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ค ำน ำ 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและ
ภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและบูรณาการด้านการ
ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาล
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ให้เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 
 

                                                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   เมษายน 2562 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

ในส่วนของบทน ำนี้จะได้กล่ำวถึงหลักกำรและเหตุผลที่หน่วยงำนภำครัฐจะต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของแต่ละหน่วยงำนและกระบวนกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 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 ำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2552-2555 ซ่ึงสอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ร่วมกับภำคีทุกภำคส่วน ได้จัดท ำขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรและบูรณำกำรในด้ำนกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่นร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น คณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ 
จึงเห็นสมควรให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน ร่วมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
ของแต่ละหน่วยงำน   

ทั้งนี้ ปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหำที่ส ำคัญของ
สังคมไทย ทุกภำคส่วนจึงต้องให้ควำมตระหนักต่อปัญหำกำรทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ  รวมถึง
ต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต จึ งน 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 

จำกนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐ แปลง
แนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
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2564) สู่กำรปฏิบัติ โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี รวมทั้งสนับสนุน
งบประมำณตำมแผนงำนบูรณำกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมำณ 
2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีและแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนต่ำงๆ ด้วย 
 
1.2 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 จัดท ำขึ้นบนพ้ืนฐำนหลักกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 – 2562 และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยขอนแก่น รวมทั้งพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำอันเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ได้ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติจำกสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหำอุปสรรคและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นใน
อนำคตเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลองค์กำร 
 

2.1 วิสัยทัศน์ 
 

"มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นมหำวิทยำลัยวิจัยช้ันน ำระดับโลก (World Class Research University)" 

 

“มหำวิทยำลัยวิจัยชั้นน ำระดับโลก” หมำยรวมถึง กำรที่มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้รับกำรยอมรับจำก
สถำบันอุดมศึกษำและองค์กรระหว่ำงประเทศ ตลอดจนมีผลกำรจัดอันดับของมหำวิทยำลัยอยู่ในล ำดับ ที่สูง คือ 
อันดับ ๑ ใน ๘๐ ของเอเซีย และ อันดับ ๑ ใน ๔๐๐ ของโลก เมื่อพิจำรณำจำกผลงำนทำงด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
คุณภำพงำนวิจัย ควำมเป็นนำนำชำติ และควำมมีชื่อเสียงของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ จำกกำรจัดอันดับจำกองค์กร
ประเมินคุณภำพท้ังภำยในประเทศและนำนำชำติ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นองค์กรทำงด้ำนกำรศึกษำ มีหน้ำที่ในกำรผลิตก ำลังคนที่มีคุณภำพเพ่ือกำร
พัฒนำประเทศ ในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมด้วย ดังนั้น ในส่วนของวิสัยทัศน์ของ
มหำวิทยำลัยจึงรวมถึงกำรพัฒนำตนเองให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยวิจัยชั้นน ำ มหำวิทยำลัย
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มหำวิทยำลัยคุณภำพ มหำวิทยำลัยของชุมชนด้วย 
 

2.2 พันธกิจ 
สภำมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดพันธกิจเพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็น 5 ด้ำน ประกอบด้วย 

พันธกิจที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
พันธกิจที่ 2 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
พันธกิจที่ 3 ด้ำนกำรวิจัย 
พันธกิจที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
พันธกิจที่ 5 ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

2.3 ค่ำนิยมขององค์กำร 
กำรน ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ กำรให้ควำมส ำคัญกับคณำจำรย์ บุคลำกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ควำม

ร่วมมือ กำรมุ่งเน้นผลลัพธ์และกำรสร้ำงคุณค่ำกำรมุ่งเน้นอนำคต กำรเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุคคล และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 

2.4 วัฒนธรรมองค์กำร 
“วัฒนธรรมองค์กร” ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น คือ  

(1) มีควำมตื่นตัว กระตือรือร้นต่อกำรเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมำภิบำล  
(2) ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีกำรยอมรับควำมคิดเห็น  
(3) มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำน ศรัทธำ จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน  
(4) ท ำงำนเป็นทีม และมีจิตใจของกำรบริกำร  
(5) เป็นชุมชนทำงวิชำกำรท่ีเน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กร 
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2.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Plan) และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์

1.ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ กลยุทธ์ที่  1 : พัฒนำหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่  ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบใหม่ 
(Flipped classroom) เน้นกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง (Experiential learning) 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้ำงหลักสูตรใหม่ตำมควำมต้องกำรของสังคมและมีหลักสูตรส ำหรับ
ประชำชนทุกอำยุ 

กลยุทธ์ที ่3 : พัฒนำนักศึกษำให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับอนำคต 

กลยุทธ์ที่  4 : พัฒนำนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำให้สำมำรถสร้ำงผลงำนวิจัย  และ
นวัตกรรมที่มีคุณภำพสูง 

2.ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนวิจัย กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจ ำนวนนักวิจัยของมหำวิทยำลัย 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงกำรวิจัยขนำดใหญ่ที่ท ำงำนวิจัยเป็นทีมและท ำงำน
ต่อเนื่อง (Research programs) เพื่อให้สำมำรถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ(Impact) สูงได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงำนวิจัยเพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพำณิชย์ 
(Innovation and Commercialized Research) 

กลยุทธ์ที ่4 : สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม (Partnership in 
Business Solutions) 

3.ปรับเปลีย่นกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรบุคคล 

กลยุทธ์ที่  1 : ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล (HR Management 
transformation) ให้มีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนำทักษะของบุคลำกรให้พร้อมต่อกำรท ำงำนในอนำคต (Future skill 
Development) 

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้ำงระบบกำรจ้ำงงำนที่หลำกหลำยและยืดหยุ่น (Flexible Employment 
system) 

4.กำรปรับเปลี่ ยนกำรบริกำร
วิชำกำร 

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรที่มีอยู่เดิม 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมโครงกำรบริกำรวิชำกำรใหม่เพื่อให้มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญำของสังคม (Center of Social Wisdom) 

กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับเปลี่ยนกำรบริกำรวิชำกำร จำกควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) สู่กำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกัน (Creating shared value : CSV) 

5.ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำนเพื่อกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 : กระจำยอ ำนำจบริหำรจัดกำร (Centralized policy, Decentralized 
operation) 

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้คณะและส่วนงำนใช้ควำมเข้มแข็ง (Strength) และโอกำส 
(Opportunity) ในกำรสร้ำงหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ (New business model) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์

6. สร้ำงมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้
เป็นที่น่ำท ำงำน  

กลยุทธ์ที่ 1 : กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่พร้อมส ำหรับกำรท ำงำน (Good Workplace) 
ของบุคลำกรทุกกลุ่ม 

กลยุทธ์ที่ 2 : กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรจัดกำรสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 

กลยุทธ์ที่ 3 : กำรสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ 

กลยุทธ์ที่ 4 : กำรจัดกำรควำมรู้และกำรเรียนรู้ขององค์กร 

7.สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นที่น่ำ
อยู ่

 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้ำงมหำวิทยำลัยสีเขียวด้วยนโยบำย 5G (Green campus initiative) 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนพฤกษศำสตร์ และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับกำรฟื้นฟู
สภำพป่ำ และพื้นท่ีเสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration) 

กลยุทธ์ที่ 3 : กำรสร้ำงสุนทรียภำพให้เกิดขึ้นในมหำวิทยำลัย (Aesthetic zone) 

กลยุทธ์ที่  4 :  กำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และบ้ำนพักที่ เสื่อมโทรม (Residential 
renovation) 

กลยุทธ์ที่ 5 : จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ โดยน ำระบบเทคโนโลยีแห่ง
อนำคตมำใช้ (Smart security) 

กลยุทธ์ที่ 6 : จัดระบบจรำจรใหม่ให้มีกำร Zoning โดยพยำยำมแยกถนนเพื่อกำรสัญจร
หลักออกจำกถนนแขนงย่อยเพื่อเข้ำถึงพื้นที่กำรศึกษำ พ้ืนท่ีกำรบริกำร 

กลยุทธ์ที่ 7 : นโยบำยอนุรักษ์พลังงำน และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 8 : สร้ำงเสถียรภำพระบบสำธำรณูปโภค 

8. ปรับเปลี่ยนองค์กรให้กำ้วเข้ำสู่
ยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดับส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็น ICT Research center 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนำกลไกกำรบ่มเพำะภำยใน เพื่อให้เกิด Internal Start up 

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้ำงควำมร่วมมือกับ ภำครัฐ และเอกชนในกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Partnership in Social & business ICT solutions) 

กลยุทธ์ที่ 4 : กำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนและกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

9. กำรน ำมหำวิทยำลัยสูค่วำม
เป็นนำนำชำต ิ  

กลยุทธ์ที่ 1 : กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันในต่ำงประเทศเพื่อยกระดับด้ำน
กล กำรศึกษำ วิจัย และบริกำร (International networking) 

กลยุทธ์ที่ 2 : กำรด ำเนินกำรเพื่อกำรจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้ำงควำมร่วมมือและกำรพัฒนำร่วมกับประเทศในภูมิภำคอำเซียน ทั้งด้ำน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร รวมถึงกำรร่วมสร้ำงนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้ำงควำมเป็นนำนำชำติทั้งด้ำนบุคลำกร นักศึกษำ และสภำพแวดล้อม 
(International environment) 

10.กำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิ
บำล  

กลยุทธ์ที่ 1 : วำงระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล ให้เกิดทั่วทั้งมหำวิทยำลัย 
(Good Governance for all Units) 

11.เสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อ
กำรพัฒนำ  

กลยุทธ์ที่ 1 : จัดท ำโครงกำรขนำดใหญ่ร่วมกันระหว่ำงคณะในกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศำสตร์ 
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2.7 โครงสร้ำงองค์กร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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2.8 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 โดยได้จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรเสนอข้อร้องเรียนทำงเว็บไซต์  
มหำวิทยำลัยขอนแก่น email และทำงโทรศัพท์ 

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 ำคัญในกำรปฏิบัติรำชกำรภำครัฐเพรำะงำนบริหำรรำชกำรจะครอบคลุมทุก
ภำรกิจของมหำวิทยำลัยซึ่งมีขอบเขตกว้ำงขวำง ภำรกิจที่ต้องกระท ำมีอยู่เป็นอันมำก อธิกำรบดีเพียงคนเดียวไม่
อำจปฏิบัติงำนให้ครบถ้วนทุกด้ำนได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรกระจำยกำรปฏิบัติหน้ำที่และให้งำนรำชกำรของ
มหำวิทยำลัยมีควำมคล่องตัว สำมำรถด ำเนินกำรได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน จึงได้มอบอ ำนำจในกำร
ปฏิบัติงำนให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ เช่น รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร สถำบัน ส ำนัก 
ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีนครินทร์ ผู้อ ำนวยกำรกอง ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบภำยใน 
หัวหน้ำโครงกำรต่ำงๆ เป็นต้น ภำรกิจที่มอบอ ำนำจ ได้แก่ งำนด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรพัสดุ เช่น กำรอนุมัติเบิก
จ่ำยเงิน กำรลงนำมในหนังสือ สัญญำ เช็ค กำรจัดซื้อ จัดหำพัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น 
กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง กำรลำ กำรท ำสัญญำ สวัสดิกำรบุคลำกร ฯลฯ งำนด้ำนวิชำกำร เช่น กำรจัดกำรเรื่อง
หลักสูตร กระบวนกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ ดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ ฯลฯ 
งำนด้ำนกำรวิจัย เช่น กำรบริหำรโครงกำรวิจัย กำรจัดระบบกองทุนวิจัย ฯลฯ งำนด้ำนพัฒนำนักศึกษำ เช่น กำร
ก ำกับดูแลนักศึกษำ กำรจัดระบบกำรเข้ำอยู่อำศัยในหอพัก กำรดูแลเรื่องวินัยนักศึกษำ เป็นต้น และได้ก ำหนด
ขอบข่ำยให้ผู้รับมอบอ ำนำจปฏิบัติตำมนโยบำยและระเบียบของทำงรำชกำร โดยมีกำรก ำกับดูแลให้ค ำปรึกษำอย่ำง
ใกล้ชิด 

กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และร่วมติดตำมผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร โดยได้มีกำรแต่งตั้งบุคคลจำกนอกมหำวิทยำลัยไม่ว่ำจะเป็น หัวหน้ำส่วนรำชกำร ตัวแทนองค์กำร
พัฒนำเอกชน ผู้น ำท้องถิ่น ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง ฯลฯ ได้แก่ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริม
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กิจกำรมหำวิทยำลัยขอนแก่น คณะกรรมกำรภำคประชำชนเพ่ือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนั กบริกำรวิ ชำกำร  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์หั ว ใจสิ ริ กิ ติ์  ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรวิทยำลัยปกครองท้องถิ่น คณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำเขต
หนองคำย ฯลฯ  

กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน โดยใช้กลไกของกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) และด ำเนินกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงทั้ ง
กระบวนกำรอย่ำงครบวงจร กำรก ำหนดแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
พร้อมทั้งด ำเนินกำรวำงระบบกำรตรวจสอบ กำรควบคุมภำยใน รวมทั้งก ำกับและติดตำมให้มีกำรด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   

กำรด ำเนินกำรเพ่ือควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยง โดยด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยซึ่งก ำหนดไว้ในมำตรกำรกำรควบคุม เช่น จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรคลัง รวมทั้ง
พัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่เผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรตรวจสอบ ตลอดจน
กำรแจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติและกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรคลัง 
หน่วยงำนต่ำงๆ ปฏิบัติตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรคลัง  

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเงินมหำวิทยำลัยเพ่ือก ำกับดูแลด้ำนกำรน ำเงินของมหำวิทยำลัย ไปหำ
ประโยชน์และมีกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินต่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยขอนแก่นเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ
และให้ค ำแนะน ำ กำรปรับปรุง กำรบริหำรสัญญำกำรก่อสร้ำง จัดท ำรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมกำรเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยเพ่ือก ำกับดูแลกำรใช้เงินรำยได้ให้
เป็นไปตำมระเบียบ และก ำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณของมหำวิทยำลัย 

กำรวำงแผนและระบบกำรตรวจสอบประจ ำปี ด ำเนินกำรตรวจสอบ ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ด้ำนกำรเงิน
และกำรบัญชี ของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมแผน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบเป็นรำยเดือน และเป็นรำยปี รวมทั้ง
กำรแจ้งผลกำรตรวจสอบให้แต่ละหน่วยงำนทรำบเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปรับปรุง กำรก ำกับติดตำมและตรวจสอบ
ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ได้แก่ ตรวจสอบกำรจัดกำรเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่ำย ตรวจสอบ
ระบบกำรรับและกำรน ำส่งเงินรำยได้ ตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินประจ ำเดือนเพื่อน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัย
และส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบวิเครำะห์รำยงำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงประจ ำปี ตรวจสอบใบส ำคัญคู่
จ่ำยเงินงบประมำณประเภทงบอุดหนุนเงินวิจัย ตรวจสอบงบกำรเงินขององค์กรในก ำกับ กำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร โดยกำรเข้ำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และด ำเนินโครงกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมเข้ำใจร่วมกัน (KM) จัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรอบรมจรรยำบรรณผู้บริหำรและบุคลำกร เป็นต้น 
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3. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 
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. 2562 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. กำรจัดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต โดยมุ่งเน้นกำร
ปลูกจิตส ำนึกภำยในบุคคล ปรับฐำนควำมคิดให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้ำงค่ำนิยมร่วมต้ำนกำรทุจริต  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของประชำชนได้รับกำรปฏิบัติให้เกิดผลอย่ำง
เป็นรูปธรรม 

2. เพ่ือรักษำเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยรัฐบำลในแต่
ละช่วง  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
ไม่มีมำตรกำรที่เกี่ยวข้องทำงกำรเมือง   
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้กระบวนกำรนโยบำยเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล สำมำรถกระจำยผลประโยชน์สู่ประชำชน
อย่ำงเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยทุกระดับ  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

1. กำรก ำหนดนโยบำยมำตรกำรแนวทำงแผนงำนหรือโครงกำร/กิจกรรมบนฐำนธรรมำภิบำลเพ่ือป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนำกลไกกำรป้องกันกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต 
2. เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริตให้มี

ประสิทธิภำพ 
3. เพ่ือให้เกิดควำมเข้มแข็งในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำร

ทุจริต 
4. เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรทุจริตเกิดขึ้นในอนำคต  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
1. กำรก ำหนดนโยบำยมำตรกำรแนวทำงแผน งำนหรือโครงกำร/กิจกรรมบนฐำนธรรมำภิบำลเพื่อ

ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. พัฒนำระบบกำรก ำกับติดตำม ตรวจสอบ ควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพ  

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 

 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า | 11  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย 
วัตถุประสงค ์

1. กำรเพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
2. 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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ตำรำงแผนปฏิบัติกำร ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศำสตร์ มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1. สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 
 

กำรจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจด้ำนกำรป้องกันและต่อตำ้นกำรทุจริต 
โดยมุ่งเน้นกำรปลูกจิตส ำนึกภำยในบุคคล 
ปรับฐำนควำมคดิให้สำมำรถแยกระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมและสร้ำงค่ำนิยมร่วมต้ำนกำรทุจริต 

กำรจัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน เพื่อ
เสรมิสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเพื่อสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 

ร้อยละของบุคลำกรทีผ่่ำนกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและ
ค่ำนิยมที่ดี ไม่ยอมรับกำร
ทุจริต 

ร้อยละ 80 ต.ค. 61 – ก.ย. 
62 

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
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ
ระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัด 
2. ผลักดันให้มีกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำง
เคร่งครดั 

มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลู
ข่ำวสำรและกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

3 ช่องทำง ต.ค. 61 – ก.ย. 
62 

2. ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบและกำร
บังคับใช้กฎหมำย รวมถึงกำรพัฒนำระเบยีบ
หลักเกณฑ์ข้อบังคับในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
ให้สอดคล้องกัน 

1.ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
มหำวิทยำลยัทั้งหมด เพื่อน ำไปยกเลิก ปรับปรุง หรือ
พัฒนำใหม่ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันให้และ
สำมำรถน ำมำปฏิบัตไิด้จริงตำมกฎหมำย 

จ ำนวนกฎหมำย กฎระเบียบ
และกำรบังคับที่ปรับปรุง 

5 ฉบับ ต.ค. 61 – ก.ย. 
62 
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ยุทธศำสตร์ มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 3.  วำงระบบและกลไกกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุก
ระดับ   

ก ำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
สังกัดมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

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

1 หลกัเกณฑ ์ ต.ค. 61 – ก.ย. 
62 

4. พัฒนำระบบป้องกันกำร
ทุจริตเชิงรุก 

1. พัฒนำระบบบริหำร
มหำวิทยำลยัขอนแก่นให้มีกำรก ำกับดูแล
ตนเองที่ดีและมีธรรมำภิบำล 

มหำวิทยำลัยและคณะ/หน่วยงำน มีกำรรำยงำนผลฯ
ตำมนโยบำยกำรก ำกับองค์กำรที่ดีและตำมหลัก         
ธรรมำภิบำล 

หน่วยงำนมีมำตรกำร/
โครงกำร/กิจกรรม ในกำรสกัด
กั้นทุจริตเชิงนโยบำย/นโยบำย
ในกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี  

1 นโยบำย ต.ค. 61 – ก.ย. 
62 

2. พัฒนำระบบกำรก ำกับติดตำม ตรวจสอบ 
ควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสีย่งให้มี
ประสิทธิภำพ 

1. กำรวำงระบบและกลไกกำรตรวจสอบและควบคุม
ภำยในไปยังระดับคณะ/หน่วยงำน 
2. มหำวิทยำลัย มีกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ให้ครอบคลุม
ทุกด้ำนและขยำยผลไปยังคณะ/ 
หน่วยงำน 

จ ำนวนคณะ/หน่วยงำนท่ี
รำยงำนผล 

33 หน่วยงำน ต.ค. – ก.ย. 

5. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนกำรกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
ให้มีประสิทธิภำพ 

มีวิธีกำรรับฟังข้อร้องเรียนและกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
ของประชำชนและผูม้ีส่วนได้เสียหลำกหลำยช่องทำง 

จ ำนวนช่องทำงในกำรรับฟัง
ข้อร้องเรียน 

3 ช่องทำง ต.ค. 61 – ก.ย. 
62 

2. ส่งเสรมิกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพ ของคณำจำรย์และบุคลำกรทุก
ระดับ  

รณรงค์ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ใหบุ้คลำกรไดร้ับทรำบ
และปฏิบตัิตนตำมจรรยำบรรณไดอ้ย่ำงถูกต้อง 
 

มีโครงกำรทีส่่งเสริมกำรปฏิบตัิ
ตำมจรรยำบรรณของบุคลำกร
ทุกระดับ 

1 โครงกำร ต.ค. 61 – ก.ย. 
62 

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

1. กำรเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
  

1. ส่งเสรมิกำรให้ควำมรู้เฉพำะทำงสร้ำงควำมเป็นมือ
อำชีพด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
2. สร้ำงหลักสูตรและจัดฝึกอบรมด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

มีโครงกำร/กิจกรรมกำรให้
ควำมรู้เฉพำะทำง หลักสตูร
และจัดฝึกอบรม  

2 โครงกำร ต.ค. 61 – ก.ย. 
62 
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ยุทธศำสตร์ มำตรกำร/ 
แนวทำงด ำเนินกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

2. บูรณำกำรหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ยกระดับดัชนีกำรรบัรู้กำรทุจริตของประเทศ 
(CPI) 

ติดต่อและประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นกำรประเมินดัชนีกำรรบัรู้กำรทุจรติ เพื่อ
รวมกันออกแบบแนวทำงกำรปรับปรุงและแกไ้ขกำร
บริหำรจดักำรที่เหมำะสมและเสรมิภำพลักษณ์ของ
ประเทศ 

มีกำรติดต่อและประสำนงำน
กั บ ห น่ ว ย ง ำ น ต่ ำ ง  ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

1 หน่วยงำน ต.ค. 61 – ก.ย. 
62 
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4. แนวทำงส่งเสริมและผลักดันกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 

 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดและหน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยขอนแก่นสำมำรถด ำเนินงำน

ร่วมกันได้อย่ำงเป็นระบบ มหำวิทยำลัยขอนแก่นจึงได้ก ำหนดแนวทำงส่งเสริมและผลักดันกำรปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ดังนี้ 

1. กำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำคมทุกภำคส่วนเพ่ือสื่อสำรให้หน่วยงำนทุก
ระดับและบุคลำกรทุกภำคส่วนได้รับทรำบ และมีควำมเข้ำใจแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

2. มหำวิทยำลัยขอนแก่นจะด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ โดยอำศัยกลไกของแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

3. มหำวิทยำลัยขอนแก่นมุ่งหวังว่ำประชำคมทุกภำคส่วนจะร่วมมือปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562ให้บรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

4. มหำวิทยำลัยขอนแก่นจะได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในทุกรอบปีงบประมำณ เพ่ือรำยงำนต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ กระทรวงยุติธรรม 
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