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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน       ก 

คำนำ 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  6 พฤษภาคม  2551 ได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดำเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ นั้น 

มห าวิ ท ย าลั ย ขอน แก่ น  ได้ จั ด ท ำแผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แล ะป ราบ ป ราม การทุ จ ริ ต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการและบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2555-2558 
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้
เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริง 

ราย งาน ผ ล ก ารด ำ เนิ น งาน ต าม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แ ล ะป ราบ ป ราม ก ารทุ จ ริ ต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน จัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 รวมทั้ง
พิจารณาผลการดำเนินงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมาอันเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้
ดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง นำไปจัดวางระบบการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                                                                   เมษายน 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปใน
ภาพรวมได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. การจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการ
ปลูกจิตสำนึกภายในบุคคล ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมและสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายกิจการพิเศษ ได้จัด “โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

สำนักงานอธิการบดี มข.” กำหนดเปิดโครงการวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ 
โดยปฏิบัติทุกวันพระใหญ่ เวลา 16.00-16.30 น. (โดยได้แจ้งเลื่อนเปิดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะแจ้งกำหนดวันจัดงานในภายหลัง)  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
- ไม่มีมาตรการที่เกี่ยวข้องทางการเมือง   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. การบูรณาการทำงานและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ/หน่วยงาน จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

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

2. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์
ข้อบังคับในการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกัน 
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ผลการดำเนินงานที่สำคัญ :  
• มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ดังนี้  

1) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง 
การกำหนดชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

2) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพสูงเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานวิสาหกิจ 

4) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2562 เรื่อง 
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ 

5) ฉบับที่ 4/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 
เพ่ือย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ยกเลิ กแล้ว โดย 
ประกาศ  ก.บ.ม ฉบับที่ 6/2562) 

6) ฉบับที่ 5/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2562 

7) ฉบั บ ที่  6/2562 เรื่ อ ง  ยก เลิ กป ระกาศคณ ะกรรมการบ ริ ห ารงาน บุ คคล  ป ระจ ำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4/2562 

8) ฉบับที่ 7/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกพนักงานหน่วยงานในกำกับ สังกัดสำนักงาน
อธิการบดี ที่ตัดโอนมาจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงิน
รายได้ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  

3. วางระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ   
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ :  
• มหาวิทยาขอนแก่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 1/2559 ลงวันที่ 18 พ.ค. 
2559) โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งต้องมีการกำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินและพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามสมรรถนะท่ี ก.บ.ม. โดยผู้รับ
การประเมินการปฏิบัติราชการ (ตามนโยบายที่ 1 ข้อ 1.2.2) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีการกำกับดูแลตนเองที่ดีและมีธรรมาภิบาล 
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการดำเนินการด้านหลักธรรมาภิบาล และนโยบายการกำกับดูแลองค์การ

ที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและมี
มติให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และได้มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน โดยได้รายงานปีละ 2 ครั้ง โดยการรายงานครั้งนี้เป็นการ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563 มีส่วนงานรายงานผลทั้งหมด 33 หน่วยงาน  

2. พัฒนาระบบการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ :  
• มีการกำกับ ตรวจสอบ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

1) มีการวางกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายใน ไปยังระดับคณะ/หน่วยงาน และมีสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน โดยมีแนวทางและกลไกในการดำเนินงานตามแผนในการตรวจสอบครอบคลุมระบบการบริหาร 
กำกับติดตามให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  

2) มีการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมทุกด้านและขยายผลไปยังคณะ/หน่วยงาน ซึ่งมีระบบและ
กลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยที่
กำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคุลมทุกด้านได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านธรรมาภิบาล 3.ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. ด้านกระบวนการ และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง มีคณะ/หน่วยงานรายงานผลทั้งหมด 33 หน่วยงาน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานที่สำคัญในการรับผิดชอบในการประสานจัดการข้อร้องเรียน คือ

กองกฎหมาย มีภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิธีก ารรับฟังข้อ
ร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้   
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1) ร้องเรียนโดยทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ส่งถึงหน่วยงานโดยตรง หรือหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 
2) ร้องเรียนโดยวาจา โดยผู้ร้องเรียนมาติดต่อด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ 
3) ร้องเรียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ email ถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานและอธิการบดี  

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

1. การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองทรัพยากรบุคคล มีการเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหัวข้อที่สำคัญ เช่น เกี่ยวกับจรรยาบรรณ กิจกรรม
ส่งเสริมจรรยาบรรณ แผนปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำส่วนงาน เป็น
ต้น โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=2159      

2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ :  
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการติดต่อประสานงานในการดำเนินการด้านการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส โดยตรงกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และภาคส่วนภายนอกต่างๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้แนวทางการนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย  

 
 

 

https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=2159
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

 
1.1 หลักการและแนวคิด 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่
ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร 
สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อำนวยการและการประสานการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2552-2555 ซึ่ งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ได้จัดทำขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของแต่ละหน่วยงาน   

ทั้งนี้ ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของ
สังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  รวมถึง
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนำมาสู่การจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้มี
แนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน และได้มมีติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกัน
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -2560 ของแต่ละ
หน่วยงาน พร้อมกับนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วยงาน  

เพ่ือให้การดำเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และ
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เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2562 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ให้เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริง 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 รวมทั้งพิจารณาผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง นำไปจัดวางระบบการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป      
 
1.2 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยุทธศาสตร์ที่  2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 
5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 รวมทั้งพิจารณาผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดมาตรการ
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และแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเปิด เผยข้อมูล
ข่าวสาร การมอบอำนาจ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามผล
การปฏิบัติราชการ การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง สาระสำคัญโดยสรุปดังนี้ 

การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เหมาะสมและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ออก
ข้อบังคับเพ่ือกำกับดูแลและควบคุมจรรยาบรรณของบุคลากร มีมาตรการดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียน กล่าวหา 
หรือกล่าวโทษ มีกลไกที่เป็นระบบในการดำเนินการทางวินัยและทางจรรยาบรรณเพ่ือสร้างความมั่นใจทั้งต่อผู้
ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน  

การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารงานและการให้
โอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการบริหารของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิ 
รายงานการประชุม ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ร้อ ง
ขอ รวมทั้งการจัดช่องทางต่างๆ ให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน แจ้งเบาะแส การทุจริต และร้องเรียน อาทิ 
เว็บไซต์ ตู้รับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น สำนักงานประสานและจัดการข้อร้องเรียน เป็น
ต้น 

การมอบอำนาจเป็นกลไกที่สำคัญในการปฏิบัติราชการภาครัฐเพราะงานบริหารราชการจะครอบคลุม
ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง ภารกิจที่ต้องกระทำมีอยู่เป็นอันมาก อธิการบดีเพียงคนเดียว
ไม่อาจปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกด้านได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการกระจายการปฏิบัติหน้าที่และให้งานราชการของ
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 โดยมีการกำกับดูแลให้คำปรึกษา
อย่างใกล้ชิด 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยได้มีการแต่งตั้งบุคคลจากนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์การพัฒนา
เอกชน ผู้นำท้องถิ่น ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ฯลฯ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการภาคประชาชนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการประจำ
สำนักบริการวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการ
อำนวยการวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาเขตหนองคาย ฯลฯ  

การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน โดยใช้กลไกของการดำเนินงานตามขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทั้งกระบวนการ
อย่างครบวงจร การกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้ง
ดำเนินการวางระบบการตรวจสอบ การควบคุมภายใน รวมทั้งกำกับและติดตามให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   

การดำเนินการเพ่ือควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรการการควบคุม เช่น จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง รวมทั้งพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการตรวจสอบ ตลอดจนการแจ้ง
แนวทางการปฏิบัติและการซักซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง หน่วยงานต่างๆ 
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง  

การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยเพ่ือกำกับดูแลด้านการนำเงินของมหาวิทยาลัยไปหา
ประโยชน์และมีการรายงานสถานะทางการเงินต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือให้ความเห็นชอบและ
ให้ คำแนะนำ การปรับปรุง  การบริหารสัญญ าการก่อสร้าง จัดทำรายงานสถานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือกำกับดูแลการใช้เงินรายได้ให้เป็นไป
ตามระเบียบ และกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

การวางแผนและระบบการตรวจสอบประจำปี ดำเนินการตรวจสอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงิน
และการบัญชี ของหน่วยงานต่างๆ ตามแผน และรายงานผลการตรวจสอบเป็นรายเดือน และเป็นรายปี รวมทั้ง
การแจ้งผลการตรวจสอบให้แต่ละหน่วยงานทราบเพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง การกำกับติดตามและตรวจสอบ
ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ ตรวจสอบการจัดการเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย ตรวจสอบ
ระบบการรับและการนำส่งเงินรายได้ ตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำเดือนเพ่ือนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี ตรวจสอบใบสำคัญคู่
จ่ายเงินงบประมาณประเภทงบอุดหนุนเงินวิจัย ตรวจสอบงบการเงินขององค์กรในกำกับ การพัฒนาความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจร่วมกัน (KM) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมจรรยาบรรณผู้บริหารและบุคลากร เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

2 .1  ส รุป ราย งาน ผลการดำ เนิ น งาน ตามแผน ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และป ราบป รามการทุ จ ริ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำขึ้นบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปในภาพรวมได้ดังนี้ 
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  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
ไม่มีมาตรการที่เกี่ยวข้องทางการเมือง   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชน
อย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
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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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2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        
 

ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ/ 

แนวทางดำเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

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

การจัดกิจกรรม ฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน เพื่อเสรมิสร้างความรู ้
ความเข้าใจเพื่อสร้างสังคมทีไ่ม่ทน
ต่อการทุจรติ 

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับ
การทุจริต 

ร้อยละ 80 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายกิจการพิเศษ ได้จัด “โครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มข.” กำหนด
เปิดโครงการวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตร
เย็น นั่งสมาธิ โดยปฏิบัติทุกวันพระใหญ่ เวลา 16.00-16.30 น.  

2. ยกระดับเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต 

ไม่มมีาตรการที่เกี่ยวข้องทาง
การเมือง   

- - -  
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ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ/ 

แนวทางดำเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

3. สกัดกั้นการทุจริต เชิ ง
นโยบาย 

1. การบูรณาการทำงานและ
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

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

มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3 ช่องทาง 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่วนงาน จัดให้มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยมีช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลายช่องทาง ซึ่งดำเนินงานโดย กอง
สื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี โดยมีช่องทางการติดต่อของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  

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

2. ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบและการบังคับใช้
กฎหมาย รวมถึงการพัฒนา
ระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับใน
การต่อต้านการทุจรติให้
สอดคล้องกัน 

1.ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ี
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
เพื่อนำไปยกเลิก ปรับปรุง หรือ
พัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันให้และสามารถ
นำมาปฏิบตัิไดจ้ริงตามกฎหมาย 

จำนวนกฎหมาย 
กฎระเบียบและการ
บังคับที่ปรับปรุง 

5 ฉบับ มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย ดังน้ี  

1) ประกาศคณ ะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  1/2563 เรื่อง การกำหนดช่ือ
ตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

2) ประกาศคณ ะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพสูงเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง

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

แนวทางดำเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3) ประกาศคณ ะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานวิสาหกิจ 

4) ประกาศคณ ะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2562 เรื่อง การกำหนดอัตรา
เงินเดือนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีคะแนนทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

5) ฉบับที่ 4/2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพื่อย้ายเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ยกเลิกแล้ว โดย ประกาศ  ก.บ.ม ฉบับท่ี 6/2562) 

6) ฉบับที่ 5/2562   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน
ค่ าตอบแทนสำหรับผู้ ที่ ได้ รับ การคัด เลื อก เป็ นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และ
มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

7) ฉบับที่ 6/2562  เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 4/2562 

8) ฉบับท่ี 7/2562  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกพนักงาน
หน่วยงานในกำกับ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่ตัดโอนมาจาก
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ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

 3.  วางระบบและกลไกการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ   

กำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

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

1 
หลักเกณฑ ์

มหาวิทยาขอนแก่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่  
1/2559 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2559) โดยการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเป็นการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของงานในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายซึ่งต้องมีการกำหนด
ดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความสำเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้
ประเมินและผู้รับการประเมินและพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการตามสมรรถนะที่ ก.บ.ม. โดยผู้รับการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (ตามนโยบายที่ 1 ข้อ 1.2.2) 

4. พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

1. พัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลยัขอนแก่นให้มีการ
กำกับดูแลตนเองที่ดีและมีธรร
มาภิบาล 

มหาวิทยาลัยและส่วนงาน มีการ
รายงานผลฯตามนโยบายการกำกับ
องค์การที่ดีและตามหลัก         ธรร
มาภิบาล 

หน่วยงานมีมาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม ใน
การสกัดกั้นทุจริตเชิง
นโยบาย/นโยบายใน
การกำกับดูแลองค์การ
ที่ดี  

1 นโยบาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการดำเนินการด้านหลักธรรมาภิบาล 
และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำ
น โยบายการกำกั บดู แลองค์ ก ารที่ ดี  เสนอที่ ป ระ ชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุม 
ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และได้มีการรายงานผล
การดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน โดยได้
รายงานปีละ 2 ครั้ง โดยการรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 มีส่วนงานรายงาน
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ผลทั้งหมด 33 หน่วยงาน 

2. พัฒนาระบบการกำกับ
ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงให้
มีประสิทธิภาพ 

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

จำนวนส่วนงานที่
รายงานผล 

33 ส่วน
งาน  

มีการกำกับ ตรวจสอบ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ดังนี ้

1) มีการวางกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายใน ไปยัง
ระดับส่วนงาน และมีสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยมีแนวทาง
และกลไกในการดำเนินงานตามแผนในการตรวจสอบครอบคลุม
ระบบการบริหาร กำกับติดตามให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  

2) มีการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมทุกด้านและขยายผล
ไปยังส่วนงาน ซึ่งมีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคุลมทุกด้านได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านธรรมาภิบาล 3.
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. ด้านกระบวนการ และมีการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและนำเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง มีส่วนงานรายงานผลทั้งหมด 33 
หน่วยงาน 

5. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปราม
การทุจริต 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการ
จัดการข้อร้องเรียนของประชาชน
และผูม้ีส่วนได้เสียหลากหลาย
ช่องทาง 

จ ำนวนช่องทำงในการ
รับฟังข้อร้องเรียน 

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

1) ร้องเรียนโดยทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ส่งถึง
หน่วยงานโดยตรง หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ 

2) ร้องเรียนโดยวาจา โดยผู้ร้องเรียนมาติดต่อด้วยตนเอง 
หรือผ่านทางโทรศัพท ์

3) ร้องเรียน โดยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ คส์  email ถึ ง
เจ้าหน้าท่ีสำนักงานและอธิการบดี 

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

1. ส่งเสรมิการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ  

รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรไดร้ับทราบและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง 

มีโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณของ
บุคลากรทุกระดับ 

1 
โครงการ 

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองทรัพยากรบุคคล มีการเผยแพร่
น โยบ ายการป ฏิ บั ติ ต ามจ รรยาบ รรณ ของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหั วข้อที่ สำคัญ  เช่น เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณ กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ แผนปฏิบัติงานด้าน
จรรยาบรรณ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจำส่วนงาน 
เป็นต้น โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
 https://hr.kku.ac.th/wphrdkku/?page_id=2159    

2. บูรณาการหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 

ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการ
ประเมินดัชนีการรบัรู้การทุจริต เพื่อ
รวมกันออกแบบแนวทางการ
ปรับปรุงและแก้ไขการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมและเสรมิภาพลักษณ์ของ
ประเทศ 

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

1 
หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการติดต่อประสานงานในการดำเนินการ
ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยตรงกับสำนักงาน 
ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และภาคส่วน
ภายนอกต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้แนวทางการนำ
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีช้ีวัดการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทย  

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