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 การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มหาวิทยาลั ยขอนแก่น มีการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์กร ในหน่ วยงานให้แก่บุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรูปแบบการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของบุคลากร ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับองค์การที่ดี และมีการประชุมชี้แจงด้านการเงินและการจัดการ ท าหนังสือ
รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรประจ าปีภาษี 2562 ดังนี้ 

1. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างให้องค์กร ผู้น าและผู้ปฏิบัติงานยึดมั่นจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ 
(1) โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณแก่ สายผู้บริหาร 
(2) โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณแก่ สายวิชาการ 
(3) โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณแก่ สายสนับสนุน 
(4) สร้างสื่อและประชาสัมพันธ์ด้านจรรยาบรรณ 
(5) การประเมินผลการรับรู้และเข้าใจด้านจรรยาบรรณ  

กลยุทธ์ 1.2 สร้างองค์กร ผู้น าและผู้ปฏิบัติงานให้เป็นต้นแบบด้านจรรยาบรรณ 
(1) โครงการ/กิจรรมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ส่งเสริมก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณประจ าส่วนงาน 
(2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับผู้ท าหน้าที่เจรจา ไกล่เกลี่ย และแก้ไขปัญหาอย่าง

สมานฉันท ์
(3) โครงการ/กิจกรรม การประชุมเครือข่ายภายนอกด้านจรรยาบรรณเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบ

ด้านจรรยาบรรณที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน หรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 เสริมสร้ างบรรยากาศที่ดี ด้ านการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กลยุทธ์ 2.1 เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานอย่างสันติสุข 

(1) โครงการ/กิจกรรม จัดตั้งกลุ่มจิตอาสา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(2) โครงการ/กิจกรรม Show & Share ต้นแบบผู้ปฏิบัติงานและองค์กรที่เป็นต้นแบบด้านจรรยาบรรณ  
(3) โครงการ/กิจกรรมรางวัลด้านจรรยาบรรณ  

Link ข้อมูล https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=4767  
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โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) ด้านการพัฒนาการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ ได้ด าเนินงาน ดังนี้  

(1) การทบทวนปรับปรุงมาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  ให้มี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้และครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการพัฒนามาตรการและกลไกใน
ด้านกฎระเบียบข้อบังคับด้านจรรยาบรรณอย่างสมบูรณ์ในการรวมของเนื้อหาทั้งในส่วนสารบัญญัติและวิธี บัญญัติไว้ใน
ฉบับเดียวกัน เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการศึกษาและน าไปใช้ในการปฏิบัติ  โดยได้ประกาศใช้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ซึ่งได้ด าเนินการส าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ  

(2) การสร้างเครือข่ายคู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันในการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ โดยได้ศึกษา
กลไกในการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้ง มีการจัดประชุม
ประจ าปีร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณในระดับคณะหน่วยงานเพ่ือถ่ายทอดนโยบายและกระตุ้นการ
ด าเนินงานให้เกิดความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณในระดับคณะหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น   

2) ด้านการเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ได้ด าเนินงาน ดังนี้   
(1) เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครอบคลุมไปยังบุคลากร

ต่างชาติที่สังกัดของมหาวิทยาลัยด้วย โดยได้จัดท าสื่อวีดีทัศน์ Leader Talk นโยบายการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
ของผู้ปฎิบัติในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ในรูปแบบสองภาษาทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้ด าเนินการส าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน  

(2) เน้นสร้างเครือข่ายสังคมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย มุ่งให้เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีของ
มหาวิทยาลัยและจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าถึงข้อมูลการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณมากยิ่งขึ้น 
โดยก าหนดวิธีการให้ส่วนงาน/หน่วยงานเชื่อมโยงช่องทางสื่อสารด้านจรรยาบรรณของ ก.จ.ม. ได้แก่ Page Face book 
“KKU ETHICS” และ Ethics Blog ไว้ในพ้ืนที่เว็บไซต์ของส่วนงาน/หน่วยงาน   

(3) ทบทวนและปรับปรุงเรื่องที่น ามาใช้อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และการน าไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยเน้นหัวข้อที่ส าคัญจากการจัดอันดับจากเรื่องร้องเรียนมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุดที่พึงเฝ้าระวังให้แก่บุคลากรในจ านวน 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน กลุ่ม
บุคลากรสายผู้สอน และกลุ่มบุคลากรสายผู้บริหาร   

3) ด้านการป้องกันการกระท าผิดทางจรรยาบรรณ ได้ด าเนินงาน ดังนี้  
(1) เน้นการสร้างภาวะผู้น า (Leadership) ของผู้บริหารทุกระดับให้เป็นแบบอย่างในการบริหารงาน

หรือน าองค์กรด้วยจรรยาบรรณ โดยให้มีการ Leader Talk เรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภาพนักงาน ไม่น้อยกว่าจ านวน 4 ครั้ง ต่อปีงบฯ และใน
ระดับที่ประชุมของส่วนงาน/หน่วยงานไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปีงบประมาณ    

(2) ปรับปรุงรูปแบบการรับฟังผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ ในรูปแบบการประชุมสัญจร (Knock 
Door) ไปยังส่วนงาน/หน่วยงาน เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมภาวะผู้น าในระดับส่วนงาน/หน่วยงานให้ตระหนักและให้
ความส าคัญในการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณก ากับและดูแลพฤติกรรมของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น  
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4) จัดประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ก.จ.ม.) สัญจร 
โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ได้จัดประชุมที่คณะเป็นประจ าทุก

เดือน เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏบิัติงานตามหลักจรรยาบรรณ โดยมีก าหนดการประชุมที่
ผ่านมาม ีดังนี ้

ครั้งที่  วัน/เดือน/ปี  สถานที ่
1/2562  8 มกราคม 2562  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2/2562  5 มีนาคม 2562  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3/2562  7 พฤษภาคม 2562  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4/2562  2 กรกฎาคม 2562  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
5/2562  3 กันยายน 2562  คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Link ข้อมูล https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=4741  
 

2. การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และการด าเนินงานตาม
นโยบายการก ากับองค์การที่ดี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการ
ด าเนินงานตามนโยบายการก ากับองค์การที่ดี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยมีคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good 

Governance) ท าหน้าที่ด าเนินการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหลักและแนวปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี 4 ด้าน และหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
และเพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ถ่ายทอดไปยังส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง ซึ่งได้มอบหมาย
ให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักปฏิบัติ โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิภาพ  
(1.1) การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีโครงการปรับปรุงหรือลด

ขั้นตอนกระบวนงาน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลาง (KKU Central MIS) โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดพิมพ์เอกสาร และระบบการรายงานและระบบการประเมินผลงาน มีความเชื่อมโยงกัน สามารถน าข้อมูลใน
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่างๆ ได้ในอนาคต มีการปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง มีการ
พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (MIS PD) มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ e-Learning (LMS) มีการพัฒนา 
application ต่างๆ จ านวน 51 application มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการโดยการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแผนการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เป็นต้น  

(1.2) การด าเนินการภารกิจภาครัฐด้วยความคุ้มค่า มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (สาขาวิชา) ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือรายงานต้นทุนการผลิตต่อกรมบัญชีกลาง การรวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ เพ่ือลดต้นทุนค่าด าเนินการ โดยมีผลการด าเนินงานการรวมซื้อกระจายส่งกระดาษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 มี
ศูนย์เครื่องมือวิจัย เพ่ือใช้เครื่องมือวิจัยร่วมกัน และมีการใช้ห้องประชุมร่วมกันโดยใช้ระบบจองประชุมออนไลน์  

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=4741
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2) หลักประสิทธิผล  
(2.1) การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562-2566 และปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นใหม่ โดยมี
แนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในการบรรลุวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า
ระดับโลก และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และอันดับ 1 
ใน 400 โดยมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยได้มีการถ่ายทอดนโยบายและ
แผนงาน ให้ประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะ มีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของทุกส่วนงาน  

(2.2) การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารผลงานบุคลากรที่ดี (PMS) โดยได้มี
การประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานน าไปใช้
ประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 
การให้รางวัลประจ าปี การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น การต่อเวลา
ราชการ และการให้ออกจากราชการ มีระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ส าหรับบุคลากรทุกสายงานให้สอดรับกับ  นโยบาย  ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย ตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และหน่วยงานภายใน    

(2.3) การบริหารจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหาร และมีการ
จัดการสารสนเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลต่างๆ ขององค์การสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติงาน 

3) หลักการตอบสนอง  
(3.1) การรับรู้ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มหาวิทยาลัยมีการจัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการที่แสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคตามสิทธิ
ของผู้รับบริการอย่างชัดเจนเป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งมีช่องทางในการเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสีย หลายช่องทาง เช่น สายตรงอธิการบดี คณบดี เว็บไซต์ one stop service มีการส ารวจร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 95.32  

(3.2) การตอบสนองการให้บริการและการแก้ไขข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยมีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียน
และการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย มีการตอบสนองและรายงานผลการร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 

4) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้  
(4.1) การก าหนดให้มีระบบประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการก าหนด

ต าแหน่งใหม่ ซึ่งก าหนดตาม กพอ. มีการจัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (KKU MIS-PD มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกระดับ 
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(4.2) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามค าสั่งที่ 999/2559 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีการ
จัดท าคู่มือหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

(4.3) ระบบการให้คุณและให้โทษ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การเชื่อมโยงระบบจูงใจและ
ระบบให้โทษอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่1/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(4.4) ความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการเพ่ือดูแลสังคม และชุมชนใน
มหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยและอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือสังคม 
โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม จัดตั้งสภากาแฟสีหราชเดโชชัย แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างหน่วยงานกันเดือนละ 1 ครั้ง โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (CASCAP) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการอ าเภอ มข. พัฒนา และโครงการละว้า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU - LAWA PROJECT)   

5) หลักเปิดเผย/โปร่งใส  
(5.1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยได้

มุ่งเน้นในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ กองสื่อสารองค์กร โดยมีช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหลายช่องทาง ในช่องทางต่าง ๆ 17 ช่องทาง เพ่ือให้ การเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

(5.2) ระบบการตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน โดย
กองตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยก าหนดเรื่องที่จะด าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี  

(5.3) การป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบด้านการเงินและการ
ปฏิบัติงานจากหน่วยงานหลายระดับหลายระดับ เช่น มีระบบการตรวจสอบภายใน มีการควบคุมภายในและการบริหาร
ความสี่ยง มีการด าเนินงานตามแผนป้องและปราบปรามการทุจริต มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณ เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) โดยได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA Awards) ในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย 
จังหวัดขอนแก่น” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ในงานมอบ
รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562   

6) หลักนิติธรรม  
(6.1) สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ การพัฒนา

ความรู้ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับโดยกองทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสิทธิต่างๆ แก่บุคลากร
มหาวิทยาลัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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(6.2) เนื้อหาของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองทรัพยากรบุคคล ได้
ด าเนินการเผยแพร่กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดโดยการด าเนินงานด้านกฎหมายและวินัยบุคลากร 

(6.3) ผู้ใช้อ านาจ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดกลไกและขั้นตอน กระบวนการในการพิจารณาโดยมี
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่ได้รับ
มอบอ านาจและมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน อุทธรณ์ร้องทุกข์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์
ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) (ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 27/2561) มีอ านาจหน้าที่ เสริมสร้างวินัยและ
รักษาระบบคุณธรรมของบุคลากร 

7) หลักความเสมอภาค 
(7.1) การสร้างกลไกความเสมอภาค มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการสร้างความเสมอภาคและการ

มีสิทธิเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา มุ่งกระจายโอกาสทาง
การศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกศกึษาต่อที่หลากหลาย จัดระบบการให้บริการ ที่ค านึงถึงความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 
มีการรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวนรับ  21 คน 
และมีการรับนักศึกษาต่างชาติ และนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่ก าลังเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ใน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น   

(7.2) มาตรการด้านความเสมอภาคภายในและภายนอกองค์การ มหาวิทยาลัยมีการจัดท ามาตรฐาน
หรือคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือส าหรับประชาชน คู่มือมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ 
ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการตลอดจนระบบที่เกี่ยวข้อง  

8) หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  
(8.1) ระบบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยมีช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดย

ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหลายช่องทาง ซึ่งด าเนินงานโดย กองสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี โดยมีช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ มากกว่า 17 ช่องทาง 

(8.2) ระบบรับฟังข้อคิดเห็น มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดง
ความคิดเห็น เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริการรักษาพยาบาล การ
บริหารมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน เป็นต้น 

(8.3) กลไกเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในบริหารราชการกับส่วนราชการ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมระบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากประชาคมมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ ตลอดจนมีระบบและกลไกการรายงานกิจการของ
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชนอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึงด้วยช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ในการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
และมีเครือข่ายสนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน เป็นต้น 

(8.4) ระบบการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของส่วนราชการ 
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วม โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมการ
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ถ่ายทอดนโยบาย และรับความคิดเห็นต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 
2566 

(8.5) มาตรการการพิจารณาการ หาฉันทามติร่วมกัน มหาวิทยาลัยมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติงาน
ตามข้อตกลง โดยมีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กับคณบดี ผู้อ านวยการกอง ตามกรอบประเมินข้อตกลงการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

9) หลักการกระจายอ านาจ 
(9.1) กลไกการกระจายอ านาจ มหาวิทยาลัยมีการมอบอ านาจจากอธิการบดีให้รองอธิการบดีปฏิบัติ

ราชการแทน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 442/2562 การมอบอ านาจในการอนุมัติการใช้จ่ายเงินและอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงินแทนอธิการบดีให้แก่รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และคณบดีคณะต่าง ๆ การมอบอ านาจให้คณบดี 
ผู้อ านวยการ และผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติราชการแทน เช่น  ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 636/2561 เรื่อง มอบอ านาจ
ให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับพัสดุ ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 7025/2561 เรื่อง มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพัสด ุ

(9.2) กลไกสนับสนุนเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ มหาวิทยาลัยมีการมอบอ านาจให้คณบดี 
ผู้อ านวยการ และผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติราชการแทน และมีระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานจากการ
กระจายอ านาจและการมอบอ านาจ โดยการใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ายลักษณะ 
3 มิติฯ (KKUFMIS) ซึ่งระบบจะมีระดับชั้นของผู้มีอ านาจอนุมัติงบประมาณ และการใช้งบประมาณในแต่ละขั้นตอน 

10) หลักคุณธรรม/จริยธรรม  
(10.1) มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม 

มหาวิทยาลัยด าเนินการในด้านหลักคุณธรรมและจริยธรรม  โดยการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึกความรับผิดชอบ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม โดยมีคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ 

 
3. จัดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส านักงานอธิการบดี มข.” มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่าย

กิจการพิเศษ ก าหนดเปิดโครงการวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นกิจกรรมสวดมนต์ท าวัตรเย็น นั่งสมาธิ โดยปฏิบัติทุกวัน
พระใหญ่ เวลา 16.00-16.30 น. (โดยได้แจ้งเลื่อนเปิดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) โดยจะแจ้งก าหนดวันจัดงานในภายหลัง)  

Link ข้อมูล : https://th.kku.ac.th/17164/  
 
 
 
 

https://th.kku.ac.th/17164/
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4. การประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการจัดการ ท าหนังสือ
รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรประจ าปีภาษี 2562 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองคลัง มีการด าเนินการจัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการจัดการ ท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรประจ าปีภาษี 2562 เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารสิน  ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้  

1) การจัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจ าปี 2562  
2) เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการยื่นช าระภาษี ประจ าปี 2562 (Smart Tax) 
3) การน าเข้าข้อมูลเจ้าหนี้ในระบบ KKUFMIS การน าเข้าข้อมูลเจ้าหนี้ระบบ KKUFMIS 
4) การบันทึกรายละเอียดภาษีจากการเบิกจ่าย/จ่ายตรง 
5) การตั้งงบประมาณเงินประกัน/เงินรับฝาก 
6) “Trick การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย” 
7) การน าส่งข้อมูลผู้บริจาคเข้าระบบ e-Donation กรมสรรพากร 
Link ข้อมูล : https://drive.google.com/drive/folders/1F8Q807CpLHpoqGBwsf0F9WfEskFNTSie  

 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1F8Q807CpLHpoqGBwsf0F9WfEskFNTSie

