Law) 
ความโปร่งใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-
Oriented) ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and 
Efficiency) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 UNDP ได้ทบทวนและให้นิยามใหม่ว่าเป็นเรื่องของการใช้อ านาจทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือจัดการกิจการของประเทศชาติบ้านเมือง รวมทั้งยังได้ก าหนด
คุณลักษณะของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลซึ่งได้น าเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์
เข้ามารวมไว้ด้วย รวม 9 ประการ ดังนี้ 

1. การมีสวนรวม (Participation) 
  ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์ มีเสียงในการตัดสินใจทั้งโดยทางตรงหรือผานทางสถาบันตัวแทนอัน
ชอบธรรมของตน ทั้งนี้การมีสวนรวมที่เปดกวางนั้นตองตั้งอิงอยูบนพ้ืนฐานของการมีเสรีภาพในการรวม         
กลมุและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสามารถเขามามีสวนรวมอยางมีเหตุผลในเชิงสรางสรรค์ 
2. นิติธรรม (Rule of Law) 
  กรอบตัวบทกฎหมายตองมีความเปนธรรม และไมมีการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวองกับ
เรื่องของสิทธิมนุษยชน 
3. ความโปร่งใส (Transparency) 
  ตองอยูบนพ้ืนฐานของการไหลเวียนอยางเสรีของขอมูลข่าวสาร บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวของจะ     
ตองสามารถเขาถึงสถาบัน กระบวนการและขอมูลขาวสารไดโดยตรง ทั้งนี้การไดรับขอมูลขาวสาร ดังกลาวนั้น 
ตองมีความเพียงพอตอการท าความเขาใจและการติดตามประเมินสถานการณ 
4. การตอบสนอง (Responsiveness) 
  สถาบันและกระบวนการด าเนินงานตองพยายามดูแลเอาใจใสผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกฝาย 
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5. การมุงเนนฉันทามติ (Consensus-Oriented) 
  มีการประสานความแตกตางในผลประโยชน ของฝายตางๆ เพ่ือหาขอยุติรวมกัน อันจะเป็นประโยชน
ตอทุกฝาย ไมวาจะเปนนโยบายและกระบวนการขั้นตอนใดๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) 
  ชายและหญิงทุกคนตองมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเปนอยขูองตน 
7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) 
  สถาบันและกระบวนการตองสรางผลสัมฤทธิ์ ที่ตรงตอความตองการ และขณะเดียวกันก็ตองใช้
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
  ผูมีอ านาจตัดสินใจ ไมวาจะอยูในภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาสังคมก็ตาม ตองมีภาระ
รับผิดชอบตอสาธารณชนทั่วไปและผูมีสวนได สวนเสียในสถาบันของตน 
9. วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision) 
  ผูน าและบรรดาสาธารณชนตองมีมุมมองที่เปดกวางและเล็งการณไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและการพัฒนามนุษย (สังคม) รวมถึงมีจิตส านึกวาอะไรคือความตองการจ าเปนตอการพัฒนา
ดังกล่าว ตลอดจนมีความเขาใจในความสลับซับซอนของบริบททางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและสังคม ซึ่งเป็น
สิ่งที่อยู่ในแตละประเด็นนั้น     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OG 

องคป์ระกอบการก ากบัดแูลองคก์ารท่ีดี (OG) เดิม 

1. การมีส่วนร่วม 

(Participation) 

2. ความโปร่งใส 

(Transparency) 

3. การตอบสนอง 

(Responsiveness) 

4. ภาระรบัผิดชอบ 

(Accountability) 

5. ประสิทธิภาพ (Effectiveness) 

6. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 7. การกระจายอ านาจ 

(Decentralization) 

10. การมุ่งฉันทามติ 

(Consensus Oriented) 

9. ความเสมอภาค/เท่ียงธรรม 

(Equity) 

8. นิติธรรม (Rule of law) 
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ทั้งนี้ จากผลการสัมมนาได้สรุปหลักตัวชี้วัดของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีมี 

10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1. การมีส่วนร่วม เป็นตัวบ่งบอกความเป็นสุขของประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ นโยบายคือมีการเสริม
อ านาจให้กับประชาชน โดยการมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างนั้นต้องตั้งอิงอยู่บนพ้ืนฐานของการมีเสรีภาพในการ
รวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ 

2. ความโปร่งใส ในเชิงหลักการคือ เป็นระบบการตรวจสอบภายในสามารถจับต้องได้ทุกเรื่อง ซึ่งต้อง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการไหลเวียนอย่างเสรีของข้อมูลข่าวสาร บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวข้องจะต้องสามารถ
เข้าถึงสถาบัน กระบวนการ และข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง ทั้งนี้การได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้น ต้องมีความ
เพียงพอต่อการท าความเข้าใจและการติดตามประเมินสถานการณ์ 
 3. การตอบสนอง เป็นมาตรฐานการให้บริการ (Standard Service) ต้องมีตัวที่ควบคุมทั้งเรื่องของ
เวลา คุณภาพ และการให้บริการ โดยหน่วยงานและกระบวนการด าเนินงานต้องพยายามดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
 4. ภาระรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่เน้นซึ่งเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่อง in mind ของคนในองค์กรที่
ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ไม่ว่าอยู่ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อ
สาธารณชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงานของตน 
 5. ประสิทธิผล องค์กรต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ผู้รับบริการ 
 6. ประสิทธิภาพ องค์กรต้องมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดความคุ้มค่าอย่าง
สูงสุดเช่นกัน 
 7. การกระจายอ านาจ ส่วนนี้ได้จากการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ขององค์กร โดยมีการ
กระจายอ านาจในเรื่องของอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สิทธิบุคคล โดยต้องมีจิตส านึกว่าอะไรคือความ
ต้องการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจในความสลับซับซ้อนของบริบททาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคม  
 8. นิติธรรม กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรม และไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 
 9. ความเสมอภาค/เที่ยงธรรม ทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันในการปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของตน 
 10. การมุ่งเน้นฉันทามติ มีการประสานความแตกต่างในผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือหาข้อยุติ
ร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายและกระบวนการขั้นตอนใด ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ 

ต่อมาในปี พ.ศ.2555 ได้มีการปรับหลักธรรมาภิบาลใหม่ โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 

เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ตามที่ส านักงาน 

ก.พ.ร.  เสนอโดยประกอบด้วย4 หลักการส าคัญและ10 หลักการย่อย ดังมีรายละเอียดในบทที่ 2          
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ภาคผนวก ง.  
ความเชื่อมโยงของนโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 - 2558) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-D-C-A Cycle 

(ที่มา: ศ.ดร. สริุนทร์   พงศ์ศภุสมิทธ์ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ ในคราวประชมุคณะกรรมการด้านการบริหารจดัการที่ดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั งงที่ 3/2552 เม่ือวนัองัคารที่ 1 กนัยายน 2552) 

มาตรการและโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2552 

 

ทบทวนมาตรการและโครงการที่

ได้ด าเนินการแล้ว และที่ควร

ด าเนินการ ต่อไป 

หลักการบริหารจัดการท่ีดีและนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี(Organization Governance): OG หลักธรรมาภบิาลสากล 10 ประการ 

มาตรการและโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 4 ด้าน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2552 

 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและธรรมาภบิาล 

 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 

จัดท านโยบายหลัก 6 ประการ

และแนวปฏิบัต ิ25 กิจกรรม 

พร้อมก าหนดตัวชีวั้ดความส าเร็จ 

มอบหมายผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการและจัดให้มีการ

ประเมินตามตัวชีวั้ดความส าเร็จ

ปีงบประมาณละ 2 ครัง้ 

 

 

รายงานผลด าเนินการเพื่อตดิตาม 

ก ากับดูแล และแก้ไขปรับปรุง 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
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ภาคผนวก จ.  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 



คู่มือการจดัท ารายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีดี่                                            หน้า | 50  
 

 

 

 

  



คู่มือการจดัท ารายงานผลตามมาตรการและโครงการ ตามนโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีดี่                                            หน้า | 51  
 

ภาคผนวก ฉ.  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าแนวทางการก ากับดูแลองค์การที่ดีมหาวทิยาลัยขอนแก่น 
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ภาคผนวก ช. 
โครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ 884,000,000 

2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ 466,554,200 

3 ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 350,000,000 

4 ก่อสร้างระบบประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น ส านักงานอธิการบดี 304,961,200 

5 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ แห่งที่ 1 ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 260,000,000 

6 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิทยาเขตหนองคาย วิทยาเขตหนองคาย 180,000,000 

7 อาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

154,490,000 

8 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส านักงานอธิการบดี 106,990,200 

9 ก่อสร้างปรับปรุงส านักงานน้ าบาดาล คณะแพทยศาสตร์ 100,000,000 
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