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การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ กอปรกับได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ที่สำนักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไดก้ ำหนด

มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในมหำวิทยำลัย และมีนโยบายให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน 

ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแจ้งให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานดำเนินการ มีผลการดำเนินการ ดังนี้   

1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน 
1.1  การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัย การดำเนินการจัดทำคู่มือการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1) จัดทำประกาศมหาว ิทยาล ัยขอนแก่น เร ื ่อง หล ักเกณฑ์และว ิธ ีการย ืมพ ัสดุ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 508/2564)  และมีการเผยแพร่ให้คณะ/หน่วยงานถือปฏิบัติ ตามหนังสือ ที่ อว 
660201.1.2.2/ ว 3019 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 

หลักฐาน  ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบันที่ 508/2564 
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.1.pdf  

    
2) กำหนดแนวทางปฏิบัติในการขอใช้บริการโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใหม่ 

หลักฐาน  แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บริการโรงพิมพ์ 
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.2.pdf  

3) มหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานกลาง จัดทำระบบการขอใช้บริการทางเว็บไซต์  
https://icead.kku.ac.th/ 

4) คณะ/หน่วยงาน จัดทำระบบการขอใช้และจองยืม/ใช้ทรัพย์สิน เช่น 
(1) ระบบจองรถและห้องออนไลน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ระบบจองรถ/ห้อง

ออนไลน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (kku.ac.th) 
 

1.2 การบริหารงานด้วยความเป็นธรรม 

ปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
แสดงให้มีเห็นถึงความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ดังนี้ 

https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.1.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.2.pdf
https://icead.kku.ac.th/
https://libservice.kku.ac.th/artbooking/
https://libservice.kku.ac.th/artbooking/
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1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชพลเรือนในการ
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชพล
เรือนในการสถาบันอุดมศึกษา 

ประกาศ กบม (kku.ac.th) 
2) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สำนักงงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกอง หรือ
ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า ที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 4/2564  

กบม-4-2564.pdf (kku.ac.th)  
 

3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย มประกาศตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 
4/2564  

กบม 1-2564 หลักเกณฑ์การประเมินพนักงาน มข.และลูกจ้าง  
 

2. มาตรการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน 
2.1 ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน การให้บริการให้โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่

กำหนด ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
1) แจ้งให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ตระหนักถึงการให้บริการ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ระยะเวลาที่

กำหนด และปฏิบัติกับผู้ที่มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 
2) ส่งเสริมจิตสำนึกในการให้บริการให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

หนังสือ ที่ อว 660201.1.4.2/ว 479  

https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.3.pdf  
 

3) คณะมีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อการให้โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด 
ตลอดจนการให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน เช่น  

(1) คณะศิลปกรรมการศาสตร์   ผลงำนเผยแพร ่(kku.ac.th) 
 

3. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร  
3.1 สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ 
1) การเพิ่มช่องทางการสื่อสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยและส่วนงานทางเว็บไซต์ 

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2021/02/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-3-64.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-4-2564.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2021/03/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-4-2564.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A1-1-2564.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.3.pdf
https://fa.kku.ac.th/index/2019-03-14-04-06-56/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://fa.kku.ac.th/index/2019-03-14-04-06-56/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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คณะ/หน่วยงาน มีการดำเนินการ เช่น 
(1) คณะเกษตรศาสตร์ มีการสื่อสารงบประมาณประจำปีและการเบิกจ่ายงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการประจำปี ทางเว็บไซต์ https://kku.world/ogg7m   
(2) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เผยแพร่แผนการใช้จ ่ายงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านทาง e-mail (ท่ี อว 660301.15.1.1/ ว 3775 ลว. 23 ก.ย. 63)   

 

 
(3) คณะศิลปกรรมศาสตร์เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ทางเว็บไซต์คณะ 

 ข่าวสารจากกลุ่มงานต่างๆ - แผนปฏิบัติราชการประจำปีต่างๆ (kku.ac.th) 
 

(4) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่แผนงบประมาณประจำปีทางเว็บไซต์คณะ  
https://www.cola.kku.ac.th/cola/web/article.php?a_id=1704 

 
3.2 การสื่อสารขั้นตอน แนวปฏิบัติในการใช้ การยืมทรัพย์สินของทางราชการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายในมากขึ้น 

https://kku.world/ogg7m
https://kku.world/ogg7m
https://fa.kku.ac.th/index/index.php/content-page/item/39-2019-03-19-08-20-28?preview=1
https://www.cola.kku.ac.th/cola/web/article.php?a_id=1704
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1) มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารแนวทางการยืมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยวิธีการเวียนหนังสือ
ไปยังทุกคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หลักฐาน (1) หนังสือ ที่ อว 660201.1.2.2/ ว 3019    
(2) หนังสือ ที่ อว 660201.1.2.2/ 3742 

https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.4.pdf 
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.5.pdf  

 

3.3 สื่อสารวิธีการ แนวทาง การดำเนินการ แก้ปัญหาการทุจริต และการจัดการการทุจริต 
1) เพิ่มช่องทางการสื่อสาร แนวทาง การดำเนินการ แก้ปัญหาการทุจริต และการจัดการ

การทุจริต ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยรับทราบมากยิ่งขึ้น 
มหาวิทยาลัย มีการสื่อสารโดยเผยแพร่เป็นหนังสือเวียน ไปยังคณะ/หน่วยงาน และ

เผยแพร่แนวทางการดำเนินการบนเว็บไซต์ของกองทรัพยากรบุคคล  
หลักฐาน หนังสือ ที่ อว 660201.1.4.2/ว 479  

https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.6.pdf  
 

คณะ/หน่วยงาน มีการดำเนินการ เช่น 
(1) กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ขอสงลิงค์ที่แสดงการเผยแพร่ข้อมูลการ

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามลิงค์ท่ีแนบมานี้ค่ะ ทั้งนี้กองฯ ยังได้
ประชาสัมพันธ์ผ่าน ไลน์กลุ่มให้บุคลากรทราบ         

 https://sac.kku.ac.th/internalsac/docnews.php 
660201142479.pdf (kku.ac.th) 

 

(2) คณะเกษตรศาสตร์  ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะเกษตรศาสตร์ ให้กับบุคลากรฯทราบ ผ่านเว็บไซด์คณะฯ  

https://ags.kku.ac.th/th/ 
(3) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สื่อสาร แนวทางการดำเนินการ แก้ปัญหาการ

ทุจริต และการจัดการการทุจริต ให้บุคลากรในส่วนงานทราบผ่านทาง e-mail 

https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.4.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.5.pdf
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.6.pdf
https://sac.kku.ac.th/internalsac/docnews.php
https://sac.kku.ac.th/sacproject/document/datafile/64/660201142479.pdf
https://ags.kku.ac.th/th/
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(4) คณะศิลปกรรมศาสตร์ สื่อสารจรรยาบรรณบุคลากร ทางเว็บไซต์   

17149.pdf (kku.ac.th) 
 

2) เพิ่มช่องทางการสื่อสารแนวปฏิบัติของผู้บริหารในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม 
เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรในกิจกรรมต่าง ๆ 

(1) มหาวิทยาลัยมีการสื่อสาร และเผยแพร่ในเว็บไซต์กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
โดยวิธีการเวียนหนังสือไปยังทุกคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=1514&page=10 
หนังสือ ที่ อว 660201.1.3.2/ว 1852 

https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.7.pdf  
 

(2) จัดประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2564 เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ประชุมเพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือซักซ้อมความ
เข้าใจการดำเนินการตามออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้บริหารที่
รับผิดชอบงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุม 

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?p=10511 

https://fa.kku.ac.th/th(bk)/pdf/17149.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=1514&page=10
https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ITA_KKU/O43.7.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?p=10511

