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คำนำ 
 

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

ในส่วนของบทนำนี้จะได้กล่าวถึงหลักการและเหตุผลที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละหน่วยงานและกระบวนการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

1.1 หลักการและแนวคิด 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่
ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร 
สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อำนวยการและการประสานการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2552-2555 ซ่ึงสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ได้จัดทำขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของแต่ละหน่วยงาน   

ทั้งนี้ ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของ
สังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  รวมถึง
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึ งนำมาสู่การจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 
ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้
เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วยงานต่อไป 

จากนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ แปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
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2564) สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
ดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย 
 
1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จัดทำขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563 - 2566 และ
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งพิจารณาผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่
ผ่านมาอันเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลองค์การ 
 

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

2.2 พันธกิจ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาชั้นสูงที่มี

วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

2.3 ค่านิยมขององค์การ 

“ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ SMILE  
1) การอุทิศเพ่ือสังคม (Social Devotion and Environment Conservation) 
2) การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Factual Information)   
3) การมุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation focus) 
4) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Life Long Learning and Work-Life Balance) 
5) การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Excellence Service for All Customer) 
 

2.4 วัฒนธรรมองค์การ 
“วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ  

(1) มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล  
(2) คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น  
(3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน  
(4) ทำงานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ  
(5) เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีเน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร 

 
2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  

1. ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped 
classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) 

กลยุทธ์ท่ี 2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสำหรับประชาชนทุก
อายุ 

กลยุทธ์ที ่3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  

คุณภาพสูง 

2. ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย
  

กลยุทธ์ที ่1 : เพิ่มจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทำงานวิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเนื่อง 

(Research programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ 
กลยุทธ์ท่ี 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation 

and Commercialized Research) 
กลยุทธ์ที่  4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  (Partnership in 

Business Solutions) 

3. ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ์ที ่1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน 
กลยุทธ์ที ่2 : ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่  3 : สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น  (Flexible Employment 

system) 
4. การปรับเปลี่ยนการบริการ

วิชาการ 
กลยุทธ์ที ่1 : ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิม 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) 
กลยุทธ์ที ่3 : ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผดิชอบตอ่สังคม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV) 

5. ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
องค์กร  

กลยุทธ์ที ่1 : ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที ่2 : กระจายอำนาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized operation) 
กลยุทธ์ที่  3  : ส่ ง เสริม ให้ คณ ะและส่ วนงาน ใช้ความ เข้มแข็ ง  (Strength) และโอกาส 

(Opportunity) ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New business model) 
6. สร้างมหาวิทยาลัยขอนแกน่ให้

เป็นที่น่าทำงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace) ของ

บุคลากรทุกกลุ่ม 
กลยุทธ์ที ่2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กลยุทธ์ที ่3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ที ่4 : การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 

7. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่า
อยู ่

กลยุทธ์ที ่1 : สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative) 
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพป่า 

และพื้นที่เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration) 
กลยุทธ์ที ่3 : การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone) 
กลยุทธ์ที ่4 : การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเสื่อมโทรม (Residential renovation) 
กลยุทธ์ท่ี 5 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคต

มาใช้ (Smart security) 
กลยุทธ์ที ่6 : จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลักออก

จากถนนแขนงย่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่การศึกษา พื้นที่การบริการ 
กลยุทธ์ที ่7 : เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที ่8 : สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  

8. ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่
ยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ที ่1 : การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที ่2 : การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล 
กลยุทธ์ที ่3 : การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล 
กลยุทธ์ที ่4 : การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

9. การนำมหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นนานาชาติ  

กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับด้านกล 
การศึกษา วิจัย และบริการ (International networking) 

กลยุทธ์ที ่2 : การดำเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่  4 : สร้างความเป็นนานาชาติทั้ งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม 

(International environment) 
10. การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิ

บาล 
กลยุทธ์ที ่1 : วางระบบการบริหารจัดการดว้ยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย (Good 

Governance for all Units) 
11. เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือ

การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่  1 : จัดทำโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ 
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2.6 โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2.7 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร การมอบอำนาจ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วม
ติดตามผลการปฏิบัติราชการ การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง สาระสำคัญโดยสรุปดังนี้ 

การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เหมาะสมและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ออก
ข้อบังคับเพ่ือกำกับดูแลและควบคุมจรรยาบรรณของบุคลากร มีมาตรการดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียน 
กล่าวหา หรือกล่าวโทษ มีกลไกที่เป็นระบบในการดำเนินการทางวินัยและทางจรรยาบรรณเพ่ือสร้างความ
มั่นใจทั้งต่อผู้ร้องเรียนและผู้ร้องเรียน โดยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเสนอข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น email และทางโทรศัพท์ 

การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและการให้
โอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการบริหารของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
อาทิ รายงานการประชุม ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลข่าวสาร
ตามที่มีผู้ร้องขอ รวมทั้งการจัดช่องทางต่างๆ ให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน แจ้งเบาะแส การทุจริต 
และร้องเรียน อาทิ เว็บไซต์ ตู้รับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น สำนักงานประสานและ
จัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น 

การมอบอำนาจเป็นกลไกที่สำคัญในการปฏิบัติราชการภาครัฐเพราะงานบริหารราชการจะครอบคลุมทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง ภารกิจที่ต้องกระทำมีอยู่เป็นอันมาก อธิการบดีเพียงคนเดียวไม่
อาจปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกด้านได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการกระจายการปฏิบัติหน้ าที่และให้งานราชการของ
มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงได้มอบอำนาจในการ
ปฏิบัติงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ เช่น รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก 
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าโครงการต่างๆ เป็นต้น ภารกิจที่มอบอำนาจ ได้แก่ งานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ เช่น การอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน การลงนามในหนังสือ สัญญา เช็ค การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ด้านการบริหารงานบุคคล เช่น 
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การลา การทำสัญญา สวัสดิการบุคลากร ฯลฯ งานด้านวิชาการ เช่น การจัดการเรื่อง
หลักสูตร กระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ การจัดสรรทุนการศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ 
งานด้านการวิจัย เช่น การบริหารโครงการวิจัย การจัดระบบกองทุนวิจัย ฯลฯ งานด้านพัฒนานักศึกษา เช่น การ
กำกับดูแลนักศึกษา การจัดระบบการเข้าอยู่อาศัยในหอพัก การดูแลเรื่องวินัยนักศึกษา เป็นต้น และได้กำหนด
ขอบข่ายให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ โดยมีการกำกับดูแลให้คำปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยได้มีการแต่งตั้งบุคคลจากนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์การ
พัฒนาเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ฯลฯ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริม
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กิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการภาคประชาชนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณ ะกรรมการประจำสำนั กบริการวิช าการ คณ ะกรรมการอำนวยการศูนย์หั ว ใจสิ ริกิ ติ์  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาเขต
หนองคาย ฯลฯ  

การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน โดยใช้กลไกของการดำเนินงานตามขั้นตอน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทั้ง
กระบวนการอย่างครบวงจร การกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง 
พร้อมทั้งดำเนินการวางระบบการตรวจสอบ การควบคุมภายใน รวมทั้งกำกับและติดตามให้มีการดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   

การดำเนินการเพ่ือควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรการการควบคุม เช่น จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง รวมทั้ง
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการตรวจสอบ ตลอดจน
การแจ้งแนวทางการปฏิบัติและการซักซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง 
หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง  

การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยเพ่ือกำกับดูแลด้านการนำเงินของมหาวิทยาลัยไปหา
ประโยชน์และมีการรายงานสถานะทางการเงินต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ
และให้คำแนะนำ การปรับปรุง การบริหารสัญญาการก่อสร้าง จัดทำรายงานสถานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือกำกับดูแลการใช้เงินรายได้ให้
เป็นไปตามระเบียบ และกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

การวางแผนและระบบการตรวจสอบประจำปี ดำเนินการตรวจสอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงิน
และการบัญชี ของหน่วยงานต่างๆ ตามแผน และรายงานผลการตรวจสอบเป็นรายเดือน และเป็นรายปี รวมทั้ง
การแจ้งผลการตรวจสอบให้แต่ละหน่วยงานทราบเพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง การกำกับติดตามและตรวจสอบ
ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ ตรวจสอบการจัดการเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย ตรวจสอบ
ระบบการรับและการนำส่งเงินรายได้ ตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำเดือนเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี ตรวจสอบใบสำคัญคู่
จ่ายเงินงบประมาณประเภทงบอุดหนุนเงินวิจัย ตรวจสอบงบการเงินขององค์กรในกำกับ การพัฒนาความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจร่วมกัน (KM) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมจรรยาบรรณผู้บริหารและบุคลากร เป็นต้น 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ | 9  

3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
การป้องกันและปราบปรามทุจริต เป็นนโยบายหลักประการหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผน

ยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
(Good Governance for all Units) ซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรร
มาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพมีเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและมี
แนวทาง วิธีการหารายได้เพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยการพัฒนาระบบบริหารตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี  และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย โดยในแต่ละยุทธศาสตร์มีวัตถุประสงค์ มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินงาน ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
วัตถุประสงค ์

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 

2. บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. การจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการ
ปลูกจิตสำนึกภายในบุคคล ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. เพ่ือรักษาเจตจำนงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในแต่
ละช่วง  
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มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
ไม่มีมาตรการที่เกี่ยวข้องทางการเมือง   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชน
อย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. การกำหนดนโยบายมาตรการแนวทางแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมบนฐานธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มี

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ

ทุจริต 
4. เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. การกำหนดนโยบายมาตรการแนวทางแผน งานหรือโครงการ/กิจกรรมบนฐานธรรมาภิบาลเพื่อ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. พัฒนาระบบการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

2. เพ่ือตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งระบบ 
4. เพ่ือให้ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์   

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย 
วัตถุประสงค ์

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

ไทยให้มีระดับร้อยละ 50 ขึ้นไป  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
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ตารางแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ/ 
แนวทางดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
 

การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต 
โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกภายในบุคคล 
ปรับฐานความคดิให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมและสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต 

การจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อ
เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการ
ทุจริต 

ร้อยละ 80 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

2. ยกระดับ เจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต 

ไม่มมีาตรการที่เกี่ยวข้องทางการเมือง   - - - - 

3 . ส กั ด กั้ น ก ารทุ จ ริ ต เชิ ง
นโยบาย 

1. การบูรณาการทำงานและสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย 

1. ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลข่าวสารและการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด 
2. ผลักดันให้มีการปฏิบตัิตามแนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครดั 

มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารและการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3 ช่องทาง ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

2. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการ
บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบยีบ
หลักเกณฑ์ข้อบังคับในการต่อตา้นการทุจริต
ให้สอดคล้องกัน 

1.ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลยัทั้งหมด เพื่อนำไปยกเลิก ปรับปรุง หรือ
พัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้และ
สามารถนำมาปฏิบัตไิด้จริงตามกฎหมาย 

จำนวนกฎหมาย กฎระเบียบ
และการบังคับท่ีปรับปรุง 

5 ฉบับ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
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ยุทธศาสตร์ มาตรการ/ 
แนวทางดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 3.  วางระบบและกลไกการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับ   

กำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มี ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1 หลกัเกณฑ ์ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

4. พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

1. พัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลยัขอนแก่นให้มีการกำกับดูแล
ตนเองที่ดีและมีธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลัยและส่วนงาน/หน่วยงาน มีการรายงานผลฯ
ตามนโยบายการกำกับองค์การที่ ดี และตามหลัก         
ธรรมาภิบาล 

หน่วยงานมีมาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม ในการสกัด
กั้นทุจริตเชิงนโยบาย/นโยบาย
ในการกำกับดูแลองค์การที่ดี  

1 นโยบาย ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

2. พัฒนาระบบการกำกับติดตาม ตรวจสอบ 
ควบคุมภายในและบริหารความเสีย่งให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. การวางระบบและกลไกการตรวจสอบและควบคุม
ภายในไปยังระดับส่วนงาน/หน่วยงาน 
2. มหาวิทยาลัย มีการบรหิารความเสี่ยง ให้ครอบคลุม
ทุกด้านและขยายผลไปยังคณะ/ 
หน่วยงาน 

จำนวนส่วนงาน/หน่วยงานที่
รายงานผล 

30 หน่วยงาน ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

5. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปราม
การทุจริต 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ 

มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน
ของประชาชนและผูม้ีส่วนได้เสียหลากหลายช่องทาง 

จำนวนช่องทางในการรับฟัง
ข้อร้องเรียน 

3 ช่องทาง ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

2. ส่งเสรมิการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากรทุก
ระดับ  

รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหบุ้คลากรไดร้ับทราบ
และปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณไดอ้ย่างถูกต้อง 
 

มีโครงการทีส่่งเสริมการปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณของบุคลากร
ทุกระดับ 

1 โครงการ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

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

1. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  

1. ส่งเสรมิการให้ความรู้เฉพาะทางสร้างความเป็นมือ
อาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. สร้างหลักสูตรและจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

มีโครงการ/กิจกรรมการให้
ความรู้เฉพาะทาง หลักสตูร
และจัดฝึกอบรม  

2 โครงการ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
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ยุทธศาสตร์ มาตรการ/ 
แนวทางดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนินการ 

2. บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ยกระดับดัชนีการรบัรู้การทุจริตของประเทศ 
(CPI) 

ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการประเมินดัชนีการรบัรู้การทุจรติ เพื่อ
รวมกันออกแบบแนวทางการปรับปรุงและแกไ้ขการ
บริหารจดัการที่เหมาะสมและเสรมิภาพลักษณ์ของ
ประเทศ 

มีการติดต่อและประสานงาน
กั บ ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง  ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

1 หน่วยงาน ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
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4. แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถดำเนินงาน

ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้กำหนดแนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาคมทุกภาคส่วนเพ่ือสื่อสารให้หน่วยงานทุก
ระดับและบุคลากรทุกภาคส่วนได้รับทราบ และมีความเข้าใจแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ โดยอาศัยกลไกของแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งหวังว่าประชาคมทุกภาคส่วนจะร่วมมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในทุกรอบปีงบประมาณ เพ่ือรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม 
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