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รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561              ก 

ค ำน ำ 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ นั้น 

มหาวิ ท ย าลั ย ขอนแก่ น  ไ ด้ จั ด ท า แผนปฏิ บั ติ ก า รป้ อ ง กั นและปร าบปร ามกา รทุ จ ริ ต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุก
หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและ
บูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 และยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้เกิดสัมฤทธิผลได้
อย่างแท้จริง 

ร า ย ง าน ผล กา รด า เ นิ น ง าน ต า มแ ผน ปฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ละป ร า บป ร า มก า ร ทุ จ ริ ต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 รวมทั้งพิจารณาผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง น าไปจัดวางระบบการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป     

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                                                                 พฤศจิกายน 2561 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปใน
ภาพรวมได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดนิทรรศการโครงการ

แก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 
กุมภาพันธ์ 2561 ภายในนิทรรศการมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิเช่น เรื่องข้าว การขยายพันธุ์ปลานิลจิตร
ดา มะละกอ กล้วย ไก่ ผักพ้ืนบ้าน อาหารสัตว์ต้นทุนต่ า การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร โดยมีคณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนภายในงานด้วย โดยมีบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 90  

2. สร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการแสดงเจตจ านงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การ
แสดงเจตจ านงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอให้ค ามั่นที่จะน าพามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและขอให้หัวหน้า
หน่วยงานทุกหน่วยปฏิบัติราชการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญและด าเนินงานด้วยความสุจริต ถูกต้อง มี
ความยุติธรรมและมีคุณความดี ภายใต้นโยบาย 6 ด้าน ดังนี้ 

1) แจ้งเวียนไปยังทุกคณะ/หน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกส่วนงาน พึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติ  
2) เผยแพร่ประกาศฯต่อสาธารณชนที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ https://www.kku.ac.th 
เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกันถึงเจตจ านงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นธรรม   
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 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีการ เผยแพร่การปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณของผู้ ปฏิบั ติ ง าน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้
เผยแพร่ผ่านทาง YouTube และแจ้งเวียนให้กับบุคลากรภายในได้รับทราบผ่านทาง Email 

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคณะกรรมการที่ให้ภาคส่วนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้ 

1) มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 
สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ด าเนินงานที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาคและนานาชาติ    

2) มีคณะกรรมการภาคประชาชน และคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม โดยส านักบริการ
วิชาการ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและในการปฏิบัติงานของส านักบริการวิชาการ การรับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคเอกชนในการบริหารจัดการ 

3) ด าเนินโครงการร้านกาแฟ ‘คอรัป “ฉัน”ไม่ขอรับ’ เป็นกิจกรรม Social Enterprise เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาและน ารายได้จากการด าเนินกิจกรรมไปพัฒนาสังคมและชุมชน โดยที่ด าเนินการร่วมกับ TRUE Coffee
และ UNDP ในการสร้างส านึกความเข้าใจในความเป็นพลเมือง และการปกครองระบบประชาธิปไตย รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต 
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 มิ.ย.60 ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 15 แห่ง
ในภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณะผู้บริหาร, คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมในการประกอบพิธีดังกล่าว
อย่างพร้อมเพรียง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
- ไม่มีมาตรการที่เกี่ยวข้องทางการเมือง   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. การบูรณาการท างานและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ/หน่วยงาน จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

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

2. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์
ข้อบังคับในการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกัน 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
 มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ได้แก่  1)

 ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2559 2) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 313/2561 เรื่องการแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน ส านักงาน
อธิการบดี 3) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 312/2561 เรื่องการแบ่งหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 4) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 311/2561 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส่วนงาน 5) มีปรับโครงสร้าง
องค์กรมหาวิทยาลัยเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีการจัดโครงสร้างและการบริหารงานภายในของ
มหาวิทยาลัยสอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัย ได้ประกาศใช้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วน
งานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560     

3. วางระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการ  
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
 มหาวิทยาขอนแก่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 1/2559 ลงวันที่ 18 พ.ค. 
2559) โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานร่วมกัน
ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินและพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามสมรรถนะที่ ก.บ.ม. โดยผู้รับ
การประเมินการปฏิบัติราชการ (ตามนโยบายที่ 1 ข้อ 1.2.2) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีการก ากับดูแลตนเองที่ดีและมีธรรมาภิบาล 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการด้านหลักธรรมาภิบาล และนโยบายการก ากับดูแลองค์การ

ที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและมี
มติให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และได้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน โดยได้รายงานปีละ 2 ครั้ง โดยการรายงานครั้งนี้เป็นการ
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561 มีคณะ/หน่วยงานรายงานผลทั้งหมด 33 หน่วยงาน  

2. พัฒนาระบบการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
 มีการก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
1) มีการวางกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายใน ไปยังระดับคณะ/หน่วยงาน และมีส านักงาน

ตรวจสอบภายใน โดยมีแนวทางและกลไกในการด าเนินงานตามแผนในการตรวจสอบครอบคลุมระบบการบริหาร 
ก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  

2) มีการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมทุกด้านและขยายผลไปยังคณะ/หน่วยงาน ซึ่งมีระบบและ
กลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยที่
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคุลมทุกด้านได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านธรรมาภิบาล 3.ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. ด้านกระบวนการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง  

3. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยได้

แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง  การแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน พึงยึดถือนโยบายทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส 
ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้าน
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เป็นแนวทางปฏิบัติ ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับ
อ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานที่ส าคัญในการรับผิดชอบในการ

ประสานจัดการข้อร้องเรียน คือส านักงานประสานและจัดการข้อร้องเรียน มีภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ท่ีมีมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 1) ร้องเรียนโดยท าเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ส่งถึงหน่วยงานโดยตรง หรือหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ 2) ร้องเรียนโดยวาจา โดยผู้ร้องเรียนมาติดต่อด้วยตนเอง หรือผ่านทางโทรศัพท์ 3) ร้ อ ง เ รี ย น โ ด ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ email ถึงเจ้าหน้าที่ส านักงานและอธิการบดี 
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2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนิน โครงการสัมมนาคณะกรรมการการจรรยาบรรณประจ า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม) ร่วมกับคณะหน่วยงานเพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้าน
จรรยาบรรณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในระดับคณะหน่วยงาน 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมมากกว่า 70 คน  

3. การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นเรื่อง”มาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตฯในภาคการศึกษาฯ” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกล่าวถึง
เรื่อง “การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือการต่อต้านการทุจริตในภาคการศึกษาฯ” เผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมจากส านักงาน ป.ป.ช.และภาคส่วนอื่นๆ  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น   

 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้
เสนองานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยก าหนดขอบเขตให้ถือปฏิบัติส าหรับการจัดการพัสดุในคราว
เดียวกันตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ซึ่งได้ท าบันทึกเวียนแจ้งไปยังคณะ/หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2560   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการน าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 – 

2562 ไปสู่การปฏิบัติ โดยการติดตามและประเมินผลจะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็นรายไตร
มาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ :  
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 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการติดต่อประสานงานในการด าเนินการด้านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส โดยตรงกับส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้แนวทางการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและแนวคิด 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่
ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร 
สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2552-2555 ซึ่ งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของแต่ละหน่วยงาน   

ทั้งนี้ ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
สังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  รวมถึง
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้มี
แนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน และได้มมีติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกัน
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ของแต่ละ
หน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วยงาน  

เพ่ือให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
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 โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2561 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและบูรณาการด้านการป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ให้เกิดสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริง 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 รวมทั้งพิจารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง น าไปจัดวางระบบการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยต่อไป      
 
1.2 กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 
5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย และมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 รวมทั้งพิจารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาอันเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดมาตรการ
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และแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร การมอบอ านาจ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามผล
การปฏิบัติราชการ การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง สาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 

การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เหมาะสมและลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ออก
ข้อบังคับเพ่ือก ากับดูแลและควบคุมจรรยาบรรณของบุคลากร มีมาตรการด าเนินการเมื่อมีการร้องเรียน กล่าวหา 
หรือกล่าวโทษ มีกลไกที่เป็นระบบในการด าเนินการทางวินัยและทางจรรยาบรรณเพ่ือสร้างความมั่นใจทั้งต่อผู้
ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน  

การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารงานและการให้
โอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการบริหารของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิ 
รายงานการประชุม ประกาศ ค าสั่งของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลข่าวสารตามที่มีผู้ร้อง
ขอ รวมทั้งการจัดช่องทางต่างๆ ให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน แจ้งเบาะแส การทุจริต และร้องเรียน อาทิ 
เว็บไซต์ ตู้รับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ส านักงานประสานและจัดการข้อร้องเรียน เป็น
ต้น 

การมอบอ านาจเป็นกลไกที่ส าคัญในการปฏิบัติราชการภาครัฐเพราะงานบริหารราชการจะครอบคลุม
ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง ภารกิจที่ต้องกระท ามีอยู่เป็นอันมาก อธิการบดีเพียงคนเดียว
ไม่อาจปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกด้านได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการกระจายการปฏิบัติหน้าที่และให้งานราชการของ
มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงได้มอบอ านาจในการ
ปฏิบัติงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ เช่น รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก 
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าโครงการต่างๆ เป็นต้น ภารกิจที่มอบอ านาจ ได้แก่ งานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ เช่น การอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน การลงนามในหนังสือ สัญญา เช็ค การจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ด้านการบริหารงานบุคคล เช่น 
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การลา การท าสัญญา สวัสดิการบุคลากร ฯลฯ งานด้านวิชาการ เช่น การจัดการเรื่อง
หลักสูตร กระบวนการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ การจัดสรรทุนการศึกษา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ 
งานด้านการวิจัย เช่น การบริหารโครงการวิจัย การจัดระบบกองทุนวิจัย ฯลฯ งานด้านพัฒนานักศึกษา เช่น การ
ก ากับดูแลนักศึกษา การจัดระบบการเข้าอยู่อาศัยในหอพัก การดูแลเรื่องวินัยนักศึกษา เป็นต้น และได้ก าหนด
ขอบข่ายให้ผู้รับมอบอ านาจปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ โดยมีการก ากับดูแลให้ค าปรึกษา
อย่างใกล้ชิด 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยได้มีการแต่งตั้งบุคคลจากนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์การพัฒนา
เอกชน ผู้น าท้องถิ่น ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ฯลฯ ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการภาคประชาชนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการ
อ านวยการสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการประจ าส านักบริการวิชาการ คณะกรรมการอ านวยการ
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น  คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาเขตหนองคาย ฯลฯ  

การประเมินความเสี่ยงและการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน โดยใช้กลไกของการด าเนินงานตามขั้นตอน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทั้ง
กระบวนการอย่างครบวงจร  

การด าเนินการเพ่ือควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยด าเนินการตามมาตรการต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ในมาตรการการควบคุม เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง รวมทั้งพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการตรวจสอบ ตลอดจนการแจ้ง
แนวทางการปฏิบัติและการซักซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง หน่วยงานต่างๆ 
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง  

การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินมหาวิทยาลัยเพ่ือก ากับดูแลด้านการน าเงินของมหาวิทยาลัยไปหา
ประโยชน์และมีการรายงานสถานะทางการเงินต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือให้ความเห็นชอบและ
ให้ค าแนะน า  การปรับปรุ ง  การบริหารสัญญาการก่อสร้าง  จัดท ารายงานสถานะทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือก ากับดูแลการใช้เงินรายได้ให้เป็นไป
ตามระเบียบ และก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อการประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

การวางแผนและระบบการตรวจสอบประจ าปี ด าเนินการตรวจสอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงิน
และการบัญชี ของหน่วยงานต่างๆ ตามแผน และรายงานผลการตรวจสอบเป็นรายเดือน และเป็นรายปี รวมทั้ง
การแจ้งผลการตรวจสอบให้แต่ละหน่วยงานทราบเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง การก ากับติดตามและตรวจสอบ
ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ ตรวจสอบการจัดการเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย ตรวจสอบ
ระบบการรับและการน าส่งเงินรายได้ ตรวจสอบรายงานทางการเงินประจ าเดือนเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปี ตรวจสอบงบการเงิน
ขององค์กรในก ากับ การพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง และด าเนินโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) จัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

 
  



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         หน้า | 5  

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

2 . 1  สรุ ป ร ำยงำนผลกำรด ำ เนิ น งำนตำมแผนปฏิบั ติ ก ำ รป้ อ งกั นและปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปในภาพรวมได้ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  
สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  
วัตถุประสงค ์

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ 

2. บูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน  
2. สร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  
ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของประชาชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. เพ่ือรักษาเจตจ านงทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในแต่
ละช่วง  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
ไม่มีมาตรการที่เกี่ยวข้องทางการเมือง   
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  
สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้กระบวนการนโยบายเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถกระจายผลประโยชน์สู่ประชาชน
อย่างเป็นธรรม และไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายทุกระดับ  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 

1) การบูรณาการท างานและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย  
2) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์

ข้อบังคับในการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกัน 
3) วางระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ   

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  
พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มี

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ

ทุจริต 
4. เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคต  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
1. พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีการก ากับดูแลตนเองที่ดีและมีธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
3. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

2. เพ่ือตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้กระบวนการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
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3. เพ่ือบูรณาการกระบวนการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ 
4. เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดถูกด าเนินคดีและลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมและเท่าทันต่อสถานการณ์   

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ 

3. การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศ
ไทยให้มีระดับร้อยละ 50 ขึ้นไป  

มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินงำน 
1. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ (CPI) 
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2.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561        
 

ยุทธศำสตร์ 
มำตรกำร/ 

แนวทำงด ำเนินกำร 
โครงกำร/กิจกรรม 

ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการด า เนิ น ชีวิ ตและการ
ปฏิบัติงาน 

1. ส่งเสรมิให้ความรูเ้กี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรม
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏบิัติงาน   

ร้อยละของบุคลากร
รับรู้และเข้าใจการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตและ
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดนิทรรศการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สถาบันยุทธศาสตร์และประสาน
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานวันเกษตร
ภาคอีสาน ประจ าปี  2561 ระหว่างวันที่  26 มกราคม - 4 
กุมภาพันธ์ 2561 ภายในนิทรรศการมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อาทิเช่น เรื่องข้าว การขยายพันธุ์ปลานิลจิตรดา มะละกอ กล้วย 
ไก่ ผักพื้นบ้าน อาหารสัตว์ต้นทุนต่ า การแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนภายในงานด้วย โดยมี
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 90 

2.สร้างความตระหนักในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสร้างความตระหนักในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
รูปแบบต่างๆ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

จ านวนกิจกรรมเพื่อ
สร้างความตระหนักใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1 ครั้ง 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการแสดงเจตจ านงด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การแสดงเจตจ านงด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอให้ค ามั่นที่จะน าพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและขอให้หัวหน้า
หน่วยงานทุกหน่วยปฏิบัติราชการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็น
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ส าคัญและด าเนินงานด้วยความสุจริต ถูกต้อง มีความยุติธรรมและ
มีคุณความดี ภายใต้นโยบาย 6 ด้าน ดังน้ี 

1 ) แจ้งเวียนไปยังทุกคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกส่วนงาน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  

2) เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ก า ศ ฯ ต่ อ ส า ธ า ร ณ ช น ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่  https://www.kku.ac.th เพื่อให้
สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกันถึงเจตจ านงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม   
2.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีการเผยแพร่การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 
พ .ศ .  2 561  โดยประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทาง YouTube และแจ้ง
เวียนให้กับบุคลากรภายในได้รับทราบผ่านทาง Email  

3. เสริมพลังการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน และบูรณาการทกุภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจรติ  

1. แต่งตั้งประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การด าเนินงานต่างๆของ
มหาวิทยาลยั 
2. ส่งเสรมิให้ภาคส่วนต่างๆเข้าร่วม
เป็นกรรมการบริหารของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
 

จ านวนคณะกรรมการ
ที่ให้ภาคส่วนภายนอก
เข้ามามสี่วนร่วม 

1 
กรรมการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคณะกรรมการที่ให้ภาคส่วนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วม ดังนี ้
1. มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการ
ด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ด าเนินงานที่ เ ช่ือมโยงและ
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค
และนานาชาติ    
2. มีคณะกรรมการภาคประชาชน และคณะกรรมการบริการ

https://www.kku.ac.th/
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วิชาการแก่สังคม โดยส านักบริการวิชาการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
และในการปฏิบัติงานของส านักบริการวิชาการ การรับฟังความ
คิดเห็นจากภาคเอกชนในการบริหารจัดการ 
3. ด าเนินโครงการร้านกาแฟ ‘คอรัป “ฉัน”ไม่ขอรับ’ เป็นกิจกรรม 
Social Enterprise เพื่อพัฒนานักศึกษาและน ารายได้จากการ
ด าเนินกิจกรรมไปพัฒนาสังคมและชุมชน โดยที่ด าเนินการร่วมกับ 
TRUE Coffeeและ UNDP ในการสร้างส านึกความเข้าใจในความ
เป็นพลเมือง และการปกครองระบบประชาธิปไตย รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปช่ันในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ 
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 มิ.ย.60 
ระหว่า งมูลนิธิ ต่ อต้ านการทุจริตกับสถาบันการศึ กษาใน
ระดับอุดมศึกษา 15 แห่งในภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
มีคณะผู้บริหาร, คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมในการประกอบพิธี
ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง 

2. ยกระดับเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต 

ไม่มมีาตรการที่เกี่ยวข้องทาง
การเมือง   

- - - - 
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3. สกัดกั้นการทุจริตเ ชิง
นโยบาย 

1. การบูรณาการท างานและ
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย 

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

มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3 ช่องทาง 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ/หน่วยงาน จัดให้มีช่องทางรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยมีช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลายช่องทาง ซึ่งด าเนินงานโดย กอง
สื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี 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 
เพื่อน าไปยกเลิก ปรับปรุง หรือ
พัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันให้และสามารถ
น ามาปฏิบตัิไดจ้ริงตามกฎหมาย 

จ านวนกฎหมาย 
กฎระเบียบและการ
บังคับที่ปรับปรุง 

5 ฉบับ มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย ดังน้ี  

1) ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย พนักงาน
ราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 

2) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 313/2561 เรื่อง
การแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 

3) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 312/2561 เรื่อง
การแบ่งหน่วยงานส านักงานอธิการบดี  

https://gazette.kku.ac.th/site/view?id=8AoNKL61DZ
https://gazette.kku.ac.th/site/view?id=8AoNKL61DZ
https://gazette.kku.ac.th/site/view?id=8AoNKL61DZ
https://gazette.kku.ac.th/site/view?id=8AoNKL61DZ
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4) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 311/2561 เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกส่วนงาน 

5) มีปรับโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยเพื่ อการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีการจัดโครงสร้างและการ
บริหารงานภายในของมหาวิทยาลัยสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัย ได้ประกาศใช้
ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบ
เลิก การแบ่งส่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วน
งานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560     

3.  วางระบบและกลไกการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ   

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

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

1 
หลักเกณฑ ์

มหาวิทยาขอนแก่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 
1/2559 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2559) โดยการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเป็นการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา
ผลสัมฤทธ์ิของงานในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายซึ่งต้องมีการก าหนด
ดัชนีช้ีวัดหรือหลักฐานบ่งช้ีความส าเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้
ประเมินและผู้รับการประเมินและพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการตามสมรรถนะที่ ก.บ.ม. โดยผู้รับการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ (ตามนโยบายที่ 1 ข้อ 1.2.2) 
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4. พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

1. พัฒนาระบบบริหาร
มหาวิทยาลยัขอนแก่นให้มีการ
ก ากับดูแลตนเองที่ดีและมีธรร
มาภิบาล 

มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน มี
การรายงานผลฯตามนโยบายการ
ก ากับองค์การที่ดี และตามหลัก         
ธรรมาภิบาล 

จ านวนคณะ/หน่วยงาน
ที่รายงานผล  

33 
หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการด้านหลักธรรมาภิบาล 
และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท า
นโยบายการก ากับดู แลองค์ การที่ ดี  เ สนอที่ ประ ชุมสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 5/2552 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และได้มีการรายงานผล
การด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน โดยได้
รายงานปีละ 2 ครั้ง โดยการรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 มีคณะ/หน่วยงาน
รายงานผลทั้งหมด 33 หน่วยงาน 

2. พัฒนาระบบการก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงให้
มีประสิทธิภาพ 

1. การวางระบบและกลไกการ
ตรวจสอบและควบคุมภายในไปยงั
ระดับคณะ/หน่วยงาน 
2. มหาวิทยาลัย มีการบรหิารความ
เสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกด้านและขยาย
ผลไปยังคณะ/ 
หน่วยงาน 

จ านวนคณะ/
หน่วยงานท่ีรายงาน
ผล 

33 
หน่วยงาน 

มีการก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ดังนี ้

1) มีการวางกลไกการตรวจสอบและควบคุมภายใน ไปยัง
ระดับคณะ/หน่วยงาน และมีส านักงานตรวจสอบภายใน โดยมี
แนวทางและกลไกในการด าเนินงานตามแผนในการตรวจสอบ
ครอบคลุมระบบการบริหาร ก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  

2) มีการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมทุกด้านและขยายผล
ไปยังคณะ/หน่วยงาน ซึ่งมีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดระบบและกลไก
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้
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ครอบคุลมทุกด้านได้แก่ 1. ด้านกลยุทธ์ 2. ด้านธรรมาภิบาล 3.
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. ด้านกระบวนการ และมีการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและน าเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง มีคณะ/หน่วยงานรายงานผลทั้งหมด 
33 หน่วยงาน 

3. การบูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

จัดท านโยบาย/มาตรการ/ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

มีนโยบายเกี่ยวกับ
เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1 นโยบาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการด าเนินการตามโครงการประเมิน
คุณ ธร รมและความ โปร่ ง ใส  โ ดย ไ ด้ แ จ้ ง เ วี ย น ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริตด้าน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน พึงยึดถือนโยบายทั้ง 
6 ด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสาร
ภายในหน่วยงาน เป็นแนวทางปฏิบัติ ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ 
อย่างทั่วถึง  

5. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการปราบปราม
การทุจริต 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

มีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการ
จัดการข้อร้องเรียนของประชาชน
และผูม้ีส่วนได้เสียหลากหลาย
ช่องทาง 

จ านวนช่องทางในการ
รับฟังข้อร้องเรียน 
 

3 ช่องทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานที่ส าคัญในการรับผิดชอบใน
การประสานจัดการข้อร้องเรียน คือส านักงานประสานและจัดการ
ข้อร้องเรียน มีภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมายัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและการ
จัดการข้อร้องเรียนของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้   

1) ร้องเรียนโดยท าเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ส่งถึง
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หน่วยงานโดยตรง หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ 

2) ร้องเรียนโดยวาจา โดยผู้ร้องเรียนมาติดต่อด้วยตนเอง 
หรือผ่านทางโทรศัพท ์

3) ร้องเรียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ email ถึง
เจ้าหน้าท่ีส านักงานและอธิการบดี 

2. ส่งเสรมิการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
คณาจารย ์
และบุคลากรทุกระดับ  

รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรไดร้ับทราบและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง 
 

มีโครงการที่ส่งเสริม
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ 
บุคลากรทุกระดับ 

1 
โครงการ 

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนิน โครงการสัมมนาคณะกรรมการ
การจรรยาบรรณประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม) ร่วมกับ
คณะหน่วยงานเพื่อถ่ายทอดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้าน
จรรยาบรรณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้ความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ต า ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในระดับคณะหน่วยงาน เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2561 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมมากกว่า 70 คน 

3. การเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรที ่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  

1. ส่งเสรมิการให้ความรู้เฉพาะทาง
สร้างความเป็นมืออาชีพด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. สร้างหลักสูตรและจัดฝึกอบรม
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
3. มกีารพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสด ุ

มีโครงการ/กิจกรรม
การให้ความรูเ้ฉพาะ
ทาง หลักสูตรและจัด
ฝึกอบรม  

2 
โครงการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้เฉพาะ
ทาง และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 โครงการ ดังน้ี  
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการ
สัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันการทุจริต
กับบทเรียนต้านโกงในหน่วยงานภาครัฐ” โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 
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4. มีแนวทางการตรวจสอบถึงความ
เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้
เสนองาน 

09.00-12.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการบริหารงานให้ เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามหลักธรร
มาภิบาลและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ด าเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นเรื่อง”มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯในภาคการศึกษาฯ” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกล่าวถึงเรื่อง 
“การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อการต่อต้านการทุจริตใน
ภาคการศึกษาฯ” เผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากส านักงาน 
ป.ป.ช.และภาคส่วนอ่ืนๆ  

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

1. ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร ์

มีวิธีการในการตดิตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ใน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบการ
ติดตามและประเมินผลก่อนการ
ปฏิบัติ ในระหว่างการปฏิบตัิ และ
หลังการปฏิบตั ิ

มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการน าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 – 2562 ไปสู่การปฏิบัติ โดย
การติดตามและประเมินผลจะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็น
รายไตรมาส (4 ครั้ง) คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน ส าหรับการด าเนินงานจะมีการน าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่
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ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยจะมีการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานตาม
โครงการ และการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งเพื่อเป็น
ข้อมูลส าหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยยังคงมีเป้าประสงค์
ของแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นหลัก พร้อมท้ังสร้างตัวช้ีวัด  การพัฒนา
ที่สามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 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
หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

1 
หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการติดต่อประสานงานในการด าเนินการ
ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยตรงกับส านักงาน 
ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ และภาคส่วนภายนอกต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้
แนวทางการน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การยกระดับดัชนีช้ีวัดการ
รับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย  
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