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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ก 

ค ำน ำ 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6 พฤษภาคม  2551 ได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ นั้น 

มห าวิ ท ย าลั ย ขอน แก่ น  ได้ จั ด ท าแผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แล ะป ราบ ป ราม การทุ จ ริ ต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการและบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2555-2558 
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้
เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริง 

ราย งาน ผ ล ก ารด า เนิ น งาน ต าม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แ ล ะป ราบ ป ราม ก ารทุ จ ริ ต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 รวมทั้งพิจารณาผลการ
ด าเนินงานในปี งบประมาณที่ ผ่ านมาอันเกี่ย วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง น าไปจัดวางระบบการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปใน
ภาพรวมได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. การจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการ
ปลูกจิตส านึกภายในบุคคล ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมและสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองกฎหมาย จัดอบรมการซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติใน

การรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
- ไม่มีมาตรการที่เกี่ยวข้องทางการเมือง   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. การบูรณาการท างานและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ/หน่วยงาน จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากประชาชน โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลายช่องทาง ซึ่งด าเนินงานโดย กองสื่อสารองค์กร 
ส านักงานอธิการบดี โดยมีช่องทางการติดต่อของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
มข.KKU Ambassader เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น Facebook kku รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุFM 103 
กล่องรับฟังความคิดเห็น สายตรงอธิการบดี E-mail ถึงอธิการบดี และเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

2. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์
ข้อบังคับในการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกัน 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ดังนี้  
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1) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการ

ตรวจสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2564 
4) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการ

ตรวจสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
5) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
6) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2564 
7) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2243/2564) เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการ

จัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
3. วางระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ   

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มหาวิทยาขอนแก่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 1/2559 ลงวันที่ 18 พ.ค. 
2559) โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินและพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามสมรรถนะท่ี ก.บ.ม. โดยผู้รับ
การประเมินการปฏิบัติราชการ (ตามนโยบายที่ 1 ข้อ 1.2.2) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีการก ากับดูแลตนเองที่ดีและมีธรรมาภิบาล 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการด้านหลักธรรมาภิบาล และนโยบายการก ากับดูแลองค์การ

ที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและมี
มติให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และได้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน โดยได้รายงานปีละ 2 ครั้ง โดยการรายงานครั้งนี้เป็นการ
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 มีส่วนงานรายงานผลทั้งหมด 30 หน่วยงาน   

2. พัฒนาระบบการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
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• มีการก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
1) มีการวางกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายใน ไปยังระดับคณะ/หน่วยงาน และมีส านักงาน

ตรวจสอบภายใน โดยมีแนวทางและกลไกในการด าเนินงานตามแผนในการตรวจสอบครอบคลุมระบบการบริหาร 
ก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  

2) มีการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมทุกด้านและขยายผลไปยังส่วนงาน ซึ่งมีระบบและกลไก
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้
มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคุลมทุกด้านได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านธรรมาภิบาล 3.ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. ด้านกระบวนการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง มีส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลทั้งหมด 30 หน่วยงาน   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานที่ส าคัญในการรับผิดชอบในการประสานจัดการข้อร้องเรียน คือ

กองกฎหมาย มีภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิธีก ารรับฟังข้อ
ร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้   

1) ร้องเรียนโดยท าเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ส่งถึงหน่วยงานโดยตรง หรือหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 
2) ร้องเรียนโดยวาจา โดยผู้ร้องเรียนมาติดต่อด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ 
3) ร้องเรียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ email ถึงเจ้าหน้าที่ส านักงานและอธิการบดี  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกองทรัพยากรบุคคล โดย คณะกรรมการ

จรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสริมสร้างเพ่ือพัฒนากิจกรรม และกลไกการส่งเสริมจรรยาบรรณให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับ 
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คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าส่วนงานจ านวน 80 คน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 
2564 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการติดต่อประสานงานในการด าเนินการด้านการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส โดยตรงกับส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และภาคส่วนภายนอกต่างๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้แนวทางการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย  
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและแนวคิด 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่
ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร 
สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2552-2555 ซึ่ งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของแต่ละหน่วยงาน   

ทั้งนี้ ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
สังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  รวมถึง
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มี
แนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน และได้มมีติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกัน
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -2560 ของแต่ละ
หน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วยงาน  

เพ่ือให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และ
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เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ให้เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริง 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 รวมทั้งพิจารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง น าไปจัดวางระบบการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป      
 
1.2 กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยุทธศาสตร์ที่  2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 
5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 รวมทั้งพิจารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดมาตรการ
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และแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร การมอบอ านาจ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามผล
การปฏิบัติราชการ การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง สาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เหมาะสมและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ออก
ข้อบังคับเพ่ือก ากับดูแลและควบคุมจรรยาบรรณของบุคลากร มีมาตรการด าเนินการเมื่อมีการร้องเรียน กล่าวหา 
หรือกล่าวโทษ มีกลไกที่เป็นระบบในการด าเนินการทางวินัยและทางจรรยาบรรณเพ่ือสร้างความมั่นใจทั้งต่อผู้
ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน  

การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารงานและการให้
โอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการบริหารของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิ 
รายงานการประชุม ประกาศ ค าสั่งของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ร้อง
ขอ รวมทั้งการจัดช่องทางต่างๆ ให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน แจ้งเบาะแส การทุจริต และร้องเรียน อาทิ 
เว็บไซต์ ตู้รับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ส านักงานประสานและจัดการข้อร้องเรียน เป็น
ต้น 

การมอบอ านาจเป็นกลไกที่ส าคัญในการปฏิบัติราชการภาครัฐเพราะงานบริหารราชการจะครอบคลุม
ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง ภารกิจที่ต้องกระท ามีอยู่เป็นอันมาก อธิการบดีเพียงคนเดียว
ไม่อาจปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกด้านได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการกระจายการปฏิบัติหน้าที่และให้งานราชการของ
มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงได้มอบอ านาจในการ
ปฏิบัติงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ เช่น รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก 
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าโครงการต่างๆ เป็นต้น ภารกิจที่มอบอ านาจ ได้แก่ งานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ เช่น การอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน การลงนามในหนังสือ สัญญา เช็ค การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ด้านการบริหารงานบุคคล เช่น 
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การลา การท าสัญญา สวัสดิการบุคลากร ฯลฯ งานด้านวิชาการ เช่น การจัดการเรื่อง
หลักสูตร กระบวนการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ การจัดสรรทุนการศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ 
งานด้านการวิจัย เช่น การบริหารโครงการวิจัย การจัดระบบกองทุนวิจัย ฯลฯ งานด้านพัฒนานักศึกษา เช่น การ
ก ากับดูแลนักศึกษา การจัดระบบการเข้าอยู่อาศัยในหอพัก การดูแลเรื่องวินัยนักศึกษา เป็นต้น และได้ก าหนด
ขอบข่ายให้ผู้รับมอบอ านาจปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ โดยมีการก ากับดูแลให้ค าปรึกษา
อย่างใกล้ชิด 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยได้มีการแต่งตั้งบุคคลจากนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์การพัฒนา
เอกชน ผู้น าท้องถิ่น ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ฯลฯ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการภาคประชาชนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการประจ า
ส านักบริการวิชาการ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการ
อ านวยการวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาเขตหนองคาย ฯลฯ  

การประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน โดยใช้กลไกของการด าเนินงานตามขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทั้งกระบวนการ
อย่างครบวงจร การก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้ง
ด าเนินการวางระบบการตรวจสอบ การควบคุมภายใน รวมทั้งก ากับและติดตามให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   

การด าเนินการเพ่ือควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในมาตรการการควบคุม เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง รวมทั้งพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการตรวจสอบ ตลอดจนการแจ้ง
แนวทางการปฏิบัติและการซักซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง หน่วยงานต่างๆ 
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง  

การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยเพ่ือก ากับดูแลด้านการน าเงินของมหาวิทยาลัยไปหา
ประโยชน์และมีการรายงานสถานะทางการเงินต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือให้ความเห็นชอบและ
ให้ ค าแนะน า การปรับปรุง การบริหารสัญญ าการก่อสร้าง  จัดท ารายงานสถานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือก ากับดูแลการใช้เงินรายได้ให้เป็นไป
ตามระเบียบ และก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

การวางแผนและระบบการตรวจสอบประจ าปี ด าเนินการตรวจสอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงิน
และการบัญชี ของหน่วยงานต่างๆ ตามแผน และรายงานผลการตรวจสอบเป็นรายเดือน และเป็นรายปี รวมทั้ง
การแจ้งผลการตรวจสอบให้แต่ละหน่วยงานทราบเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง การก ากับติดตามและตรวจสอบ
ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ ตรวจสอบการจัดการเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย ตรวจสอบ
ระบบการรับและการน าส่งเงินรายได้ ตรวจสอบรายงานทางการเงินประจ าเดือนเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการใช้น ้ามันเชื้อเพลิงประจ าปี ตรวจสอบใบส าคัญคู่
จ่ายเงินงบประมาณประเภทงบอุดหนุนเงินวิจัย ตรวจสอบงบการเงินขององค์กรในก ากับ การพัฒนาความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจร่วมกัน (KM) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมจรรยาบรรณผู้บริหารและบุคลากร เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

2 .1  ส รุป รำย งำน ผลกำรด ำ เนิ น งำน ตำมแผน ปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น และป รำบป รำมกำรทุ จ ริ ต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปในภาพรวมได้ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  
วัตถุประสงค ์

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 

2. บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

1. การจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการ
ปลูกจิตส านึกภายในบุคคล ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. เพ่ือรักษาเจตจ านงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในแต่
ละช่วง  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
ไม่มีมาตรการที่เกี่ยวข้องทางการเมือง   
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชน
อย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
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2. เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

1) การก าหนดนโยบายมาตรการแนวทางแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมบนฐานธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มี

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ

ทุจริต 
4. เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
1. การก าหนดนโยบายมาตรการแนวทางแผน งานหรือโครงการ/กิจกรรมบนฐานธรรมาภิบาลเพื่อ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. พัฒนาระบบการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

2. เพ่ือตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งระบบ 
4. เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดถูกด าเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์   

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ | 7  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย 
วัตถุประสงค ์

1. การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ

ไทยให้มีระดับร้อยละ 50 ขึ้นไป  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

1. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
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2.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564        
 

ยุทธศำสตร์ 
มำตรกำร/ 

แนวทำงด ำเนินกำร 
โครงกำร/กิจกรรม 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความ เข้ า ใจด้ านการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
โดยมุ่ งเน้นการปลูกจิตส านึก
ภายในบุคคล ปรับฐานความคิด
ให้ ส า ม า ร ถ แ ย ก ร ะ ห ว่ า ง
ผ ล ป ร ะ โย ช น์ ส่ ว น ต น แ ล ะ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้าง
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต 

การจัดกิจกรรม ฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน เพื่อเสรมิสร้างความรู ้
ความเข้าใจเพื่อสร้างสังคมทีไ่ม่ทน
ต่อการทุจรติ 

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับ
การทุจริต 

ร้อยละ 80 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองกฎหมาย  จัดอบรมการซักซ้อม
ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ ในการรายงานข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมชิอบ เมื่อวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากรศ.นพ.ชาญชัย พานทอง
วิริยะกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิด
งาน และอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ เป็นวิทยากรพิเศษ ทั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากร เข้า
ร่วมงานจ านวนกว่า 150 คน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคาร
สิริคุณากร  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
https://th.kku.ac.th/39218/  

2. ยกระดับเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต 

ไม่มมีาตรการที่เกี่ยวข้องทาง
การเมือง   

- - -  

https://th.kku.ac.th/39218/
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ยุทธศำสตร์ 
มำตรกำร/ 

แนวทำงด ำเนินกำร 
โครงกำร/กิจกรรม 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

3. สกัดกั้นการทุจริต เชิ ง
นโยบาย 

1. การบูรณาการท างานและ
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

1. ประสานความร่วมมือทางด้าน
ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระหว่างหน่วยงานในสังกัด 
2. ผลักดันให้มีการปฏิบตัิตามแนว
ทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3 ช่องทาง 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่วนงาน จัดให้มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยมีช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลายช่องทาง ซึ่งด าเนินงานโดย กอง
สื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี โดยมีช่องทางการติดต่อของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  

1) เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มข.KKU Ambassader  
2) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3) Facebook kku  
4) รายการโทรทัศน์  
5) รายการวิทยุFM 103  
6) กล่องรับฟังความคิดเห็น  
7) สายตรงอธิการบดี E-mail ถึงอธิการบดี   
8) เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

2. ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบและการบังคับใช้
กฎหมาย รวมถึงการพัฒนา
ระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับใน
การต่อต้านการทุจรติให้
สอดคล้องกัน 

1.ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
เพื่อน าไปยกเลิก ปรับปรุง หรือ
พัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันให้และสามารถ
น ามาปฏิบตัิไดจ้ริงตามกฎหมาย 

จ านวนกฎหมาย 
กฎระเบียบและการ
บังคับที่ปรับปรุง 

5 ฉบับ มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย ดังน้ี  

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 

2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การงบประมาณ 
การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 

3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย ธรรมาภิบาลของ

https://gazette.kku.ac.th/site/view?id=8AoNKL61DZ
https://gazette.kku.ac.th/site/view?id=8AoNKL61DZ
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ยุทธศำสตร์ 
มำตรกำร/ 

แนวทำงด ำเนินกำร 
โครงกำร/กิจกรรม 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2564 
4) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การงบประมาณ 

การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 

5) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การบริหารงาน
บุคคล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 

6) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยขอน
แกน พ.ศ. 2564 

7) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2243/2564) 
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับ ได  (Risk Management Policy and Risk Appetite) 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 3.  วางระบบและกลไกการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ   

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มี ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

1 
หลักเกณฑ ์

มหาวิทยาขอนแก่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่  
1/2559 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2559) โดยการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเป็นการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายซึ่งต้องมีการก าหนด
ดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้
ประเมินและผู้รับการประเมินและพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการตามสมรรถนะที่ ก.บ.ม. โดยผู้รับการประเมินการปฏิบัติ
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ราชการ (ตามนโยบายที่ 1 ข้อ 1.2.2) 

4. พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

1. พัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลยัขอนแก่นให้มีการ
ก ากับดูแลตนเองที่ดีและมีธรร
มาภิบาล 

มหาวิทยาลัยและส่วนงาน มีการ
รายงานผลฯตามนโยบายการก ากับ
องค์การที่ดีและตามหลักธรรมาภิ
บาล 

หน่วยงานมีมาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม ใน
การสกัดกั้นทุจริตเชิง
นโยบาย/นโยบายใน
การก ากับดูแลองค์การ
ที่ดี  

1 นโยบาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการด้านหลักธรรมาภิบาล 
และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท า
น โยบายการก ากั บดู แลองค์ ก ารที่ ดี  เสนอที่ ป ระ ชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุม 
ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และได้มีการรายงานผล
การด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน โดยได้
รายงานปีละ 2 ครั้ง โดยการรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 มีส่วนงานรายงาน
ผลทั้งหมด 30 หน่วยงาน 

2. พัฒนาระบบการก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงให้
มีประสิทธิภาพ 

1. การวางระบบและกลไกการ
ตรวจสอบและควบคุมภายในไปยงั
ระดับส่วนงาน 
2. มหาวิทยาลัย มีการบรหิารความ
เสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกด้านและขยาย
ผลไปยังส่วนงาน 
 

จ านวนส่วนงานที่
รายงานผล 

33 ส่วน
งาน  

มีการก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ดังนี ้

1) มีการวางกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายใน ไปยัง
ระดับส่วนงาน และมีส านักงานตรวจสอบภายใน โดยมีแนวทาง
และกลไกในการด าเนินงานตามแผนในการตรวจสอบครอบคลุม
ระบบการบริหาร ก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  

2) มีการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมทุกด้านและขยายผล
ไปยังส่วนงาน ซึ่งมีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดระบบและกลไกของ
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มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคุลมทุกด้านได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านธรรมาภิบาล 3.
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. ด้านกระบวนการ และมีการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและน าเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง มีส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผล
ทั้งหมด 30 หน่วยงาน 

5. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปราม
การทุจริต 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการ
จัดการข้อร้องเรียนของประชาชน
และผูม้ีส่วนได้เสียหลากหลาย
ช่องทาง 

จ ำนวนช่องทำงในการ
รับฟังข้อร้องเรียน 

3 ช่องทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานที่ส าคัญในการรับผิดชอบใน
การประสานจัดการข้อร้องเรียน คือกองกฎหมาย มีภารกิจในการ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี
วิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้   

1) ร้องเรียนโดยท าเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ส่งถึง
หน่วยงานโดยตรง หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ 

2) ร้องเรียนโดยวาจา โดยผู้ร้องเรียนมาติดต่อด้วยตนเอง 
หรือผ่านทางโทรศัพท ์

3) ร้องเรียน โดยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ คส์  email ถึ ง
เจ้าหน้าท่ีส านักงานและอธิการบดี 

6. ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทย 

1. ส่งเสรมิการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ  

รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรไดร้ับทราบและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง 

มีโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณของ
บุคลากรทุกระดับ 

1 
โครงการ 

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองทรัพยากรบุคคล มีการเผยแพร่
น โยบ ายการป ฏิ บั ติ ต ามจ รรยาบ รรณ ของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหั วข้อที่ ส าคัญ  เช่น เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ แผนปฏิบัติงานด้าน
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จรรยาบรรณ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจ าส่วนงาน 
เป็นต้น โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
 https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=2159    
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกองทรัพยากร
บุคคล โดย คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.จ.ม.) ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เสริมสร้างเพื่อพัฒนากิจกรรม และกลไกการส่งเสริม
จรรยาบรรณให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับ 
คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ประจ าส่วนงานจ านวน 80 คน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ห้อง
ประ ชุมสารสิน  อาคารสิ ริ คุณ ากร ส านั ก งานอธิก ารบดี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://th.kku.ac.th/74721/  

2. บูรณาการหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 

ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ประเมินดัชนีการรบัรู้การทุจริต เพื่อ
รวมกันออกแบบแนวทางการ
ปรับปรุงและแก้ไขการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมและเสรมิภาพลักษณ์ของ
ประเทศ 

มี ก า ร ติ ด ต่ อ แ ล ะ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่ วยงานต่ าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

1 
หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการติดต่อประสานงานในการด าเนินการ
ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยตรงกับส านักงาน 
ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และภาคส่วน
ภายนอกต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้แนวทางการน า
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีช้ีวัดการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทย  

 

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=2159
https://th.kku.ac.th/74721/
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2.3 ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร และข้อเสนอแนะ 
1) ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ หรือเคยด าเนินการในลักษณะรวมกลุ่ม เช่น การจัดท า Focus Group กิจกรรม
ยกย่องเชิดชู เป็นต้น ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 

2) ข้อเสนอแนะ   
พิจารณาเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ Online แทน 
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บันทึกข้อความ 

 
 

ส่วนงาน  ส านักงานอธิการบดี กองยุทธศาสตร์ งานแผนและประเมินผล โทรศัพท์ 48679 

ที่  อว 660201.1.4.2/490          วันที่   25   เมษายน 2565 

เรื่อง    เพ่ือโปรดพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      
 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งตามคู่มือการประเมินฯ ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต /ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้ก าหนดให้ด าเนินการเผยแผร่ข้อมูล 
ดังนี้ 
ข้อ ข้อมูล รายละเอยีดขอ้มูลที่เผยแพร ่

O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรอืพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบดว้ย โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ และชว่งเวลาด าเนินการ 
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชค้รอบคลุมปี พ.ศ. 2565   

O40  รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

• แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอ้งกนัการทุจริต
ตามข้อ o39 
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบดว้ย ความก้าวหน้า
การด าเนินการแต่ละโครงการ/กจิกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ด าเนินงาน 
• สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ท่ี
มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565   

O41  รายงานผลการด าเนินการปอ้งกนั
การทุจริตประจ าปี  

• แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบดว้ยผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจ่้ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564   
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ค ำน ำ 
 


ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ด าเนินไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ  มหาวิทยาลั ยขอนแก่น  จึ งได้ จั ดท าแผนปฏิ บั ติ การป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและ
ภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและบูรณาการด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาล
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ให้เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 


ในส่วนของบทน ำนี้จะได้กล่ำวถึงหลักกำรและเหตุผลที่หน่วยงำนภำครัฐจะต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละหน่วยงำนและกระบวนกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 


 


1.1 หลักกำรและแนวคิด 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน


ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนรัฐมนตรีที่
ดูแลนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับ ดูแลให้องค์กรในภำครัฐจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัติกำรให้สอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต จัดสรรทรัพยำกร 
สนับสนุน แผนงำนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ อ ำนวยกำรและกำรประสำนกำรด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในภำครัฐ ติดตำมและประเมินผลและแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 


เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐดังกล่ำวเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ร่วมกับภำคีทุกภำคส่วน ได้จัดท ำขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรและบูรณำกำรในด้ำนกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่นร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น คณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ 
จึงเห็นสมควรให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน ร่วมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ของแต่ละหน่วยงำน   


ทั้งนี้ ปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหำที่ส ำคัญของ
สังคมไทย ทุกภำคส่วนจึงต้องให้ควำมตระหนักต่อปัญหำกำรทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ  รวมถึง
ต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต จึงน ำมำสู่กำรจัดท ำ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์
ส ำคัญเพ่ือให้มีแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกลไกกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ที่มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
จำกทุกภำคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุก
หน่วยงำนร่วมกันจัดท ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 
ของแต่ละหน่วยงำน พร้อมกับน ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐไปบรรจุไว้
เป็นยุทธศำสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปีของหน่วยงำนต่อไป 


จำกนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐ  แปลง
แนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
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2564) สู่กำรปฏิบัติ โดยก ำหนดไว้ในปฏิบัติกำรประจ ำปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมำณตำมแผนงำนบูรณำกำรกำร
ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงำนภำครัฐ
ด ำเนินกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีและแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ ด้วย 
 
1.2 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 


แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 จัดท ำขึ้นบนพื้นฐำนหลักกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2563 - 2566 และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565 มหำวิทยำลัยขอนแก่น รวมทั้งพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำอันเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ได้ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติจำกสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหำอุปสรรคและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นใน
อนำคตเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลองค์กำร 
 


2.1 วิสัยทัศน์ 
“มหำวิทยำลั ยวิจั ยและพัฒ นำชั้ นน ำระดั บ โลก”  (A World-Leading Research and Development 
University) 
 


2.2 เป้ำหมำย  
• People : ประชำคมมหำวิทยำลัยมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะดิจิทัล มีควำมเชี่ยวชำญศำสตร์


วิชำกำร กำรวิจัย พัฒนำและกำรนำไปใช้ประโยชน์ กำรบริกำร สังสันทนำกำร บริหำรจัดกำร มีควำมพร้อมในกำร
เรียนรู้ กำรเชื่อมโยงกับนำนำสำกลและตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 


• Ecological : ระบบนิเวศของมหำวิทยำลัยเกื้อหนุนกำรเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภำพกำรทำงำน และ
เพ่ิมพูนคุณภำพชีวิตของชุมชนมหำวิทยำลัยและผู้มำเยือน 


• Spiritual : จิตวิญญำณของมหำวิทยำลัยมีควำมสันติสุขและสมำนฉันท์ของชุมชนทั้งภำยในและ
ภำยนอก   
 


2.3 ค่ำนิยมขององค์กำร 
“ค่ำนิยม” และ “วัฒนธรรมองค์กร” ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น คือ SMART 
S อุทิศเพ่ือสังคม (Social Devotion) 
M บริหำรจัดกำรด้วยข้อมูลจริง (Management by Fact) 
A ปรับตัวมุ่งสู่ระดับโลก (Adaptability for Global perspective) 
R ให้ควำมเคำรพต่อกัน และเปิดกว้ำงทำงควำมคิด (Respect & Openness) 
T สร้ำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation focus) 
“อุทิศเพ่ือชุมชน จัดกำรบนข้อมูลจริง วิ่งสู่สำกล บนควำมเปิดกว้ำง สร้ำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม”   


 
2.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Plan) และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์  


1. ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (Learning paradigm) 
กลยุทธ์ที่ 2 : กำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต (Lifelong Education) 
กลยุทธ์ที่ 3 : กำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ (New Curriculum) เพื่อสร้ำงอำชีพใหม่ตำมควำมต้องกำรของ


สังคม  
กลยุทธ์ที่ 4 : กำรจัดตั้งระบบกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใหม่ ที่รองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน


รูปแบบดิจิทัล (KKU Academy) 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนำระบบศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้สำมำรถสร้ำงผลงำนวิจัย และนวัตกรรมที่มี


คุณภำพสูง 
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century skills) 
กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมให้นักศึกษำเกิดมุมมอง และขีด 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์  


2. ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนวิจัย
  


กลยุทธ์ที่  1 : ลงทุนสร้ำงแพลตฟอร์มกำรวิจัยใหม่  (Invest New Research Infrastructure 
Platform) 


กลยุทธ์ที่  2 : สนับสนุนให้เกิดโครงกำรวิจัยขนำดใหญ่ที่ทำงำนวิจัยเป็นทีมและท ำงำนต่อเนื่อง 
(Research programs/clusters) 


กลยุทธ์ที่ 3 : สร้ำงระบบนิเวศของกำรวิจัย (Research Ecosystem) 
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้ำงระบบนิเวศสำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) 
กลยุทธ์ที่ 5 : เพิ่มจ ำนวนผู้ประกอบกำร หรือลงทุน หรือร่วมลงทุน (startup/ venture capital)  


3. ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคคล 


กลยุทธ์ที่ 1 : วำงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่เอื้อต่อกำรสร้ำงผลงำน 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของบุคลำกร 
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้ำงระบบกำรจ้ำงงำนท่ีหลำกหลำยและยืดหยุ่น (Flexible Employment system) 


4. กำรปรับเปลี่ยนกำรบริกำร
วิชำกำร 


กลยุทธ์ที่ 1 : สร้ำงโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่เน้นกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
U2T บ้ำนโต้นโมเดล มข.แก้จน 


กลยุทธ์ที่ 2 : กำรสร้ำงโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ใช้ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน (SDG) 


5. ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร  


กลยุทธ์ที่  1 : วำงระบบบริหำรจัดกำรเพื่อควำมเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ 
(Excellence execution by Centralized policy, Decentralized operation) 


กลยุทธ์ท่ี 2 : มุ่งกำรขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงกฏระเบียบท่ีล้ำสมัย (Strategic lead, 
Regulation follow) 


กลยุทธ์ที่  3 : นำระบบสำรสนเทศมำใช้ให้ครอบคลุม  (Digital and Automation process 
management) 


กลยุทธ์ที่  4  : บริห ำรสินทรัพย์ อย่ ำงมี ประสิทธิภ ำพ เพื่ อควำมยั่ งยื น  (Efficiently asset 
management) 


6. สร้ำงมหำวิทยำลัยขอนแกน่ให้
เป็นที่น่ำท ำงำน 


กลยุทธ์ที่ 1 : กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่พร้อมส ำหรับกำรท ำงำน (Good Workplace) ของบุคลำกร
ทุกกลุ่ม 


กลยุทธ์ที่ 2 : กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรจัดกำรสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ 


7. สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เปน็ที่น่ำอยู ่ กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำมหำวิทยำลัยให้ประชำคมอยู่ดีมีควำมสุข (Well-Being University) 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นชุมชนสีเขียว (Green Society) 
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้ำงสุนทรียภำพให้เกิดขึ้นในมหำวิทยำลัย (Aesthetic Environment) 
กลยุทธ์ที่ 4 : กำรจัดกำรอำคำรสถำนท่ีและบ้ำนพักท่ีเสื่อมโทรม (Building Renovation) 
กลยุทธ์ที่ 5 : กำรสร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นเมืองสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนำคตมำใช้ 


(Smart security) 
กลยุทธ์ที่ 7 : จัดระบบจรำจรใหม่ให้มี Zoning โดยพยำยำมแยกถนนเพื่อกำรสัญจรหลักออกจำก


ถนนแขนงย่อยที่เข้ำสู่พื้นท่ีกำรศึกษำ และพื้นที่กำรบริกำร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์  


8. ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเข้ำสู่
ยุคดิจิทัล 


กลยุทธ์ที่ 1 : กำรบริกำรเชิงลึกด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้ำงระบบนิเวศด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรมดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 3 : กำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนและกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 


9. กำรน ำมหำวิทยำลัยสู่ควำม
เป็นนำนำชำติ  


กลยุทธ์ที่  1 : สนับสนุนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ global learners, global alumni, and 
global staff 


กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ำยคุณภำพระดับโลกและระบบนิเวศน์ (Global Quality 
Network & Ecosystem) 


กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนกลยุทธ์เพื่อกำรจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้ำงควำมเป็นนำนำชำติทั้งด้ำนอำจำรย์  บุคลำกร นักศึกษำ และสภำพแวดล้อม 


(International environment) 


10. กำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิ
บำล 


กลยุทธ์ที่ 1 : วำงระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล ให้เกิดทั่วทั้งมหำวิทยำลัย (Good 
Governance for all Units) 


11. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพ่ือ
กำรพัฒนำ 


กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทำโครงกำรขนำดใหญ่ร่วมกันระหว่ำงคณะ ในกลุ่มวิทยำศำสตรส์ุขภำพ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศำสตร์ตลอดจนพัฒนำควำมร่วมมือกับสถำบันในลุ่มน ้ำ
โขง 
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2.6 โครงสร้ำงองค์กร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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2.7 กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 


มหำวิทยำลัยขอนแก่นมีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน อำทิเช่น กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนและกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำร กำรมอบอ ำนำจ กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและร่วม
ติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำรควบคุมและกำรบริหำรควำมเสี่ยง สำระส ำคัญโดยสรุปดังนี้ 


กำรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่ำงๆให้เหมำะสมและลดโอกำสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ออก
ข้อบังคับเพ่ือก ำกับดูแลและควบคุมจรรยำบรรณของบุคลำกร มีมำตรกำรด ำเนินกำรเมื่อมีกำรร้องเรียน 
กล่ำวหำ หรือกล่ำวโทษ มีกลไกที่เป็นระบบในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและทำงจรรยำบรรณเพ่ือสร้ำงควำม
มั่นใจทั้งต่อผู้ร้องเรียนและผู้ร้องเรียน โดยได้จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรเสนอข้อร้องเรียนทำงเว็บไซต์  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น email และทำงโทรศัพท์ 


กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนและกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรเพื่อควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรให้
โอกำสผู้ที่ได้รับผลกระทบทำงกำรบริหำรของมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ 
อำทิ รำยงำนกำรประชุม ประกำศ ค ำสั่งของมหำวิทยำลัยผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย ให้ข้อมูลข่ำวสำร
ตำมที่มีผู้ร้องขอ รวมทั้งกำรจัดช่องทำงต่ำงๆ ให้บุคลำกร นักศึกษำ และประชำชน แจ้งเบำะแส กำรทุจริต 
และร้องเรียน อำทิ เว็บไซต์ ตู้รับเรื่องร้องเรียนหน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย เช่น ส ำนักงำนประสำนและ
จัดกำรข้อร้องเรียน เป็นต้น 


กำรมอบอ ำนำจเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรปฏิบัติรำชกำรภำครัฐเพรำะงำนบริหำรรำชกำรจะครอบคลุมทุก
ภำรกิจของมหำวิทยำลัยซึ่งมีขอบเขตกว้ำงขวำง ภำรกิจที่ต้องกระท ำมีอยู่เป็นอันมำก อธิกำรบดีเพียงคนเดียวไม่
อำจปฏิบัติงำนให้ครบถ้วนทุกด้ำนได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรกระจำยกำรปฏิบัติหน้ำที่และให้งำนรำชกำรของ
มหำวิทยำลัยมีควำมคล่องตัว สำมำรถด ำเนินกำรได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน จึงได้มอบอ ำนำจในกำร
ปฏิบัติงำนให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ เช่น รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร สถำบัน ส ำนัก 
ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีนครินทร์ ผู้อ ำนวยกำรกอง ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบภำยใน 
หัวหน้ำโครงกำรต่ำงๆ เป็นต้น ภำรกิจที่มอบอ ำนำจ ได้แก่ งำนด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรพัสดุ เช่น กำรอนุมัติเบิก
จ่ำยเงิน กำรลงนำมในหนังสือ สัญญำ เช็ค กำรจัดซื้อ จัดหำพัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น 
กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง กำรลำ กำรท ำสัญญำ สวัสดิกำรบุคลำกร ฯลฯ งำนด้ำนวิชำกำร เช่น กำรจัดกำรเรื่อง
หลักสูตร กระบวนกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ ดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ ฯลฯ 
งำนด้ำนกำรวิจัย เช่น กำรบริหำรโครงกำรวิจัย กำรจัดระบบกองทุนวิจัย ฯลฯ งำนด้ำนพัฒนำนักศึกษำ เช่น กำร
ก ำกับดูแลนักศึกษำ กำรจัดระบบกำรเข้ำอยู่อำศัยในหอพัก กำรดูแลเรื่องวินัยนักศึกษำ เป็นต้น และได้ก ำหนด
ขอบข่ำยให้ผู้รับมอบอ ำนำจปฏิบัติตำมนโยบำยและระเบียบของทำงรำชกำร โดยมีกำรก ำกับดูแลให้ค ำปรึกษำอย่ำง
ใกล้ชิด 


กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และร่วมติดตำมผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร โดยได้มีกำรแต่งตั้งบุคคลจำกนอกมหำวิทยำลัยไม่ว่ำจะเป็น หัวหน้ำส่วนรำชกำร ตัวแทนองค์กำร
พัฒนำเอกชน ผู้น ำท้องถิ่น ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง ฯลฯ ได้แก่ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริม
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กิจกำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น คณะกรรมกำรภำคประชำชนเพ่ือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
คณ ะกรรมกำรประจ ำส ำนั กบริกำรวิช ำกำร คณ ะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์หั ว ใจสิ ริกิ ติ์  ภ ำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรวิทยำลัยปกครองท้องถิ่น คณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำเขต
หนองคำย ฯลฯ  


กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน โดยใช้กลไกของกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) และด ำเนินกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงทั้ง
กระบวนกำรอย่ำงครบวงจร กำรก ำหนดแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
พร้อมทั้งด ำเนินกำรวำงระบบกำรตรวจสอบ กำรควบคุมภำยใน รวมทั้งก ำกับและติดตำมให้มีกำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   


กำรด ำเนินกำรเพ่ือควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยง โดยด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยซึ่งก ำหนดไว้ในมำตรกำรกำรควบคุม เช่น จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรคลัง รวมทั้ง
พัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่เผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรตรวจสอบ ตลอดจน
กำรแจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติและกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรคลัง 
หน่วยงำนต่ำงๆ ปฏิบัติตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรคลัง  


กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเงินมหำวิทยำลัยเพ่ือก ำกับดูแลด้ำนกำรน ำเงินของมหำวิทยำลัยไปหำ
ประโยชน์และมีกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินต่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่นเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ
และให้ค ำแนะน ำ กำรปรับปรุง กำรบริหำรสัญญำกำรก่อสร้ำง จัดท ำรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมกำรเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยเพ่ือก ำกับดูแลกำรใช้เงินรำยได้ให้
เป็นไปตำมระเบียบ และก ำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณของมหำวิทยำลัย 


กำรวำงแผนและระบบกำรตรวจสอบประจ ำปี ด ำเนินกำรตรวจสอบ ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ด้ำนกำรเงิน
และกำรบัญชี ของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมแผน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบเป็นรำยเดือน และเป็นรำยปี รวมทั้ง
กำรแจ้งผลกำรตรวจสอบให้แต่ละหน่วยงำนทรำบเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปรับปรุง กำรก ำกับติดตำมและตรวจสอบ
ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ได้แก่ ตรวจสอบกำรจัดกำรเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่ำย ตรวจสอบ
ระบบกำรรับและกำรน ำส่งเงินรำยได้ ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำเดือนเพ่ือน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย
และส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบวิเครำะห์รำยงำนกำรใช้น ้ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปี ตรวจสอบใบส ำคัญคู่
จ่ำยเงินงบประมำณประเภทงบอุดหนุนเงินวิจัย ตรวจสอบงบกำรเงินขององค์กรในก ำกับ กำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร โดยกำรเข้ำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้อง และด ำเนินโครงกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมเข้ำใจร่วมกัน (KM) จัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรอบรมจรรยำบรรณผู้บริหำรและบุคลำกร เป็นต้น 
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3. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 


 
กำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต เป็นนโยบำยหลักประกำรหนึ่งในประเด็นยุทธศำสตร์ ตำมแผน


ยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 10 กำรบริหำรโดยใช้
หลักธรรมำภิบำล กลยุทธ์ที่ 1 : วำงระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล ให้เกิดทั่วทั้งมหำวิทยำลัย 
(Good Governance for all Units) โดยยึดหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) คือ หลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ซึ่งต้องถ่ำยทอดและน ำไปใช้กับทุกหน่วยงำน 
ผ่ำนกำรเซ็นค ำรับรองปฏิบัติงำนของหัวหน้ำส่วนงำน ศูนย์ สถำบัน สำนัก และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง  
ซ่ึงมหำวิทยำลัยมุ่งเน้นระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล มีบุคลำกรที่มีคุณภำพมี
เทคโนโลยีและสำรสนเทศท่ีทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภำรกิจของมหำวิทยำลัยและมีแนวทำง วิธีกำรหำรำยได้เพ่ือกำร
พ่ึงตนเอง โดยกำรพัฒนำระบบบริหำรตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี และกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่นประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิง
นโยบำย ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศไทย โดยในแต่ละยุทธศำสตร์มีวัตถุประสงค์ มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน ดังนี้ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  
วัตถุประสงค ์


1. ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยให้มีค่ำนิยมร่วมต้ำนทุจริต มีจิตส ำนึกสำธำรณะ และสำมำรถแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้ำงกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคม ใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบ 


2. บูรณำกำรและเสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 


1. กำรจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต โดยมุ่งเน้นกำร
ปลูกจิตส ำนึกภำยในบุคคล ปรับฐำนควำมคิดให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้ำงค่ำนิยมร่วมต้ำนกำรทุจริต  


ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
วัตถุประสงค ์
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1. เพ่ือให้เจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของประชำชนได้รับกำรปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำง
เป็นรูปธรรม 


2. เพ่ือรักษำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยรัฐบำลในแต่
ละช่วง  


มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
ไม่มีมำตรกำรที่เกี่ยวข้องทำงกำรเมือง   


ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
วัตถุประสงค ์


1. เพ่ือให้กระบวนกำรนโยบำยเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล สำมำรถกระจำยผลประโยชน์สู่ประชำชน
อย่ำงเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ 


2. เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยทุกระดับ  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 


1. กำรก ำหนดนโยบำยมำตรกำรแนวทำงแผนงำนหรือโครงกำร/กิจกรรมบนฐำนธรรมำภิบำลเพื่อป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  


ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค ์


1. เพ่ือพัฒนำกลไกกำรป้องกันกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต 
2. เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริตให้มี


ประสิทธิภำพ 
3. เพ่ือให้เกิดควำมเข้มแข็งในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำร


ทุจริต 
4. เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรทุจริตเกิดขึ้นในอนำคต  


มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
1. กำรก ำหนดนโยบำยมำตรกำรแนวทำงแผน งำนหรือโครงกำร/กิจกรรมบนฐำนธรรมำภิบำลเพื่อ


ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. พัฒนำระบบกำรก ำกับติดตำม ตรวจสอบ ควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพ  


ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
วัตถุประสงค ์


1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภำพ และเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต 


2. เพ่ือตรำกฎหมำยและปรับปรุงกฎหมำยให้กระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตมีประสิทธิภำพ 
3. เพ่ือบูรณำกำรกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งระบบ 
4. เพ่ือให้ผู้กระท ำควำมผิดถูกด ำเนินคดีและลงโทษอย่ำงเป็นรูปธรรมและเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์   
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มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ 


2. ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ ของคณำจำรย์และบุคลำกรทุกระดับ 


ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย 
วัตถุประสงค ์


1. กำรเพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
2. เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ


ไทยให้มีระดับร้อยละ 50 ขึ้นไป  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 


1. ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ 
2. บูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศ (CPI) 
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ตำรำงแผนปฏิบัติกำร ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 


ยุทธศำสตร์ มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 


โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 


1. สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 
 


กำรจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจด้ำนกำรป้องกันและต่อตำ้นกำรทุจริต 
โดยมุ่งเน้นกำรปลูกจิตส ำนึกภำยในบุคคล 
ปรับฐำนควำมคดิให้สำมำรถแยกระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมและสร้ำงค่ำนิยมร่วมต้ำนกำรทุจริต 


กำรจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน เพื่อ
เสรมิสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเพื่อสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 


ร้อยละของบุคลำกรทีผ่่ำนกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและ
ค่ำนิยมที่ดี ไม่ยอมรับกำร
ทุจริต 


ร้อยละ 80 ต.ค. 64 – ก.ย. 65 


2. ยกระดับ เจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต 


ไม่มมีำตรกำรที่เกี่ยวข้องทำงกำรเมือง   - - - - 


3 . ส กั ด กั้ น ก ำรทุ จ ริ ต เชิ ง
นโยบำย 


1. กำรบูรณำกำรท ำงำนและสร้ำงควำม
เข้มแข็งของเครือข่ำย 


1. ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ
ระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัด 
2. ผลักดันให้มีกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำง
เคร่งครดั 


มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลู
ข่ำวสำรและกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 


3 ช่องทำง ต.ค. 64 – ก.ย. 65 


2. ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบและกำร
บังคับใช้กฎหมำย รวมถึงกำรพัฒนำระเบยีบ
หลักเกณฑ์ข้อบังคับในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
ให้สอดคล้องกัน 


1.ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลยัทั้งหมด เพื่อน ำไปยกเลิก ปรับปรุง หรือ
พัฒนำใหม่ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันให้และ
สำมำรถน ำมำปฏิบัตไิด้จริงตำมกฎหมำย 


จ ำนวนกฎหมำย กฎระเบียบ
และกำรบังคับท่ีปรับปรุง 


5 ฉบับ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 







 


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา้ | 13  


ยุทธศำสตร์ มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 


โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 


 3.  วำงระบบและกลไกกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุก
ระดับ   


ก ำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
สังกัดมหำวิทยำลัยขอนแก่น 


มี ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก ำ ร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 


1 หลกัเกณฑ ์ ต.ค. 64 – ก.ย. 65 


4. พัฒนำระบบป้องกันกำร
ทุจริตเชิงรุก 


1. พัฒนำระบบบริหำร
มหำวิทยำลยัขอนแก่นให้มีกำรก ำกับดูแล
ตนเองที่ดีและมีธรรมำภิบำล 


มหำวิทยำลัยและส่วนงำน/หน่วยงำน มีกำรรำยงำนผลฯ
ตำมนโยบำยกำรก ำกับองค์กำรที่ ดี และตำมหลัก         
ธรรมำภิบำล 


หน่วยงำนมีมำตรกำร/
โครงกำร/กิจกรรม ในกำรสกัด
กั้นทุจริตเชิงนโยบำย/นโยบำย
ในกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี  


1 นโยบำย ต.ค. 64 – ก.ย. 65 


2. พัฒนำระบบกำรก ำกับติดตำม ตรวจสอบ 
ควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสีย่งให้มี
ประสิทธิภำพ 


1. กำรวำงระบบและกลไกกำรตรวจสอบและควบคุม
ภำยในไปยังระดับส่วนงำน/หน่วยงำน 
2. มหำวิทยำลัย มีกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ให้ครอบคลุม
ทุกด้ำนและขยำยผลไปยังส่วนงำน/หน่วยงำน 


จ ำนวนส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รำยงำนผล 


30 หน่วยงำน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 


5. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนกำรกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต 


1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
ให้มีประสิทธิภำพ 


มีวิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียนและกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
ของประชำชนและผูม้ีส่วนได้เสียหลำกหลำยช่องทำง 


จ ำนวนช่องทำงในกำรรับฟัง
ข้อร้องเรียน 


3 ช่องทำง ต.ค. 64 – ก.ย. 65 


2. ส่งเสรมิกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพ ของคณำจำรย์และบุคลำกรทุก
ระดับ  


รณรงค์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ใหบุ้คลำกรไดร้ับทรำบ
และปฏิบตัิตนตำมจรรยำบรรณไดอ้ย่ำงถูกต้อง 
 


มีโครงกำรทีส่่งเสริมกำรปฏิบตัิ
ตำมจรรยำบรรณของบุคลำกร
ทุกระดับ 


1 โครงกำร ต.ค. 64 – ก.ย. 65 


6. ยกระดับคะแนนดัชนีกำร
รับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทย 


1. กำรเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  


1. ส่งเสรมิกำรให้ควำมรู้เฉพำะทำงสร้ำงควำมเป็นมือ
อำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
2. สร้ำงหลักสูตรและจัดฝึกอบรมด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 


มีโครงกำร/กิจกรรมกำรให้
ควำมรู้เฉพำะทำง หลักสตูร
และจัดฝึกอบรม  


2 โครงกำร ต.ค. 64 – ก.ย. 65 


2. บูรณำกำรหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ยกระดับดัชนีกำรรบัรู้กำรทุจริตของประเทศ 


ติดต่อและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นกำรประเมินดัชนีกำรรบัรู้กำรทุจรติ เพื่อ


มีกำรติดต่อและประสำนงำน
กั บ ห น่ ว ย ง ำ น ต่ ำ ง  ๆ  ที่


1 หน่วยงำน ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
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ยุทธศำสตร์ มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 


โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 


(CPI) รวมกันออกแบบแนวทำงกำรปรับปรุงและแกไ้ขกำร
บริหำรจดักำรที่เหมำะสมและเสรมิภำพลักษณ์ของ
ประเทศ 


เกี่ยวข้อง 
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4. แนวทำงส่งเสริมและผลักดันกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565 


 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดและหน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยขอนแก่นสำมำรถด ำเนินงำน


ร่วมกันได้อย่ำงเป็นระบบ มหำวิทยำลัยขอนแก่นจึงได้ก ำหนดแนวทำงส่งเสริมและผลักดันกำรปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 


1. กำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำคมทุกภำคส่วนเพ่ือสื่อสำรให้หน่วยงำนทุก
ระดับและบุคลำกรทุกภำคส่วนได้รับทรำบ และมีควำมเข้ำใจแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 


2. มหำวิทยำลัยขอนแก่นจะด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ โดยอำศัยกลไกของแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 


3. มหำวิทยำลัยขอนแก่นมุ่งหวังว่ำประชำคมทุกภำคส่วนจะร่วมมือปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 


4. มหำวิทยำลัยขอนแก่นจะได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในทุกรอบปีงบประมำณ เพ่ือรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ กระทรวงยุติธรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกนั


และปราบปรามการทุจริต  


มหาวิทยาลยัขอนแก่น  


ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 


 


  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ก 


ค ำน ำ 
 


ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6 พฤษภาคม  2551 ได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ นั้น 


มห าวิ ท ย าลั ย ขอน แก่ น  ได้ จั ด ท าแผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แล ะป ราบ ป ราม การทุ จ ริ ต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการและบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2555-2558 
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้
เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริง 


ราย งาน ผ ล ก ารด า เนิ น งาน ต าม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แ ล ะป ราบ ป ราม ก ารทุ จ ริ ต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 รวมทั้งพิจารณาผลการ
ด าเนินงานในปี งบประมาณที่ ผ่ านมาอันเกี่ย วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง น าไปจัดวางระบบการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 


มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปใน
ภาพรวมได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 


1. การจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการ
ปลูกจิตส านึกภายในบุคคล ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมและสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต 


ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองกฎหมาย จัดอบรมการซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติใน


การรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
- ไม่มีมาตรการที่เกี่ยวข้องทางการเมือง   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 


1. การบูรณาการท างานและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ/หน่วยงาน จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ


จากประชาชน โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลายช่องทาง ซึ่งด าเนินงานโดย กองสื่อสารองค์กร 
ส านักงานอธิการบดี โดยมีช่องทางการติดต่อของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
มข.KKU Ambassader เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น Facebook kku รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุFM 103 
กล่องรับฟังความคิดเห็น สายตรงอธิการบดี E-mail ถึงอธิการบดี และเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 


2. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์
ข้อบังคับในการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกัน 


ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ดังนี้  
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1) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการ


ตรวจสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2564 
4) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการ


ตรวจสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
5) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
6) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2564 
7) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2243/2564) เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการ


จัดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Management Policy and Risk Appetite) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
3. วางระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ   


ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มหาวิทยาขอนแก่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ


พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 1/2559 ลงวันที่ 18 พ.ค. 
2559) โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินและพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามสมรรถนะท่ี ก.บ.ม. โดยผู้รับ
การประเมินการปฏิบัติราชการ (ตามนโยบายที่ 1 ข้อ 1.2.2) 


 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 


1. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีการก ากับดูแลตนเองที่ดีและมีธรรมาภิบาล 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการด้านหลักธรรมาภิบาล และนโยบายการก ากับดูแลองค์การ


ที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและมี
มติให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และได้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน โดยได้รายงานปีละ 2 ครั้ง โดยการรายงานครั้งนี้เป็นการ
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 มีส่วนงานรายงานผลทั้งหมด 30 หน่วยงาน   


2. พัฒนาระบบการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  







รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           ง  
 


  
 


• มีการก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
1) มีการวางกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายใน ไปยังระดับคณะ/หน่วยงาน และมีส านักงาน


ตรวจสอบภายใน โดยมีแนวทางและกลไกในการด าเนินงานตามแผนในการตรวจสอบครอบคลุมระบบการบริหาร 
ก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  


2) มีการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมทุกด้านและขยายผลไปยังส่วนงาน ซึ่งมีระบบและกลไก
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้
มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคุลมทุกด้านได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านธรรมาภิบาล 3.ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. ด้านกระบวนการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง มีส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผลทั้งหมด 30 หน่วยงาน   


 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 


1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานที่ส าคัญในการรับผิดชอบในการประสานจัดการข้อร้องเรียน คือ


กองกฎหมาย มีภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิธีก ารรับฟังข้อ
ร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้   


1) ร้องเรียนโดยท าเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ส่งถึงหน่วยงานโดยตรง หรือหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 
2) ร้องเรียนโดยวาจา โดยผู้ร้องเรียนมาติดต่อด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ 
3) ร้องเรียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ email ถึงเจ้าหน้าที่ส านักงานและอธิการบดี  


 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 


1. การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกองทรัพยากรบุคคล โดย คณะกรรมการ


จรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสริมสร้างเพ่ือพัฒนากิจกรรม และกลไกการส่งเสริมจรรยาบรรณให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับ 
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คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าส่วนงานจ านวน 80 คน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 
2564 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   


2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการติดต่อประสานงานในการด าเนินการด้านการประเมินคุณธรรมและ


ความโปร่งใส โดยตรงกับส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และภาคส่วนภายนอกต่างๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้แนวทางการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย  
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 


 
1.1 หลักกำรและแนวคิด 


ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่
ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร 
สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 


เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2552-2555 ซึ่ งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของแต่ละหน่วยงาน   


ทั้งนี้ ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
สังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  รวมถึง
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มี
แนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน และได้มมีติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกัน
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -2560 ของแต่ละ
หน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วยงาน  


เพ่ือให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และ
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เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย  


มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ให้เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริง 


รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 รวมทั้งพิจารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง น าไปจัดวางระบบการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป      
 
1.2 กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยุทธศาสตร์ที่  2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 
5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 รวมทั้งพิจารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดมาตรการ
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และแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต  


มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร การมอบอ านาจ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามผล
การปฏิบัติราชการ การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง สาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 


การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เหมาะสมและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ออก
ข้อบังคับเพ่ือก ากับดูแลและควบคุมจรรยาบรรณของบุคลากร มีมาตรการด าเนินการเมื่อมีการร้องเรียน กล่าวหา 
หรือกล่าวโทษ มีกลไกที่เป็นระบบในการด าเนินการทางวินัยและทางจรรยาบรรณเพ่ือสร้างความมั่นใจทั้งต่อผู้
ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน  


การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารงานและการให้
โอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการบริหารของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิ 
รายงานการประชุม ประกาศ ค าสั่งของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ร้อง
ขอ รวมทั้งการจัดช่องทางต่างๆ ให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน แจ้งเบาะแส การทุจริต และร้องเรียน อาทิ 
เว็บไซต์ ตู้รับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ส านักงานประสานและจัดการข้อร้องเรียน เป็น
ต้น 


การมอบอ านาจเป็นกลไกที่ส าคัญในการปฏิบัติราชการภาครัฐเพราะงานบริหารราชการจะครอบคลุม
ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง ภารกิจที่ต้องกระท ามีอยู่เป็นอันมาก อธิการบดีเพียงคนเดียว
ไม่อาจปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกด้านได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการกระจายการปฏิบัติหน้าที่และให้งานราชการของ
มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงได้มอบอ านาจในการ
ปฏิบัติงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ เช่น รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก 
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าโครงการต่างๆ เป็นต้น ภารกิจที่มอบอ านาจ ได้แก่ งานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ เช่น การอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน การลงนามในหนังสือ สัญญา เช็ค การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ด้านการบริหารงานบุคคล เช่น 
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การลา การท าสัญญา สวัสดิการบุคลากร ฯลฯ งานด้านวิชาการ เช่น การจัดการเรื่อง
หลักสูตร กระบวนการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ การจัดสรรทุนการศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ 
งานด้านการวิจัย เช่น การบริหารโครงการวิจัย การจัดระบบกองทุนวิจัย ฯลฯ งานด้านพัฒนานักศึกษา เช่น การ
ก ากับดูแลนักศึกษา การจัดระบบการเข้าอยู่อาศัยในหอพัก การดูแลเรื่องวินัยนักศึกษา เป็นต้น และได้ก าหนด
ขอบข่ายให้ผู้รับมอบอ านาจปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ โดยมีการก ากับดูแลให้ค าปรึกษา
อย่างใกล้ชิด 


การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยได้มีการแต่งตั้งบุคคลจากนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์การพัฒนา
เอกชน ผู้น าท้องถิ่น ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ฯลฯ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการภาคประชาชนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการประจ า
ส านักบริการวิชาการ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการ
อ านวยการวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาเขตหนองคาย ฯลฯ  


การประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน โดยใช้กลไกของการด าเนินงานตามขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทั้งกระบวนการ
อย่างครบวงจร การก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้ง
ด าเนินการวางระบบการตรวจสอบ การควบคุมภายใน รวมทั้งก ากับและติดตามให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   


การด าเนินการเพ่ือควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในมาตรการการควบคุม เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง รวมทั้งพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการตรวจสอบ ตลอดจนการแจ้ง
แนวทางการปฏิบัติและการซักซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง หน่วยงานต่างๆ 
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง  


การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยเพ่ือก ากับดูแลด้านการน าเงินของมหาวิทยาลัยไปหา
ประโยชน์และมีการรายงานสถานะทางการเงินต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือให้ความเห็นชอบและ
ให้ ค าแนะน า การปรับปรุง การบริหารสัญญ าการก่อสร้าง  จัดท ารายงานสถานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือก ากับดูแลการใช้เงินรายได้ให้เป็นไป
ตามระเบียบ และก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 


การวางแผนและระบบการตรวจสอบประจ าปี ด าเนินการตรวจสอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงิน
และการบัญชี ของหน่วยงานต่างๆ ตามแผน และรายงานผลการตรวจสอบเป็นรายเดือน และเป็นรายปี รวมทั้ง
การแจ้งผลการตรวจสอบให้แต่ละหน่วยงานทราบเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง การก ากับติดตามและตรวจสอบ
ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ ตรวจสอบการจัดการเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย ตรวจสอบ
ระบบการรับและการน าส่งเงินรายได้ ตรวจสอบรายงานทางการเงินประจ าเดือนเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการใช้น ้ามันเชื้อเพลิงประจ าปี ตรวจสอบใบส าคัญคู่
จ่ายเงินงบประมาณประเภทงบอุดหนุนเงินวิจัย ตรวจสอบงบการเงินขององค์กรในก ากับ การพัฒนาความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจร่วมกัน (KM) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมจรรยาบรรณผู้บริหารและบุคลากร เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 


 


2 .1  ส รุป รำย งำน ผลกำรด ำ เนิ น งำน ตำมแผน ปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น และป รำบป รำมกำรทุ จ ริ ต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 


มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปในภาพรวมได้ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  
วัตถุประสงค ์


1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 


2. บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 


1. การจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการ
ปลูกจิตส านึกภายในบุคคล ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต  
 


ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
วัตถุประสงค ์


1. เพ่ือให้เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม 


2. เพ่ือรักษาเจตจ านงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในแต่
ละช่วง  


มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
ไม่มีมาตรการที่เกี่ยวข้องทางการเมือง   
 


ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
วัตถุประสงค ์


1. เพ่ือให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชน
อย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
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2. เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 


1) การก าหนดนโยบายมาตรการแนวทางแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมบนฐานธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 


ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค ์


1. เพ่ือพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มี


ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ


ทุจริต 
4. เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต  


มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
1. การก าหนดนโยบายมาตรการแนวทางแผน งานหรือโครงการ/กิจกรรมบนฐานธรรมาภิบาลเพื่อ


ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. พัฒนาระบบการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ  


 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
วัตถุประสงค ์


1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 


2. เพ่ือตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งระบบ 
4. เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดถูกด าเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์   


มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 


2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย 
วัตถุประสงค ์


1. การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ


ไทยให้มีระดับร้อยละ 50 ขึ้นไป  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 


1. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
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2.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564        
 


ยุทธศำสตร์ 
มำตรกำร/ 


แนวทำงด ำเนินกำร 
โครงกำร/กิจกรรม 


ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 


ตัวชี้วัด 
ค่ำ


เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 


1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 


การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความ เข้ า ใจด้ านการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
โดยมุ่ งเน้นการปลูกจิตส านึก
ภายในบุคคล ปรับฐานความคิด
ให้ ส า ม า ร ถ แ ย ก ร ะ ห ว่ า ง
ผ ล ป ร ะ โย ช น์ ส่ ว น ต น แ ล ะ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้าง
ค่านิยมร่วมต้านการทุจริต 


การจัดกิจกรรม ฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน เพื่อเสรมิสร้างความรู ้
ความเข้าใจเพื่อสร้างสังคมทีไ่ม่ทน
ต่อการทุจรติ 


ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับ
การทุจริต 


ร้อยละ 80 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองกฎหมาย  จัดอบรมการซักซ้อม
ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ ในการรายงานข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจริตหรือประพฤติมชิอบ เมื่อวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากรศ.นพ.ชาญชัย พานทอง
วิริยะกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิด
งาน และอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ เป็นวิทยากรพิเศษ ทั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากร เข้า
ร่วมงานจ านวนกว่า 150 คน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคาร
สิริคุณากร  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
https://th.kku.ac.th/39218/  


2. ยกระดับเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต 


ไม่มมีาตรการที่เกี่ยวข้องทาง
การเมือง   


- - -  



https://th.kku.ac.th/39218/
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ยุทธศำสตร์ 
มำตรกำร/ 


แนวทำงด ำเนินกำร 
โครงกำร/กิจกรรม 


ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 


ตัวชี้วัด 
ค่ำ


เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 


3. สกัดกั้นการทุจริต เชิ ง
นโยบาย 


1. การบูรณาการท างานและ
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 


1. ประสานความร่วมมือทางด้าน
ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระหว่างหน่วยงานในสังกัด 
2. ผลักดันให้มีการปฏิบตัิตามแนว
ทางการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 


มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 


3 ช่องทาง 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่วนงาน จัดให้มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยมีช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลายช่องทาง ซึ่งด าเนินงานโดย กอง
สื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี โดยมีช่องทางการติดต่อของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  


1) เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มข.KKU Ambassader  
2) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3) Facebook kku  
4) รายการโทรทัศน์  
5) รายการวิทยุFM 103  
6) กล่องรับฟังความคิดเห็น  
7) สายตรงอธิการบดี E-mail ถึงอธิการบดี   
8) เวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 


2. ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบและการบังคับใช้
กฎหมาย รวมถึงการพัฒนา
ระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับใน
การต่อต้านการทุจรติให้
สอดคล้องกัน 


1.ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
เพื่อน าไปยกเลิก ปรับปรุง หรือ
พัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันให้และสามารถ
น ามาปฏิบตัิไดจ้ริงตามกฎหมาย 


จ านวนกฎหมาย 
กฎระเบียบและการ
บังคับที่ปรับปรุง 


5 ฉบับ มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย ดังน้ี  


1) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 


2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การงบประมาณ 
การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 


3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย ธรรมาภิบาลของ



https://gazette.kku.ac.th/site/view?id=8AoNKL61DZ

https://gazette.kku.ac.th/site/view?id=8AoNKL61DZ
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มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2564 
4) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การงบประมาณ 


การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 


5) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การบริหารงาน
บุคคล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 


6) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยขอน
แกน พ.ศ. 2564 


7) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2243/2564) 
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับ ได  (Risk Management Policy and Risk Appetite) 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 


 3.  วางระบบและกลไกการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ   


ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 


มี ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 


1 
หลักเกณฑ ์


มหาวิทยาขอนแก่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่  
1/2559 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2559) โดยการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเป็นการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายซึ่งต้องมีการก าหนด
ดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้
ประเมินและผู้รับการประเมินและพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการตามสมรรถนะที่ ก.บ.ม. โดยผู้รับการประเมินการปฏิบัติ
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ราชการ (ตามนโยบายที่ 1 ข้อ 1.2.2) 


4. พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 


1. พัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลยัขอนแก่นให้มีการ
ก ากับดูแลตนเองที่ดีและมีธรร
มาภิบาล 


มหาวิทยาลัยและส่วนงาน มีการ
รายงานผลฯตามนโยบายการก ากับ
องค์การที่ดีและตามหลักธรรมาภิ
บาล 


หน่วยงานมีมาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม ใน
การสกัดกั้นทุจริตเชิง
นโยบาย/นโยบายใน
การก ากับดูแลองค์การ
ที่ดี  


1 นโยบาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการด้านหลักธรรมาภิบาล 
และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท า
น โยบายการก ากั บดู แลองค์ ก ารที่ ดี  เสนอที่ ป ระ ชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุม 
ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และได้มีการรายงานผล
การด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน โดยได้
รายงานปีละ 2 ครั้ง โดยการรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 มีส่วนงานรายงาน
ผลทั้งหมด 30 หน่วยงาน 


2. พัฒนาระบบการก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงให้
มีประสิทธิภาพ 


1. การวางระบบและกลไกการ
ตรวจสอบและควบคุมภายในไปยงั
ระดับส่วนงาน 
2. มหาวิทยาลัย มีการบรหิารความ
เสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกด้านและขยาย
ผลไปยังส่วนงาน 
 


จ านวนส่วนงานที่
รายงานผล 


33 ส่วน
งาน  


มีการก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ดังนี ้


1) มีการวางกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายใน ไปยัง
ระดับส่วนงาน และมีส านักงานตรวจสอบภายใน โดยมีแนวทาง
และกลไกในการด าเนินงานตามแผนในการตรวจสอบครอบคลุม
ระบบการบริหาร ก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  


2) มีการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมทุกด้านและขยายผล
ไปยังส่วนงาน ซึ่งมีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดระบบและกลไกของ
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มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคุลมทุกด้านได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านธรรมาภิบาล 3.
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. ด้านกระบวนการ และมีการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและน าเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง มีส่วนงาน/หน่วยงานรายงานผล
ทั้งหมด 30 หน่วยงาน 


5. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปราม
การทุจริต 


1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตใหม้ี
ประสิทธิภาพ 


มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการ
จัดการข้อร้องเรียนของประชาชน
และผูม้ีส่วนได้เสียหลากหลาย
ช่องทาง 


จ ำนวนช่องทำงในการ
รับฟังข้อร้องเรียน 


3 ช่องทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานที่ส าคัญในการรับผิดชอบใน
การประสานจัดการข้อร้องเรียน คือกองกฎหมาย มีภารกิจในการ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี
วิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้   


1) ร้องเรียนโดยท าเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ส่งถึง
หน่วยงานโดยตรง หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ 


2) ร้องเรียนโดยวาจา โดยผู้ร้องเรียนมาติดต่อด้วยตนเอง 
หรือผ่านทางโทรศัพท ์


3) ร้องเรียน โดยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ คส์  email ถึ ง
เจ้าหน้าท่ีส านักงานและอธิการบดี 


6. ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทย 


1. ส่งเสรมิการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ  


รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรไดร้ับทราบและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง 


มีโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณของ
บุคลากรทุกระดับ 


1 
โครงการ 


1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองทรัพยากรบุคคล มีการเผยแพร่
น โยบ ายการป ฏิ บั ติ ต ามจ รรยาบ รรณ ของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหั วข้อที่ ส าคัญ  เช่น เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ แผนปฏิบัติงานด้าน
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จรรยาบรรณ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจ าส่วนงาน 
เป็นต้น โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
 https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=2159    
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกองทรัพยากร
บุคคล โดย คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.จ.ม.) ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เสริมสร้างเพื่อพัฒนากิจกรรม และกลไกการส่งเสริม
จรรยาบรรณให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับ 
คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ประจ าส่วนงานจ านวน 80 คน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ห้อง
ประ ชุมสารสิน  อาคารสิ ริ คุณ ากร ส านั ก งานอธิก ารบดี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://th.kku.ac.th/74721/  


2. บูรณาการหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 


ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ประเมินดัชนีการรบัรู้การทุจริต เพื่อ
รวมกันออกแบบแนวทางการ
ปรับปรุงและแก้ไขการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมและเสรมิภาพลักษณ์ของ
ประเทศ 


มี ก า ร ติ ด ต่ อ แ ล ะ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่ วยงานต่ าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 


1 
หน่วยงาน 


มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการติดต่อประสานงานในการด าเนินการ
ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยตรงกับส านักงาน 
ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และภาคส่วน
ภายนอกต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้แนวทางการน า
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีช้ีวัดการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทย  


 



https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=2159

https://th.kku.ac.th/74721/
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2.3 ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร และข้อเสนอแนะ 
1) ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร 


กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ หรือเคยด าเนินการในลักษณะรวมกลุ่ม เช่น การจัดท า Focus Group กิจกรรม
ยกย่องเชิดชู เป็นต้น ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 


2) ข้อเสนอแนะ   
พิจารณาเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ Online แทน 
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ในการนี้ กองยุทธศาสตร์ จึงใคร่ขอเสนอ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และรายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่แนบมาพร้อมนี้ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ จักได้เผยแพร่
ผลการด าเนินงานตอ่ไป จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
 
     (นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์)                                                   
     ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์     
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