
1 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ กอปรกับได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ที่สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีนโยบายให้ทุกส่วน
งาน/หน่วยงาน ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ทำหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนงาน/หน่วยงาน (ตามบันทึกข้อความที่ อว 660201.1.4.2/
ว 882 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2563/O43.1.pdf) ดังนี้ 

1. ให้ทุกส่วนงานปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเผยแพร่คู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในรับทราบ โดยดำเนินการ ดังนี้      

1) คณะเทคโนโลยี ได้ส ่งเสริมให้บ ุคลากรสายสนับสนุนจัดทำคู ่ม ือการปฏิบัต ิงาน (Work 
Instruction: WI) โดยจัดให้องค์ประกอบหนึ่งสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในทุกรอบการประเมิน  
ทั้งนี้ บุคคลากรของทางคณะที่สังกัดกองบริหารงานคณะ ได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (WI) ในส่วนของงานที่
ตนเองรับผิดชอบ โดยจัดทำขั้นตอนการทำงาน แนวปฏิบัติที ่ถูกต้อง และแผนผังการไหลของงาน โดยทางฝ่าย
ยุทธศาสตร์ด้านบุคคลฯได้ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (WI) ในครั้ง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา และจัดให้มีการเผยแพร่ ให้บุคลากรภายในคณะได้ทราบผ่านช่องทาง 
Google Shared Folder ซึ่งบุคลากรภายในที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาศึกษาขั้นตอนการทำงานเพ่ือ
นำไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาการทำงาน   

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มี
ความทันสมัยและเป็นปัจจุบันที่สอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับที่เกี ่ยวข้อง และได้มีการเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในรับทราบ ทางหน้าเว็บไซต์ https://kku.world/ov3ll  

3) คณะสาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน ในเว็บไซต์คณะ คืองานบริการการศึกษา งาน
บริหารและธุรการ งานโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่ งานนโยบายและแผน และงานคลังและพัสดุ 

https://ph.kku.ac.th/thai/index.php/component/content/article/44-2015-07-27-04-
33-17/475-2015-07-27-04-36-00  

4) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีคู่มือการปฏิบัติงานในบางกระบวนงานแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานและจะเผยแพร่ให้ผู้บุคลากรตลอดจนผู้รับบริการทราบผ่านเว็บไซต์ของคณะภายในเดือนกันยายน 2563 

5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานในเว็บไซต์หน่วยงาน 
https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/acknowledge/index?category=manual&mid=1  

6) สำนักบริการวิชาการ มีการเผยแพร่คู่มือในการปฏิบัติงาน คือ  
(1) คู่มือการติดตามและประเมินผล  

https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/08pmqa/usermanual-evaluation.pdf 

https://plan.kku.ac.th/pln2013/files/ita2563/O43.1.pdf
https://kku.world/ov3ll
https://ph.kku.ac.th/thai/index.php/component/content/article/44-2015-07-27-04-33-17/475-2015-07-27-04-36-00
https://ph.kku.ac.th/thai/index.php/component/content/article/44-2015-07-27-04-33-17/475-2015-07-27-04-36-00
https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/acknowledge/index?category=manual&mid=1
https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/08pmqa/usermanual-evaluation.pdf
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(2) คู่มือระบบลงทะเบียนอบรม   
  https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/08pmqa/usermanual-trainuac.pdf  

7) สถาบ ั นภาษา  จ ั ดทำค ู ่ ม ื อการปฏ ิ บ ั ต ิ ง านของตน และเผยแพร ่ ใน  Google Drive  
https://urlth.me/o2SiM  

8) กองสื่อสารองค์กร ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเผยแพร่คู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากรภายในรับทราบ https://cad.kku.ac.th/?cat=26  

9) กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีการปรับปรุงคู่มือและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานที่
เว็บไซต์หน่วยงาน https://sac.kku.ac.th/kmsac/index.php?kmfile=manual.php  

10) กองย ุทธศาสตร์  สำน ักงานอธ ิการบดี  ม ีการปร ับปร ุ งค ู ่ ม ื อการบร ิหารความเส ี ่ ยง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ส่วนงาน/หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 https://plan.kku.ac.th/pln2013/news_dsp.php?cid=806  

11) กองกฎหมาย ม ีการเผยแพร ่ ค ู ่ ม ื อการปฏ ิบั ติ งาน ผ ่ านทางเว ็ บไซต ์ กองกฎหมาย 
https://kku.world/wufb6  

12) กองการกีฬา มีการเผยแพร่ข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการจัดกิจกรรม ที่เว็บไซต์  
https://kkusports.kku.ac.th/home/index.php/post-720/  
https://kkusports.kku.ac.th/home/index.php/post-632/    

13) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะของงาน โดยเผยแพร่ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 

14) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มีการลงข้อมูลคู่มือการใช้เครื่องมือและขั้นตอนการ
ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในเว็บไซต์ https://ric.kku.ac.th/ricv3/myapp/index.php/home  

15) ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการปรับปรุงคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึง
การแจ้งเวียนเพ่ือถือปฏิบัติผ่าน email บุคลากร 
 

2. ให้ทุกส่วนงานจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกในการให้บริการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ
หน่วยงาน โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1) คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกการให้บริการที ่ดี (Good Service Mind) ให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุนของทางคณะ ได้ถูกจัดผ่านการชมวีดีโอออนไลน์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 2 เรื่อง คือ 

(1) การหาความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement) - อ.พิสิทธิ ์ พิพัฒน์โภคากุล
https://www.youtube.com/watch?v=bAT5aeZLUxI    

(2) จิตว ิญญาณการบริการแบบญี ่ป ุ ่น: สร้าง Omotenashi ให้พนักงานได้ย ังไง รายการ 
Innovative Wisdom https://www.youtube.com/watch?v=-UD7hezTeH4  

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกในการให้บริการให้กับ
บุคลากรภายในของหน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการนำคลิปวีดิโอด้านการส่งเสริมจิตสำนึกในการให้บริการ

https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/08pmqa/usermanual-trainuac.pdf
https://urlth.me/o2SiM
https://cad.kku.ac.th/?cat=26
https://sac.kku.ac.th/kmsac/index.php?kmfile=manual.php
https://plan.kku.ac.th/pln2013/news_dsp.php?cid=806
https://kku.world/wufb6
https://kkusports.kku.ac.th/home/index.php/post-720/
https://kkusports.kku.ac.th/home/index.php/post-632/
https://ric.kku.ac.th/ricv3/myapp/index.php/home
https://www.youtube.com/watch?v=bAT5aeZLUxI
https://www.youtube.com/watch?v=-UD7hezTeH4
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มาประชาสัมพันธ์ในเว็บคณะ และหน้าจอมอนิเตอร์บริเวณโถงหน้าลิฟท์ทุกชั้นของอาคารรัตนพิทยา Link ข้อมูล 
https://kku.world/xxixy  

3) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกในการให้บริการแก่บุคลากรในวันที่ 16 
กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติและการสัมมนาบุคลากรประจำปี
ของคณะ โดยวิธีออนไลน์  

4) สำนักหอสมุด จัดกิจกรรม KKU Library Share and Learn 2019 “Customer Experience” 
(CX) การออกแบบสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า เมื่อวันศุกร์ที ่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถง
อเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่เกิดจากการ
พัฒนางานประจำ การจัดการความรู้ และมีการพัฒนาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติ หรือนวัตกรรมบริการที่ดีของบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นโอกาสของการประชาสัมพันธ์นวัตกรรมบริการต่างๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุด
และเพ่ือผลักดันและส่งเสริมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการให้บริการและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

https://library.kku.ac.th/article.php?a_id=2053  
 

5) กองทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้รับบริการจุดบริการทําบัตรและออกหนังสือ
รับรองส่วนบริการกองทรัพยากรบุคคล(One Stop Service) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อต้องการทราบทัศนคติของ
ผู้รับบริการที่มาติดต่อขอรับบริการออกบัตรประจําตัวบุคลากรและออกหนังสือรับรองบุคลากรส่วนบริการกอง
ทรัพยากรบุคคล(One  Stop  Service)  มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเรื่องของการให้บริการของเจ้าหน้าที่กระบวนการ
ขั้นตอนในการให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อจะได้ทราบถึงทัศนคติของผู้รับบริการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริการใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-
content/uploads/2020/03/Attitue_Towards_One_Stop_Service_kku.pdf   

6) สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสำนึก โดยจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายจาก
ผู ้บริหารสู ่ผ ู ้ปฏิบัติงานที ่มีคุณภาพ ประจำปี 2563 https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/08pmqa/avtivity-
ethic.pdf  

7) สถาบันภาษา ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ กับ
มหาวิทยาลัย และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

8) กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสานึกในการให้บริการให้กับบุคลากรภายในของหน่วยงาน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ https://cad.kku.ac.th/?cat=9  

9) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการ ดังนี้ 
(1) มีการดำเนินจัดโครงการกิจกรรม 5 ส https://kkuprinting.kku.ac.th/?p=1178   
(2) มีการดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรม 5 ส.และการผลิตแบบลีน แก่บุคลากรโรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://kkuprinting.kku.ac.th/?p=969   
10) กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดำเนินการ ดังนี้ 

https://kku.world/xxixy
https://library.kku.ac.th/article.php?a_id=2053
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2020/03/Attitue_Towards_One_Stop_Service_kku.pdf
https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/wp-content/uploads/2020/03/Attitue_Towards_One_Stop_Service_kku.pdf
https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/08pmqa/avtivity-ethic.pdf
https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/08pmqa/avtivity-ethic.pdf
https://cad.kku.ac.th/?cat=9
https://kkuprinting.kku.ac.th/?p=1178
https://kkuprinting.kku.ac.th/?p=969
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(1) มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรในการให้บริการที่ดีผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  
https://sac.kku.ac.th/ethicssac/index.php  

(2) จัดกิจกรรมการสื่อสารโดนใจ โดยให้บุคลากรส่งข้อความการสื่อสารกับ นศ./ผู้รั บบริการ ที่
สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการมากท่ีสุด ผ่านไลน์กลุ่มบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

(3) จัดกิจกรรมความประทับใจของผู้รับบริการ โดยให้บุคลากรส่งหลักฐาน การสื่อสารกับ นศ./
ผู้รับบริการ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการ มีความประทับใจในบริการของท่านมากที่สุด 

(4) จัดกิจกรรมผู้ให้บริการที่โดนใจ โดยให้บุคลากรเสนอชื่อบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ให้บริการ นศ./ผู้รับบริการ ที่โดนใจผู้เสนอรายชื่อ พร้อมบอกเหตุผล (1 ท่าน สามารถเสนอได้
มากกว่า 1 รายชื่อ)  

(5) กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่งเสริมจิตสำนึกการให้บริการ โดยการเผยแพร่คลิป
วิดีโอเกี่ยวกับการบริการที่ดีให้บุคลากรได้เข้าไปรับชมผ่านทาง workplace   

(6) กองกฎหมาย มีกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกการให้บริการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองกฎหมาย 
https://kku.world/99uog  

11) ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดทำวีดีโอนำเสนอการบริการในงาน  KKU 
Digital Academy และนำมาเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ สร้างจิตสำนึกในการบริการ 

 
3. ให้ทุกส่วนงานเพิ่มช่องทางการสื่อสาร แนวปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินของทางราชการให้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมากขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้  
1) คณะเทคโนโลยี ได้จัดให้มีลิงค์การประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับการใช้/การยืมทรัพย์สินของ

ทางราชการให้บุคลากรภายใน ได้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านลิงค์สำหรับบุคลากรในหน้าเว็ปไซต์ของคณะเทคโนโลยี 
โดยการใช้/ยืมทรัพย์สิน ได้แบ่งเป็น 3 หมวด คือ คลังและพัสดุ , ห้องเรียนและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์, 
ยานพาหนะ https://te.kku.ac.th/office/?page_id=32  

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ิมช่องทางการสื่อสารขั้นตอน แนวปฏิบัติในการใช้/การยืม
ทร ัพย ์ ส ิ นของทางราชการ ให ้บ ุ คลากรภายในมากข ึ ้ น  ได ้ แก ่  ม ี ร ะบบการ เบ ิ กจ ่ ายภาย ใน  ที่  
https://hsdoa.kku.ac.th/eStock/ มีการแจ้งแนวปฏิบัติในการใช้และยืมทรัพย์สินของทางราชการในกรุ๊ปไลน์
ของบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการของคณะ   

3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเผยแพร่ความรู้จากงานการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยเป็นแผ่นพับ 
ความรู้ระบบ KKUFMIS และคู่มือผ่านหน้าเว็บไซต์คณะ https://arch.kku.ac.th/fund/?page_id=1860  

4) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีแบบฟอร์มในการยืมทรัพย์สินหรือขอใช้ทรัพย์สินอยู่แล้ว และได้
ปรับปรุงให้อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในบางกระบวนงานแล้ว เช่น การขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม เป็นต้น
นอกจากนั้น คณะยังมีแผนที่จะนำข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งหมดของคณะพร้อมทั้งรายชื่อผู้ดูแล เผยแพร่ในเว็บไซต์ข อง
คณะให้บุคลากรและผู้ที่สนใจทราบ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการทรัพย์สินของคณะ โดยจะดำเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 

https://sac.kku.ac.th/ethicssac/index.php
https://kku.world/99uog
https://te.kku.ac.th/office/?page_id=32
https://hsdoa.kku.ac.th/eStock/
https://arch.kku.ac.th/fund/?page_id=1860
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5) กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มีการจัดทำแบบสำรวจผู้ใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กอง
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้บุคลากรตรวจสอบ ระบุชื่อ และยืนยันข้อมูลเครื่องที่ใช้งานให้ถูกต้อง 

6) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำแนวปฏิบัติการยืมคืนทรัพยากรห้องสมุด โดย
เผยแพร่ การยืม การส่งคืน การจอง และการยืมต่อ (Renew)  

https://library.kku.ac.th/dtlib/article.php?a_id=164  
7) สำนักบริการวิชาการ เผยแพร่ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินทางราชการ ดังนี้ 

(1) ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินทางราชการ  
https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/08pmqa/borrow-objstep.pdf  

(2) แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินทางราชการ  
https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/08pmqa/borrow-objform.pdf  

8) กองสื่อสารองค์กร เพิ่มช่องทางการสื่อสารขั้นตอน แนวปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการให้บุคลากรภายในมากขึ้น https://cad.kku.ac.th/?page_id=12  

9) กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กำหนดขั้นตอนการยืม – คืน อุปกรณ์ของหน่วยงาน
เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยแจ้งข่าวสารให้บุคลกรทราบ ในการประชุมบุคลากร และทางไลน์ของ
หน่วยงาน  

10) กองกฎหมาย มีการสื่อสารงบประมาณประจำปีและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่บุคลากรได้รับ
ทราบ ซึ่งกองกฎหมายมีการเพิ่มช่องทางในการชี้แจงข้อมูลและสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดทำเป็นวาระในการ
ประชุมของกองกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  

11) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มีการติดขั้นตอนการเบิกวัสดุ/ครุภัณฑ์ไว้ที่สำนักงาน
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในสถาบัน  

12) ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการยืม คืนทรัพย์สินที่ใช้
ภายในหน่วยงาน เช่นการ ลงชื่อในสมุด ยืม คืน เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา 

 
4. ให้ทุกส่วนงานสื่อสารงบประมาณประจำปีและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในส่วนงานรับทราบมากขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้   
1) คณะเทคโนโลยี ได้มีการสื่อสารด้านการใช้งบประมาณ การเบิกจ่าย และยอดคงเหลือให้ที่ประชุม

กรรมการประจำคณะได้รับทราบ เป็นประจำทุกเดือน โดยการประชุมคณะเทคโนโลยีครั้งล่าสุด ครั้งที่ 6/2563 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 การเบิกจ่ายงบประมาณได้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.10 เรื่องรายงาน
การใช้จ่ายเงิน ตามแผนยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประมาณการรายรับ-จ่าย งบประมาณ
เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักฐานเป็นรายงานการบันทึกการประชุม และงานนโยบาย
และแผนของทางคณะยังได้จัดให้มีการสื่อสารด้านแผนและงบประมาณ, รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจำป ี  และสร ุปผลโครงการ เพ ื ่อให ้บ ุคลากรภายในได ้ทราบโดยท ั ่ วก ันผ ่านหน ้า เว ็บ ไซต์  
https://te.kku.ac.th/office/?page_id=30  

https://library.kku.ac.th/dtlib/article.php?a_id=164
https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/08pmqa/borrow-objstep.pdf
https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/08pmqa/borrow-objform.pdf
https://cad.kku.ac.th/?page_id=12
https://te.kku.ac.th/office/?page_id=30
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2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการสื ่อสารงบประมาณประจำปีและการเบิกจ่าย
งบประมาณให้บุคลากรภายในส่วนงานรับทราบมากขึ้น ดังนี้ 

(1) คณะได้มีการจัดทำแผนงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 และ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหลักสูตรและกองบริหารงานคณะฯ ทราบ  

(2) เว ็บเพจประชาส ัมพ ันธ ์ด ้านงบประมาณและการเบ ิกจ ่ายงบประมาณประจำป ีที่   
https://bbhs.kku.ac.th    

(3) การรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะทราบเป็นรายไตรมาส  
(4) การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี  
(5) การรายงานงบประมาณให้ทุกหลักสูตรทราบโดยทางอีเมล 

3) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ต่อคณะกรรมการประจำคณะเป็นประจำทุกเดือน และได้เผยแพร่รายงานการประชุมให้บุคลากรและบุคคลทั่วไป
ทราบ ทางเว็บไซต์ของคณะ นอกจากนั้น ยังได้จัดทำช่องทางในการสื่อสารงบประมาณประจำปีและการเบิกจ่าย
งบประมาณของคณะโดยเฉพาะอีกทางหนึ่งด้วย (https://vet.kku.ac.th/yaopdf/repmo/ ) 

4) คณะแพทยศาสตร์ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานส่งคำของบลงทุนทุกประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
(โครงการ Project Base) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) สถาบันภาษา มีช่องทางแจ้งการดำเนินงานด้านงบประมาณ คือ https://li.kku.ac.th/ กลุ่มใน 
Facebook : Finance LI และการแชร์ไฟล์ข้อมูลใน Google Drive 

6) กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการจัดการ ทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรประจำปีภาษี 2562 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2562 ที ่https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=386.0  

7) กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมชี้แจงการใชจายงบประมาณของกลุมวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
ประจําปงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ https://kku.world/p1zea  

8) สำนักบริการวิชาการ เผยแพร่งบประมาณประจำปีและการเบิกจ่าย ดังนี้ 
(1) แผนปฏิบัติราชการปี 63  

https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/06plan/actionplan63.pdf  
(2) การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/08pmqa/Disburse-budget.pdf  
9) กองสื่อสารองค์กร สื่อสารงบประมาณประจำปีและการเบิกจ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในส่วน

งานรับทราบมากขึ้นกองสื่อสารองค์กรดำเนินการสื่อสารงบประมาณผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองสื่อสาร
องค์กร (เดือนละ 2 ครั้ง) และประชุมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร (เดือนละ 1 ครั้ง) เป็นประจำทุกเดือน 

10) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแจ้งรายละเอียดโดยสรุปของงบประมาณประจำปี และการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กับบุคลากรภายในรับทราบผ่านการประชุมพนักงานประจำเดือนโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

https://bbhs.kku.ac.th/
https://vet.kku.ac.th/yaopdf/repmo/
https://li.kku.ac.th/
https://finance.kku.ac.th/finforum2/index.php?topic=386.0
https://kku.world/p1zea
https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/06plan/actionplan63.pdf
https://uacinfo.kku.ac.th/adminis/08pmqa/Disburse-budget.pdf
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11) กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีการสื่อสารงบประมาณประจำปีและการเบิกจ่าย
งบประมาณ โดยแจ้งผ่านการประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งผ่านรายงานการประชุม
หัวหน้างาน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้บุคลากรรับทราบ 

12) กองการกีฬา มีการแจ้งให้บุคลากรได้รับได้รับทราบในที่ประชุมประจำเดือน รวมทั้งการรายงาน
รายรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง การจัดกิจกรรม/โครงการ และงบประมาณคงเหลือทุกเดือน      

13) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ ่มน้ำโขง มีนำเสนองบประมาณประจำปีและการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง โดยจะจัดขึ้นเดือนละ 1 
ครั้ง ตามลิ้งค์ข้อมูล https://kku.world/9o9p0  

14) ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการประชุมบุคลากร เพื่อสื่อสารงบประมาณประจำปี
และการเบิกจ่ายงบประมาณให้บุคลากรได้รับทราบ รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน  

 

https://kku.world/9o9p0

