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การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้แนวทาง
ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดท าโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท. ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินงานของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะไม่มีการ
ทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหาย
ขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด และ
ได้มกีารด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

แนวทางและกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  
1. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริม

วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1.1) ด าเนินโครงการอบรมจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง 

จรรยาบรรณและกฎหมายที่ผู้บริหารควรรู้ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องสิริคุณากร 3 
อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับสูง 
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอฺธิการบดี และ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับคณะ ส่วน
งาน ได้แก่ คณบดี ผู้อ านวยการ รวมจ านวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและใน
ฐานะผู้บังคับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของทางราชการและมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ ตลอดจนแนวคิดและแนว
ปฏิบัติที่จ าเป็นการทางด้านกฎหมายที่ส าคัญที่ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยการจัด
โครงการอบรมจรรยาบรรณ และกฎหมายที่ผู้บริหารควรรู้ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายราชัย อัศเวศน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ทางด้านกฎหมาย และในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.อ.พ.ร.) เป็นวิทยากร โดยมีการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อหลัก 4 เรื่อง
คือ 1.จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. ประเภทของกฎหมาย และกฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 3. อ านาจประเภทต่างๆ การใช้อ านาจ และค าพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้อง 4. การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและประเภทของกฎหมายการบริหารงานตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 รายละเอียดเพ่ิมเติม https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0016928&l=th  
(1.2) ด าเนินโครงการการสะท้อนผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ “ส่งเสริม พัฒนา และป้องกัน” 

ให้กับกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณในระดับส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 70 คน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2562 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้มีการร่วมกันทบทวน 
ปรับปรุง วางแผน และพัฒนาการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือเป็นการสะท้อนผลการ

https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0016928&l=th
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ด าเนินงาน ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเกิดการมีส่วน
ร่วมในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานร่วมกันกับเครือข่ายการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณในระดับ
ส่วนงาน และให้การด าเนินงานด้านจรรยาบรรณในระดับส่วนงาน สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้การด าเนินงานด้าน
จรรยาบรรณในระดับส่วนงานมีการวางแผนการด าเนินงานด้านส่งเสริมและป้องกันการประพฤติผิดจรรยาบรรณในส่วน
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณในระดับส่วนงาน 
จ านวน 32 ส่วนงาน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม https://m.kku.ac.th/news/content.php?did=N0016867&l=th   
(1.3) ด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ขึ้น ณ โรงแรมโฆษะ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในระหว่าง
วันที่ 15 – 16 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เนื้อหาหลักสูตร ที่ประกอบด้วย การจัดท ามาตรการภายในหน่วยงาน เพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต การจัดท าระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบการ
ให้บริการ Electronic มีการบรรยาย “แนวทางการจัดท ามาตรการภายในหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต” โดยผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop กลุ่มย่อย “ฝึกปฏิบัติการจัดท ามาตรการภายในหน่วยงาน
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต” และประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

รายละเอียดเพ่ิมเติม https://m.kku.ac.th/news/content.php?did=N0016624&l=th  
 

2. การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการด าเนินนโยบายต่อต้าน
ทุจริต ดังนี้ 

(2.1) มีหน่วยงานที่ส าคัญในการรับผิดชอบในการประสานจัดการข้อร้องเรียน คือกองกฎหมายและ
กองทรัพยากรบุคคล มีภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิธีการรับฟัง
ข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้   

(1) ร้องเรียนโดยท าเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ส่งถึงหน่วยงานโดยตรง หรือหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ 

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

(2.2) มีการจัดบรรยายในระดับคณะ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน” 

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.62 ซึ่งการบรรยายพิเศษนี้ด าเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณที่ดีแก่บุคลากรคณะ

https://m.kku.ac.th/news/content.php?did=N0016867&l=th
https://m.kku.ac.th/news/content.php?did=N0016624&l=th
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมจรรยาบรรณที่ดีแก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

รายละเอียดเพ่ิมเติม https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0016980&l=th       
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