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ค ำน ำ 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  พ.ศ. 2556-
2560 ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

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. 2560 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุก
หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและ
บูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 และยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้เกิดสัมฤทธิผลได้
อย่างแท้จริงต่อไป 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

ในส่วนของบทน ำนี้จะได้กล่ำวถึงหลักกำรและเหตุผลที่หน่วยงำนภำครัฐจะต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของแต่ละหน่วยงำนและกระบวนกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2560 
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 ำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2552-2555 ซึ่ งสอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ร่วมกับภำคีทุกภำคส่วน ได้จัดท ำขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรและบูรณำกำรในด้ำนกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่นร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น คณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ 
จึงเห็นสมควรให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน ร่วมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ของแต่ละหน่วยงำน   

เนื่องจำกปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหำที่ส ำคัญ
ของสังคมไทย ทุกภำคส่วนจึงต้องให้ควำมตระหนักต่อปัญหำกำรทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ  
รวมถึงต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต จึงน ำมำสู่กำรจัดท ำ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 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 
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ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรได้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปีของประเทศไทย จึงได้มีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2559 และ
เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่กำรปฏิบัติ โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมำณตำมแผนงำนบูรณำกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปีและแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ ด้วย  
 
1.2 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 จัดท ำขึ้นบนพ้ืนฐำนหลักกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 รวมทั้ง
พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำอันเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งมหำวิทยำลัยขอนแก่นได้ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติจำกสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
ปัญหำอุปสรรคและผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนในอนำคตเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลองค์กำร 
 

2.1 วิสัยทัศน์ 
“มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นมหำวิทยำลัยวิจัยชั้นน ำระดับโลก (World Class Research University)”  
 

 
2.2 เป้ำหมำย 
"เป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก" 

มหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภำพ มำตรฐำน ควำมเป็นเลิศ  มี
บทบำทในกำรชี้น ำ ตอบสนองควำมต้องกำรและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ  ขณะเดียวกัน เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยไปสู่
เป้ำหมำยดังกล่ำว มหำวิทยำลัยยังค ำนึงถึงประเด็นเป้ำหมำยรองที่ส ำคัญและเก่ียวข้องอีก 3 ประเด็นประกอบด้วย 

1. เป็นมหำวิทยำลัยที่ใช้กำรวิจัยเป็นฐำน 
2. เป็นมหำวิทยำลัยที่มีสุขภำวะ และกำรจัดกำรองค์กรที่ดี สำมำรถเป็นต้นแบบที่ดี 
3. เป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทำง

ปัญญำ เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้ 
 

2.3 พันธกิจ 
 กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับมำตรฐำนสำกลที่มุ่งกำรพัฒนำชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 
 
2.4 ค่ำนิยมขององค์กำร 

กำรน ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ กำรให้ควำมส ำคัญกับคณำจำรย์ บุคลำกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ควำม
ร่วมมือ กำรมุ่งเน้นผลลัพธ์และกำรสร้ำงคุณค่ำ กำรมุ่งเน้นอนำคต กำรเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุคคล       
และ ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 
2.5 วัฒนธรรมองค์กำร 

1) มีควำมตื่นตัว กระตือรือร้นต่อ กำรเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมำภิบำล 
2) ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีกำรยอมรับควำมคิดเห็น 
3) มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำน ศรัทธำ จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน ท ำงำนเป็นทีม และมี

จิตใจของกำรบริกำร 
4) เป็นชุมชนทำงวิชำกำรท่ีเน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กร 
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2.6 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Plan) และเป้ำประสงค์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

( Strategic Issues) 

เป้ำประสงค์ 

( Goals) 

1. พัฒนำสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยสีเขียว 

มหำวิทยำลัยขอนแก่นมีบรรยำกำศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้
เกิดกำรเรียนรู้กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ และสำมำรถใช้เป็นปัจจัย
ดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมำเรียนท่ีมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2. เป็นอุทยำนกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของสังคม 

มหำวิทยำลัยเป็นอุทยำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรที่จะเรียนรู้และจุด
ประกำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้กับเยำวชนและสังคม 

3. สร้ำงควำมเป็นเลิศในกำร
บริหำรจัดกำร 

มีระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล มีบุคลำกรที่มีคุณภำพมี
เทคโนโลยีและสำรสนเทศที่ทันสมัยที่เช่ือมโยงทุกภำรกิจของมหำวิทยำลัยและมีแนวทำง วิธีกำรหำ
รำยได้เพื่อกำรพึ่งตนเอง 

4. พัฒนำวิทยำเขตหนองคำย
เป็นประตูสู่อนุภมูิภำคลุม่น  ำ
โขง 

วิทยำเขตหนองคำยมีควำมเข้มแข็งทั้งด้ำนวิชำกำร วิจัย และบริหำรจัดกำร พร้อมที่จะเป็น
ประตูสู่อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงให้กับมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

5. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำร
ผลิตบัณฑิต 

บัณฑิตจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพ ผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเชิงวิชำชีพ เป็นบัณฑิตที่ “พร้อมท ำงำน” อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่ำงมี
ควำมสุข และพร้อมก้ำวเข้ำสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

6. เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำร
วิจัย 

ผลิตผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ และมีศักยภำพใน
กำรสร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม 

7. พัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่
ควำมเป็นสำกล 

มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้รับกำรยอมรับ เป็นที่รู้จักในควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรและกำรวิจัย 
บุคลำกรและนักศึกษำมีชื่อเสียงในระดับนำนำชำติ 

8. เป็นศูนย์กลำงกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

เป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษำคุณค่ำ และสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับภูมิปัญญำท้องถิ่นและเผยแพร่ทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติ 

9. เป็นองค์กรที่มีควำมห่วงใย
ต่อสังคม 

เป็นผู้น ำด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรที่กอปรด้วยควำมห่วงใย
ควำมใส่ใจ และกำรดูแลชุมชนและสังคม 

10. ศูนย์กลำงของเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ของภูมิภำค 

มหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ผสมผสำนกับศิลปะ 
และวัฒนธรรมของภูมิภำค 
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2.7 โครงสร้ำงองค์กร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

โครงสร้ำงตำมประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1764 /2558) เรื่อง  กำรจัดตั้งส่วนงำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขช่ือตำมประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 
9/2559 ) เรื่อง  เปลี่ยนแปลงช่ือส่วนงำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 

ส ำนัก 

1. ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ส านกับริการวิชาการ 
3. ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ 
4. ส านกัหอสมดุ 
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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  

กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนและกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรให้
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 ำคัญในกำรปฏิบัติรำชกำรภำครัฐเพรำะงำนบริหำรรำชกำรจะครอบคลุม
ทุกภำรกิจของมหำวิทยำลัยซึ่งมีขอบเขตกว้ำงขวำง ภำรกิจที่ต้องกระท ำมีอยู่เป็นอันมำก อธิกำรบดีเพียงคน
เดียวไม่อำจปฏิบัติงำนให้ครบถ้วนทุกด้ำนได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรกระจำยกำรปฏิบัติหน้ำที่และให้งำนรำชกำร
ของมหำวิทยำลัยมีควำมคล่องตัว สำมำรถด ำเนินกำรได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน จึงได้มอบอ ำนำจใน
กำรปฏิบัติงำนให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ เช่น รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร สถำบัน 
ส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีนครินทร์ ผู้ อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน หัวหน้ำโครงกำรต่ำงๆ เป็นต้น ภำรกิจที่มอบอ ำนำจ ได้แก่ งำนด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรพัสดุ เช่น 
กำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน กำรลงนำมในหนังสือ สัญญำ เช็ค กำรจัดซื้อ จัดหำพัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล เช่น กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง กำรลำ กำรท ำสัญญำ สวัสดิกำรบุคลำกร ฯลฯ งำนด้ำน
วิชำกำร เช่น กำรจัดกำรเรื่องหลักสูตร กระบวนกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ ดู
งำนทั้งในและต่ำงประเทศ ฯลฯ งำนด้ำนกำรวิจัย เช่น กำรบริหำรโครงกำรวิจัย กำรจัดระบบกองทุนวิจัย ฯลฯ 
งำนด้ำนพัฒนำนักศึกษำ เช่น กำรก ำกับดูแลนักศึกษำ กำรจัดระบบกำรเข้ำอยู่อำศัยในหอพัก กำรดูแลเรื่อง
วินัยนักศึกษำ เป็นต้น และได้ก ำหนดขอบข่ำยให้ผู้รับมอบอ ำนำจปฏิบัติตำมนโยบำยและระเบียบของทำง
รำชกำร โดยมีกำรก ำกับดูแลให้ค ำปรึกษำอย่ำงใกล้ชิด 

กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และร่วมติดตำมผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร โดยได้มีกำรแต่งตั้งบุคคลจำกนอกมหำวิทยำลัยไม่ว่ำจะเป็น หัวหน้ำส่วนรำชกำร ตัวแทนองค์กำร
พัฒนำเอกชน ผู้น ำท้องถิ่น ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง ฯลฯ ได้แก่ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริม
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กิจกำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น คณะกรรมกำรภำคประชำชนเพ่ือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสถำนีวิทยุมหำวิทยำลัยขอนแก่น คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักบริกำรวิชำกำร 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรวิทยำลัย
ปกครองท้องถิ่น คณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำเขตหนองคำย ฯลฯ  

กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน โดยใช้กลไกของกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) และด ำเนินกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงทั้ง
กระบวนกำรอย่ำงครบวงจร  

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 ด้ำน
กำรเงินและกำรบัญชี ของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมแผน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบเป็นรำยเดือน และเป็นรำย
ปี รวมทั้งกำรแจ้งผลกำรตรวจสอบให้แต่ละหน่วยงำนทรำบเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปรับปรุง กำรก ำกับติดตำม
และตรวจสอบให้หน่วยงำนต่ำงๆ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ได้แก่ ตรวจสอบกำรจัดกำรเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง
จ่ำย ตรวจสอบระบบกำรรับและกำรน ำส่งเงินรำยได้ ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำเดือนเพ่ือน ำเสนอ
สภำมหำวิทยำลัยและส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบวิเครำะห์รำยงำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปี 
ตรวจสอบงบกำรเงินขององค์กรในก ำกับ กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร โดยกำร
เข้ำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และด ำเนินโครงกำรเสวนำเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ระหว่ำง
มหำวิทยำลัย (UKM) จัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เป็นต้น  
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 4 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
 

สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำร

ทุจริต 

สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจรติ

เชิงรุก 

ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำร

กำรปรำบปรำมกำรทุจรติ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำน 
2.สร้ำงควำมตระหนักในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของหน่วยงำน 
3. เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วน
เพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

1.  กำรบูรณำกำรท ำงำนและสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย 
2. ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบยีบ

และกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมถึง

กำรพัฒนำระเบยีบหลักเกณฑ์

ข้อบังคับในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ให้สอดคล้องกัน 

3. วำงระบบและกลไกกำรติดตำม

และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกรทุกระดับ  

 

 

1. พัฒนำระบบบริหำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่นให้มีกำร
ก ำกับดแูลตนเองที่ดีและมีธรรมำภิ
บำล 
2. พัฒนำระบบกำรก ำกับติดตำม 
ตรวจสอบ ควบคุมภำยในและ
บริหำรควำมเส่ียงให้มีประสิทธิภำพ 
3. กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมิน
ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียน

กำรทุจริตให้มีประสิทธภิำพ 

2. ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณวิชำชีพ ของคณำจำรย์

และบุคลำกรทุกระดับ 

3. กำรเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรที่

เกี่ยวขอ้งกับกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริต 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
 
ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทย 

1.  ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล

กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ 

2. บูรณำกำรหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้ง

เพื่อยกระดับดัชนกีำรรับรู้กำร

ทุจริตของประเทศ (CPI) 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

ยกระดับเจตจ ำนงทำง

กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริต 

ไม่มีมำตรกำรที่เกี่ยวข้องทำง
กำรเมือง  
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3. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น     
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

 
กำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต เป็นนโยบำยหลักประกำรหนึ่งในประเด็นยุทธศำสตร์ ตำมแผน

ยุทธศำสตร์กำรบริหำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมเป็นเลิศใน
กำรบริหำรจัดกำร ซึ่งมหำวิทยำลัยมุ่งเน้นระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่มีประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล มีบุคลำกรที่
มีคุณภำพมีเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภำรกิจของมหำวิทยำลัยและมีแนวทำง วิธีกำรหำ
รำยได้เพ่ือกำรพ่ึงตนเอง โดยกำรพัฒนำระบบบริหำรตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี และกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 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. บูรณำกำรและเสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

1. ส่งเสริมให้บุคลำกรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำน  
2. สร้ำงควำมตระหนักในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน 
3. เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของประชำชนได้รับกำรปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำง
เป็นรูปธรรม 

2. เพ่ือรักษำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยรัฐบำลในแต่
ละช่วง  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
ไม่มีมำตรกำรที่เกี่ยวข้องทำงกำรเมือง   
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้กระบวนกำรนโยบำยเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล สำมำรถกระจำยผลประโยชน์สู่ประชำชน
อย่ำงเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยทุกระดับ  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

1. กำรบูรณำกำรท ำงำนและสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำย  
2. ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบและกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมถึงกำรพัฒนำระเบียบหลักเกณฑ์

ข้อบังคับในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้สอดคล้องกัน 
3. วำงระบบและกลไกกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกระดับ   

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนำกลไกกำรป้องกันกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต 
2. เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริตให้มี

ประสิทธิภำพ 
3. เพ่ือให้เกิดควำมเข้มแข็งในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำร

ทุจริต 
4. เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรทุจริตเกิดขึ้นในอนำคต  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
1. พัฒนำระบบบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้มีกำรก ำกับดูแลตนเองที่ดีและมีธรรมำภิบำล 
2. พัฒนำระบบกำรก ำกับติดตำม ตรวจสอบ ควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพ 
3. กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้มีควำมรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภำพ และเท่ำทันต่อพลวัตของกำรทุจริต 

2. เพ่ือตรำกฎหมำยและปรับปรุงกฎหมำยให้กระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตมีประสิทธิภำพ 
3. เพ่ือบูรณำกำรกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ 
4. เพ่ือให้ผู้กระท ำควำมผิดถูกด ำเนินคดีและลงโทษอย่ำงเป็นรูปธรรมและเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์   

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ 

2. ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ ของคณำจำรย์และบุคลำกรทุกระดับ 
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3. กำรเพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย 
วัตถุประสงค ์

1. 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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ตำรำงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560             
 

ยุทธศำสตร์ 
 

มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 

 

1. ส่งเสรมิให้บุคลำกรน ำปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนนิชีวิต
และ 
กำรปฏิบัติงำน 

1. ส่งเสรมิให้ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจ 
พอเพียงในกำรปฏิบัติงำน  

ร้อยละของบุคลำกรรับรู้และเข้ำใจ
กำรน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต
และกำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละ 80 

2.สร้ำงควำมตระหนักในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน 
 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมตระหนักใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในรูปแบบต่ำงๆ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำร
ป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

มีกำรด ำเนินกำร  มี 

3. เสริมพลังกำรมสี่วนร่วมของชุมชน และ
บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำร
ทุจริต  

1. แต่งตั้งประชำชนในชุมชนใกล้เคียงร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆของมหำวทิยำลัย 
2. ส่งเสรมิให้ภำคส่วนต่ำงๆเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรบริหำรของ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

มีกำรด ำเนินกำร  มี 

2.  ยกระดับ เจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

ไม่มมีำตรกำรที่เกี่ยวข้องทำงกำรเมือง   - - - 

3 .  สกั ด กั้ น ก ำ รทุ จ ริ ต เ ชิ ง
นโยบำย 

1. กำรบูรณำกำรท ำงำนและสร้ำงควำม
เข้มแข็งของเครือข่ำย 

1. ประสำนควำมร่วมมือทำงด้ำนข้อมูลข่ำวสำรและกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติระหวำ่ง
หน่วยงำนในสังกัด 

มีกำรด ำเนินกำร  มี 
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ยุทธศำสตร์ 
 

มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย 

2. ผลักดันให้มีกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 

2. ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบและกำร
บังคับใช้กฎหมำย รวมถึงกำรพัฒนำ
ระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตใหส้อดคล้องกัน 

1.ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัย
ทั้งหมด เพื่อน ำไปยกเลิก ปรับปรุง หรือพัฒนำใหม่ให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันให้และสำมำรถน ำมำปฏิบัติ
ได้จริงตำมกฎหมำย 

จ ำนวนกฎหมำย กฎระเบียบและ
กำรบังคับที่ปรับปรุง 

 5 ฉบบั 

3.  วำงระบบและกลไกกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุก
ระดับ   

ก ำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร
ของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัด
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

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

มี 

4. พัฒนำระบบป้องกันกำร
ทุจริตเชิงรุก 

1. พัฒนำระบบบริหำร
มหำวิทยำลยัขอนแก่นให้มีกำรก ำกับดูแล
ตนเองที่ดีและมีธรรมำภิบำล 

มหำวิทยำลยัและคณะ/หน่วยงำน มีกำรรำยงำนผลฯตำม
นโยบำยกำรก ำกับองค์กำรที่ดีและตำมหลักธรรมำภิบำล 

จ ำนวนคณะ/หน่วยงำนท่ีรำยงำน
ผล 

30 หน่วยงำน 

2. พัฒนำระบบกำรก ำกับติดตำม 
ตรวจสอบ ควบคมุภำยในและบรหิำร
ควำมเสีย่งให้มีประสิทธิภำพ 

1. กำรวำงระบบและกลไกกำรตรวจสอบและควบคุมภำยในไป
ยังระดับคณะ/หน่วยงำน 
2. มหำวิทยำลัย มีกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกด้ำน
และขยำยผลไปยังคณะ/หน่วยงำน 

มีกำรก ำกับ ตรวจสอบ ควบคมุ
ภำยในและกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

มี 

3. กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมนิด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

มีกำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของคณะ/หน่วยงำน  

มีกำรด ำเนินกำร  มี 

5. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนกำรกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตให้มีประสิทธิภำพ 

มีวิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียนและกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของ
ประชำชนและผู้มสี่วนไดเ้สยีหลำกหลำยช่องทำง 

จ ำนวนช่องทำงในกำรรับฟังข้อ
ร้องเรียน 

 

3 ช่องทำง 
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ยุทธศำสตร์ 
 

มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย 

2. ส่งเสรมิกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพ ของคณำจำรย์และบุคลำกรทุก
ระดับ  

รณรงค์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ใหบุ้คลำกรไดร้ับทรำบและ
ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณได้อย่ำงถูกต้อง 
 

มีโครงกำรทีส่่งเสริมกำรปฏิบตัิ
ตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรทุก
ระดับ 

มี 

3. กำรเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต 
  

1. ส่งเสรมิกำรให้ควำมรู้เฉพำะทำงสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
2. สร้ำงหลักสูตรและจัดฝึกอบรมด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

ร้อยละของบุคลำกรด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 

ร้อยละ 40 

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

1. ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร ์

มีวิธีกำรในกำรตดิตำมและประเมนิผลยุทธศำสตร์ใน
หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผล
ก่อนกำรปฏิบัติ ในระหว่ำงกำรปฏบิัติ และหลังกำรปฏิบัต ิ

มีกำรติดตำมและประเมินผล
ยุทธศำสตร์ในหลำกหลำยรูปแบบ 

มี 

2. บูรณำกำรหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ยกระดับดัชนีกำรรบัรู้กำรทุจริตของ
ประเทศ (CPI) 

ติดต่อและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นกำรประเมินดัชนีกำรรับรูก้ำรทุจริต เพื่อรวมกัน
ออกแบบแนวทำงกำรปรับปรุงและแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรที่
เหมำะสมและเสรมิภำพลักษณ์ของประเทศ 

มีกำรด ำเนินกำร มี 
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4. แนวทำงส่งเสริมและผลักดันกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2560 

 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดและหน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยขอนแก่นสำมำรถด ำเนินงำน

ร่วมกันได้อย่ำงเป็นระบบ มหำวิทยำลัยขอนแก่นจึงได้ก ำหนดแนวทำงส่งเสริมและผลักดันกำรปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. กำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำคมทุกภำคส่วนเพ่ือสื่อสำรให้หน่วยงำนทุก
ระดับและบุคลำกรทุกภำคส่วนได้รับทรำบ และมีควำมเข้ำใจแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

2. มหำวิทยำลัยขอนแก่นจะด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ โดยอำศัยกลไกของแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปีและ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

3. มหำวิทยำลัยขอนแก่นมุ่งหวังว่ำประชำคมทุกภำคส่วนจะร่วมมือปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้บรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

4. มหำวิทยำลัยขอนแก่นจะได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ในทุกรอบปีงบประมำณ เพ่ือรำยงำนต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ กระทรวงยุติธรรม 
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