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รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559              ก 

ค ำน ำ 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พ.ศ. 2556-
2560 ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 

มหาวิ ท ย าลั ย ขอนแก่ น  ไ ด้ จั ด ท า แผนปฏิ บั ติ ก า รป้ อ ง กั นและปร าบปรามกา รทุ จ ริ ต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556-2560 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ
และบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 และยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริง 

ร า ย ง าน ผล กา รด า เ นิ น ง าน ต า มแ ผน ปฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ละป ร า บป ร า มก า ร ทุ จ ริ ต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556-2560 และมีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รวมทั้งพิจารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลัก   
ธรรมาภิบาล เพ่ือให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  และเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง น าไปจัดวางระบบการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป    

 
                                                                                                  มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                    ข  
 

  
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556-2560 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปในภาพรวมได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน
ในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1) รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  

 โครงงานคุณธรรม โครงการท าความดีเพ่ือ มข. รุ่น 7 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาให้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดีที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์ และตอบแทนคุณให้แก่
สถาบันที่ได้ศึกษา มีการอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงงานคุณธรรม และสนับสนุนทุนเพ่ือให้นักศึกษา
จัดท าเป็นโครงงานคุณธรรม ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการท าความดี มีคุณธรรมในเชิงรุก โดยโครงการ
ท าความดีเพ่ือ มข. รุ่น 7 นี้ ได้แบ่งโครงงานคุณธรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 เป็นโครงงานที่เกิดจาก
การรวมกลุ่มของนักศึกษา มีนักศึกษารวมกลุ่มเพ่ือท าโครงงาน จ านวน 5 โครงงาน และประเภทที่ 2 โครงงานใน
รายวิชา (Service Learning) มีอาจารย์ที่ร่วมท าโครงงานจ านวน 6 โครงงาน  

2) ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ   
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ : 

 มีการด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริม สนับสนุน 
และก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2559  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายใน
ประเทศ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1) สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคมและประชาชนในการต่อต้านการทุจริต   
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  

 จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
คณะ/หน่วยงาน มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลายข่องทาง ซึ่งด าเนินงานโดย กองสื่อสารองค์กร 
ส านักงานอธิการบดี โดยมีช่องทางการติดต่อของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
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มข. KKU Ambassader เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น Facebook kku รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุFM 103 
กล่องรับฟังความคิดเห็น สายตรงอธิการบดี E-mail ถึงอธิการบดี และเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
งานจรรยาบรรณ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารเ สนอข้อร้อง เรียน คือทางเว็บไซต์จรรยาบรรณ  :  
http://ethics.kku.ac.th ทางตู้ปณ.147 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทาง email และทางโทรศัพท์  โดยงาน
จรรยาบรรณ มีลักษณะเป็นงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด   

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชากรในชุมชนใกล้เคียง   
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  

 มีการแต่งตั้งประชาชนในชุมชนใกล้เคียงร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ด าเนินงานที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาคและนานาชาติ นอกจากนี้คณะ/หน่วยงานได้มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิเช่น ส านักบริการวิชาการ มีคณะกรรมการภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2559 และ
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือให้ข้อเสนอและใน
การปฏิบัติงานของส านักบริการวิชาการ การรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนในการบริหารจัดการ 

3) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์
ข้อบังคับในการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกัน มีการศึกษาทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด เพ่ือน าไปยกเลิก ปรับปรุง หรือพัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้และ
สามารถน ามาปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  

 มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ดังนี้  
(1) ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 3/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่มี

สมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ค. 2559) 
(2) ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 4/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มี

สมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ค. 2559) 
(3) ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่  6/2559 เรื่อง เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ประกาศ ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2559)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1) จัดระบบและกลไกในการร่วมมือกับกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ มีการส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆเข้า

ร่วมเป็นกรรมการบริหารของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  

 มีการส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดย
ร่วมมือกับกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ เช่น เครือข่ายศิษย์เก่า นอกจากนี้คณะ/หน่วยงานได้มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น เครือข่ายแผนอุดมศึกษาฯ เครือข่ายศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เครือข่ายหลักเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน (USR&S) 
เครือข่ายและความร่วมมือด้านการประกัน เครือข่ายบริการวิชาการ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1) สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียน มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชน

และผู้มีส่วนได้เสีย 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  

 มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  โดยมี
หน่วยงานที่ส าคัญในการรับผิดชอบในการประสานจัดการข้อร้องเรียน คือส านักงานประสานและจัดการข้อ
ร้องเรียน มีภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียน
และการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้   

(1) ร้องเรียนโดยท าเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ส่งถึงหน่วยงานโดยตรง หรือหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 

(2) ร้องเรียนโดยวาจา โดยผู้ร้องเรียนมาติดต่อด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ 
(3) ร้องเรียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ email ถึงเจ้าหน้าที่ส านักงานและอธิการบดี 

2) พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีการก ากับดูแลตนเองที่ดีและมีธรรมาภิบาล โดย
มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน มีการรายงานผลฯตามนโยบายการก ากับองค์การที่ดี 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  

 มีการด าเนินการด้านหลักธรรมาภิบาล และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดย
ได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและมีมติให้ความเห็นชอบใน
คราวประชุม ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และได้มีการรายงานผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน โดยได้รายงานปีละ 2 ครั้ง โดยการายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 มีคณะ/หน่วยงานรายงานผลทั้งหมด 32 
หน่วยงาน 
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3) พัฒนาระบบการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ  
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  

 มีการวางกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายในไปยังระดับคณะ/หน่วยงาน และมีส านักงาน
ตรวจสอบภายใน โดยมีแนวทางและกลไกในการด าเนินงานตามแผนในการตรวจสอบครอบคลุมระบบการบริหาร 
ก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  

 มีการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมทุกด้านและขยายผลไปยังคณะ/หน่วยงาน ซึ่งมีระบบและ
กลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยที่
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคุลมทุกด้านได้แก่ 1. ด้านกลุยทธ์ 2. ด้านธรรมาภิบาล 3.ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. ด้านกระบวนการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1) เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต มีการส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรม/เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) 
ร่วมกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมจรรยาบรรณ
ผู้บริหาร การเรียนรู้สู่ภาวะผู้น าในการบริหารงานเชิงจริยธรรม : ตามรอยพระปฐมบรมราชโองการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ในวัน
อังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เพ่ือให้บุคลากรน้อมน าหลักทศพิธราชธรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การ
ส่งเสริม เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติในการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างที่
ดีในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยได้รับเมตตาจากพระอาจารย์
เกริกเกียรติ์ กิตฺติวโร ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรมของ ส านั กงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บรรยายธรรมหัวข้อการบริหารงาน ตามหลักทศพิธราชธรรมในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว    

2) พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยส านักบริการวิชาการได้จัดอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบทุจริต” 
(Fraud Audit) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2559 ที่โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักตรวจสอบ



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                    ฉ  
 

  
 

ภายใน นักวิชาการการเงินและบัญชี ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 25 คน เพ่ือร่วมมือกันในการ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีบทบาทเพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้แก่สมาชิก เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ จัดอบรมสัมมนาและเผยแพร่ข่าวสารให้สมาชิก และให้บริการข้อมูล
ข่าวสารและต าราที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้แก่สมาชิก  
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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  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2556-2560 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและบูรณาการด้านการป้องกัน 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาล
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริง 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556-2560 และมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2559-
2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งพิจารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ ง น าไปจัดวางระบบการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป    
 
1.2 กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556-2560 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายใน
ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน และมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งพิจารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่าน
มาอันเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

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

การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เหมาะสมและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ออก
ข้อบังคับเพ่ือก ากับดูแลและควบคุมจรรยาบรรณของบุคลากร มีมาตรการด าเนินการเมื่อมีการร้องเรี ยน กล่าวหา 
หรือกล่าวโทษ มีกลไกที่เป็นระบบในการด าเนินการทางวินัยและทางจรรยาบรรณเพ่ือสร้างความมั่นใจทั้งต่อผู้
ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน  
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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 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
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
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการภาคประชาชนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการ
อ านวยการสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ คณะกรรมการอ านวยการ
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น  คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาเขตหนองคาย ฯลฯ  

การประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน โดยใช้กลไกของการด าเนินงานตามขั้นตอน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทั้ง
กระบวนการอย่างครบวงจร  

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



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559           หน้า | 4  

แนวทางการปฏิบัติและการซักซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง หน่วยงานต่างๆ 
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง  

การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยเพ่ือก ากับดูแลด้านการน าเงินของมหาวิทยาลัยไปหา
ประโยชน์และมีการรายงานสถานะทางการเงินต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือให้ความเห็นชอบและ
ให้ค าแนะน า  การปรับปรุ ง  การบริหารสัญญาการก่อสร้าง  จัดท ารายงานสถานะ ทางการเงินของ
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 ตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปี ตรวจสอบงบการเงิน
ขององค์กรในก ากับ การพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง และด าเนินโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) จัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  
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ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 

2 . 1  สรุ ป ร ำยงำนผลกำรด ำ เนิ น งำนตำมแผนปฏิบั ติ ก ำ รป้ อ งกั นและปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556-2560 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปในภาพรวมได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน
ทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1) รณรงค์ ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีโครงการประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการท าความดีเพ่ือ มข. รุ่น 7 เป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาให้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดีที่มุ่งสร้าง
คุณประโยชน์ และตอบแทนคุณให้แก่สถาบันที่ได้ศึกษา 

2) ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ  มีรณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง โดยมีโครงการที่ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายใน
ประเทศ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1) สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคมและประชาชนในการต่อต้านการทุจริต มีการจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน โดยมีร้อยละของความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
และมีคุณธรรม และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชากรในชุมชนใกล้เคียง มีการแต่งตั้งประชาชนในชุมชนใกล้เคียงร่วม
เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 

3) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณ ฑ์
ข้อบังคับในการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกัน มีการศึกษาทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด เพ่ือน าไปยกเลิก ปรับปรุง หรือพัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้และ
สามารถน ามาปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1) จัดระบบและกลไกในการร่วมมือกับกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ มีการส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆเข้า

ร่วมเป็นกรรมการบริหารของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1) สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียน มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชน

และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีส านักงานประสานและจัดการข้อร้องเรียน มีหน้าที่ประสานจัดการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ท่ีมีมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2) พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีการก ากับดูแลตนเองที่ดีและมีธรรมาภิบาล  โดย
มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน มีการรายงานผลฯตามนโยบายการก ากับองค์การที่ดี 

3) พัฒนาระบบการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงาน โดยยึดระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1) เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต มีการส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรม/เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และรณรงค์ ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2) พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยการส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรม/เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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2.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559          
 

ยุทธศำสตร์ 
 

มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้ านการทุจริต เน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
คนในทุกภาคส่วนในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
 

1. รณรงค์  ส่ ง เสริมและปลูกฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมและการด าเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การประกวดโครงงานคุณธรรม 

โครงการท าความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 

บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนิน โครงงานคุณธรรม 
โครงการท าความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษาให้
ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดีที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์ 
และตอบแทนคุณให้แก่สถาบันที่ได้ศึกษา มีการอบรม
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงงานคุณธรรม และ
สนับสนุนทุนเพื่อ ให้นักศึกษาจัดท า เป็นโครงงาน
คุณธรรม ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการท า
ความดี มีคุณธรรมในเชิงรุก โดยโครงการท าความดีเพื่อ 
มข. รุ่น 7 นี้  ได้แบ่งโครงงานคุณธรรมออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1 เป็นโครงงานที่เกิดจากการรวมกลุ่ม
ของนักศึกษา มีนักศึกษารวมกลุ่มเพื่อท าโครงงาน 
จ านวน 5 โครงงาน 

ประเภทที่  2 โครงงานในรายวิชา (Service 
Learning) มีอาจารย์ที่ร่วมท าโครงงานจ านวน 6 
โครงงาน 

2 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ของคณาจารย์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบตัิงาน

มีโครงการที่ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

มี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร ดังนี ้
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ยุทธศำสตร์ 
 

มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

และบุคลากรทุกระดับ 
 

ด้านส่งเสริม สนับสนุน และก ากับ
ดูแลการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ
ของบุคลากร
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2559 

ของบุคลากรทุกระดับ 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท า
แผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 
2559 

2. บูรณาการการท างานของ
หน่วยงานในการต่อต้านการ
ทุจริตและพัฒนาเครือข่ายใน
ประเทศ 
 

1. สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมและประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต 

1.จัด ให้มี ช่องทางรับฟั งความ
คิด เห็นและข้อ เสนอแนะจาก
ประชาชน 

จ านวนช่องทางรับฟัง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก
ประชาชน 

10 ช่องทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ/หน่วยงาน มีช่องทาง
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลายข่องทาง ซึ่ ง
ด าเนินงานโดย กองสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี 
โดยมีช่องทางการติดต่อของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มข . KKU 
Ambassader เ ว็บ ไซต์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น 
Facebook kku รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุFM 103 
กล่องรับฟังความคิดเห็น สายตรงอธิการบดี E-mail ถึง
อธิการบดี และเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จ านวนช่องทางในการ
แจ้งเบาะแส 

4 ช่องทาง งานจรรยาบรรณ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
เสนอข้อร้องเรียน  1)ทางเว็บไซต์จรรยาบรรณ :  
http://ethics.kku.ac.th 2) ทา งตู้ ปณ . 147 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) ทาง email 4) ทางโทรศัพท์ 
โดยงานจรรยาบรรณ มีลักษณะเป็นงานที่ท าหน้าที่
ก า กั บ  ดู แ ล แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่ น ให้ ป ระพฤติ ปฏิ บั ติ ต าม

http://ethics.kku.ac.th/
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ยุทธศำสตร์ 
 

มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  

2. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ขอ ง
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 

แ ต่ ง ตั้ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ชุ ม ช น
ใกล้เคียงร่วมเป็นคณะกรรมการใน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต่ า ง ๆ ข อ ง
มหาวิทยาลัย  

มีการด าเนินการ  มี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย เพื่อให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่
มหาวิทยาลัย สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการด าเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย ด าเนินงานที่เ ช่ือมโยงและ
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชุมชน 
ภูมิภาคและนานาชาติ    

นอกจากน้ีคณะ/หน่วยงานได้มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิเช่น ส านักบริการวิชาการ มีคณะกรรมการ
ภาคประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2559 และ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2559
เพื่อให้ข้อเสนอและในการปฏิบัติงานของส านักบริการ
วิชาการ การรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนในการ
บริหารจัดการ 

3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึง
การพัฒนาระ เบี ยบหลัก เกณฑ์
ข้อบังคับในการต่อต้านการทุจริตให้
สอดคล้องกัน 

โครงการศึกษาทบทวน ระเบียบ 
ข้ อ บั ง คั บ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อน าไป
ยกเลิก ปรับปรุง หรือพัฒนาใหม่
ให้ สอดคล้ อ งกับสถานการณ์

มีการด าเนินการ  มี มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ 
ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ดังนี้  

1)  ประกาศ  ก .บ .ม .  ฉบับที่  3 /2559 เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่มี
สมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 
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ยุทธศำสตร์ 
 

มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ปัจจุบันให้และสามารถน ามา
ปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 

24 พ.ค. 2559) 
2)  ประกาศ  ก .บ .ม .  ฉบับที่  4 /2559 เ รื่ อ ง 

หลักเกณฑ์และการจ้างผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศที่มี
สมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ 
วันท่ี 24 พ.ค. 2559) 

3) ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 6/2559 เรื่อง เงินเดือน
แรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559 (ประกาศ ณ วันท่ี 14 ม.ิย. 2559) 

3.  พัฒนาความร่ วมมือกับ
องค์กรต่อต้านการทุจริตและ
เครือข่ายระหว่างประเทศ 

1.จัดระบบและกลไกในการร่วมมือ
กับกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ 

1.ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆเข้าร่วม
เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ข อ ง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

มีการด าเนินการ  มี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการร่วมมือกับกับเครือข่าย
และภาคส่วนต่างๆ เช่น เครือข่ายศิษย์เก่า นอกจากนี้
คณะ/หน่วยงานได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น เครือข่ายแผนอุดมศึกษาฯ 
เครือข่ายศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เครือข่ายหลักเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน (USR&S) เครือข่าย
และความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงาน
ภายนอก เครือข่ายบริการวิชาการ เป็นต้น 

4. พัฒนาระบบบริหารและ
เครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1. สร้างเสริมระบบรับเรื่องร้องเรียน 
 

มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการ
จัดการข้อร้องเรียนของประชาชน
และผู้มีส่วนได้เสีย  

จ านวนช่องทางในการ
รับฟังข้อร้องเรียน 
 

3 ช่องทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานที่ส าคัญในการ
รับผิดชอบในการประสานจัดการข้อร้องเรียน คือ
ส านักงานประสานและจัดการข้อร้องเรียน มีภารกิจใน
ก า ร รั บ เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ ที่ มี ม า ยั ง
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โครงกำร/กิจกรรม 
ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 
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เป้ำหมำย 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียน
และการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนี้   

1) ร้องเรียนโดยท าเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร 
ส่งถึงหน่วยงานโดยตรง หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ 

2) ร้องเรียนโดยวาจา โดยผู้ร้องเรียนมาติดต่อด้วย
ตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ 

3) ร้องเรียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ email 
ถึงเจ้าหน้าท่ีส านักงานและอธิการบดี 

2. พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีการก ากับ
ดูแลตนเองที่ดีและมีธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน 
ให้มีการรายงานผลฯตามนโยบาย
การก ากับองค์การที่ดี 

จ านวนคณะ/หน่วยงาน
ที่รายงานผล 

30 
หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการด้านหลัก
ธรรมาภิบาล และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท านโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
และมีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้ งที่ 
5/2552 วันท่ี 6 พฤษภาคม 2552 และได้มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-
ปัจจุบัน โดยได้รายงานปีละ 2 ครั้ง โดยการายงานครั้งนี้
เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 13 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 
– กันยายน 2559 มีคณะ/หน่วยงานรายงานผลทั้งหมด 
32 หน่วยงาน 
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มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

3. พัฒนาระบบการก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ ควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 

การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการก ากับ ตรวจสอบ 
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 

มี มีการก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงดังนี ้

1) มีการวางกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายใน
ไปยังระดับคณะ/หน่วยงาน และมีส านักงานตรวจสอบ
ภายใน โดยมีแนวทางและกลไกในการด าเนินงานตาม
แผนในการตรวจสอบครอบคลุมระบบการบริหาร ก ากับ
ติดตามให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  

2) มีการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมทุกด้านและ
ขยายผลไปยังคณะ/หน่วยงาน ซึ่งมีระบบและกลไกการ
บริ ห า รคว าม เ สี่ ย ง แ ละก า รค วบคุ ม ภ าย ในที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยที่
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคุ
ลมทุกด้านได้แก่ 1. ด้านกลุยทธ์ 2. ด้านธรรมาภิบาล 3.
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. ด้านกระบวนการ 
และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง 

5. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากรทุกภาคส่วน 

1. เสริ มสร้ า งสมรรถนะและขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรม/
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มีก ารฝึ กอบรม / เ ชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้
ด้ านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

มี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ร่วมกับ ฝ่าย
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  แ ล ะ ก อ ง ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมจรรยาบรรณ
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ยุทธศำสตร์ 
 

มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผู้บริหาร การเรียนรู้สู่ภาวะผู้น าในการบริหารงานเชิง
จริยธรรม : ตามรอยพระปฐมบรมราชโองการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะครองแผ่นดินโดย
ธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ในวัน
อังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เพื่อให้บุคลากรน้อมน า
หลักทศพิธราชธรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่
การส่งเสริม เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติในการพัฒนาตนเองให้เป็น
แบบอย่างที่ดีในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยได้รับเมตตา
จากพระอาจารย์เกริกเกียรติ์ กิตฺติวโร ปัจจุบันท่านด ารง
ต าแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรมของ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) บรรยายธรรม
หัวข้อการบริหารงาน ตามหลักทศพิธราชธรรมใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์แหล่ง
เ รี ย น รู้ ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
แหล่ งข้อมู ลข่ าวสารด้ านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มีการประชาสัมพันธ์
แหล่งข้อมูลข่าวสารด้าน
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต 

มี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้ งศูนย์การเรียนรู้ต้าน
คอรัปช่ัน โดยร้านกาแฟคอรัปช่ัน ฉันไม่ขอรับ โดยมี
เป้าหมายหลักของการเปิดร้าน คือหวังให้เป็นสภากาแฟ
ส าหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการสร้างพื้นที่ทางสังคมได้
พบปะ พูดคุย แสดงออกทางความคิดเห็น แลกเปลี่ยน 
และเป็นพื้นที่ให้สมาชิกชมรมวางแผนท ากิจกรรม ทั้งใน
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ยุทธศำสตร์ 
 

มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มหาวิทยาลัยและลงสู่ชุมชน ในประเด็นทุจริตคอร์รัปช่ัน 
รวมทั้งเปิดร้านกาแฟให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อให้
ชมรมมีรายได้ในการสานต่อเจตนารมณ์ให้สมาชิกได้มี
กิจกรรมต่อเนื่อง   

2. พัฒนาระบบการจัดการองค์
ความรู้ 
 

1. ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
เรื่ องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และการป้องกัน
การทุจริต 
  

มี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยส านักบริการวิชาการได้
จัดอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบทุจริต” (Fraud 
Audit) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2559 ที่โรงแรมวีวิช 
จังหวัดขอนแก่น ผู้ เข้าร่วมอบรมเป็นนักตรวจสอบ
ภายใน นักวิชาการการเงินและบัญชี ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 25 คน เพื่อร่วมมือกัน
ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีบทบาท
เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้แก่สมาชิก เป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ จัด
อบรมสัมมนาและเผยแพร่ข่าวสารให้สมาชิก และ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและต าราที่ เป็นมาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้แก่สมาชิก  
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2.3 วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559  
 จากการวิ เคราะห์ผลการด า เนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แล้วมีข้อสังเกตในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1) การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการ
ท างานที่เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็นระบบ 

2) เป็นการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรทุกคณะ/หน่วยงาน บุคลากรมีความละเอียด
รอบคอบในการท างาน ลดความผิดพลาดในการด าเนินการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ และพัฒนาระบบงานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของการบริหารจัดการองค์กรทั้งภายในและภายนอก   

3) เป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการพัฒนากับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมีการ
ด าเนินการ มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามแผนฯ 

4) บุคลากรทุกคณะ/หน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีหลักธรรมาภิบาล 

5) บุคลากรทุกภาคส่วนเกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น  ลดจ านวนการ
ร้องเรียนเพ่ิมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 

6) เป็นการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมของบุคลากรให้ปฏิบัติงานโดยสุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

7) เป็นการส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน  และการด ารงชีวิต
ของบุคลากรทุกคณะ/หน่วยงาน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนของการพัฒนา    

 
2.4 ปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

1) ปัญหำอุปสรรค 
(1) มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรภายในหน่วยงานบ่อยท าให้การด าเนินงานขาด

ความต่อเนื่อง 
(2) ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานที่ก าหนดท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เป็นไป

ตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
(3) บุคลากรของหน่วยงานบางหน่วยงานยังยึดติดกับการท างานในรูปแบบเดิม  ๆ ไม่ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง ท าให้การท างานล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
(4) การจัดอบรม ให้ความรู้จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่องวิชาการและด้านการป้องกันยังมีน้อยไม่

ต่อเนื่อง 
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2) แนวทำงกำรแก้ไข  
(1) ส่งเสริมให้มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน  และการด ารงชีวิตของ

บุคลากรทุกคณะ/หน่วยงาน 
(2) ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เหมาะสมและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ออก

ข้อบังคับเพ่ือก ากับดูแลและควบคุมจรรยาบรรณของบุคลากร มีมาตรการด าเนินการเมื่อมีการร้องเรียน กล่าวหา 
หรือกล่าวโทษ มีกลไกที่เป็นระบบในการด าเนินการทางวินัยและทางจรรยาบรรณเพ่ือสร้างความมั่นใจทั้งต่อผู้
ร้องเรียนและผู้ร้องเรียน  

(3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยได้มีการแต่งตั้งบุคคลจากนอกมหาวิทยาลัย 

(4) ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ  โดยจัดโครงการ
สัมมนาคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร 
 

3) ข้อเสนอแนะ 
(1) งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นเรื่องส าคัญซึ่งบุคลากรของหน่วยงานบางครั้งต้อง

ปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก ท าให้ไม่มีเวลาในการมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจัง แผนงานที่ด าเนินการอาจไม่
สมบูรณ์ สมควรที่จะได้มีการก าหนดกรอบ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

(2) เนื่องจากการปรับเปลี่ยนอัตราก าลังบุคลากรภายในหน่วยงานบ่อย  ควรให้บุคลากรในแต่ละ
หน่วยงานจัดท าแผนการปฏิบัติงานไว้เป็นระบบและเป็นขั้นตอนให้ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานมีความความ
ต่อเนื่อง 
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