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รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
จากข้อสรุปเรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จาก

การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกำหนดผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการ พร้อมเผยแพร่ ถ่ายทอด 
และสื่อสารมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดไปยังส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมการเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม และมหาวิทยาลัยได้
สำรวจไปยังส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ถึงโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับแต่ละมาตรการ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
https://www.cmu.ac.th/Content/University/ITA/O42.pdf 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยมีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หลักของ
มหาวิทยาลัย https://www.cmu.ac.th/ โดยการเพิ่มเติมข้อมูลที่นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้สนใจศึกษา
ต่อ บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย ประชาชนทั่วไป ฯลฯ สามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลรายละเอียด ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เช่น รายนามผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน
พร้อมแสดงลิงค์ไปยังส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผน
งบประมาณ แผนการจัดซื ้อจัดจ้าง เป็นต้น อีกทั ้ง ยังมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารและสามารถ
เสนอแนะ ร้องเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงานและหน่วยงาน 
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ผู้เข้ามาใช้งานบนเว็บไซต์ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และง่าย
ต่อการเข้าถึงมากที่สุด 

• ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง Platform online : VOC-CMU 
https://voc.cmu.ac.th/VOC1.aspx?OID=25 ของมหาวิทยาลัย และยังเป็น Platform online 
กลางที่ส่วนงานและหน่วยงาน สามารถนำไปใช้ภายในหน่วยงานได้ เพื่อให้ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกสามารถเสนอความคิดเห็น เสนอแนะ ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต และ
อ่ืน ๆ ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

• มหาว ิทยาล ัย ได ้ม ี การ เผยแพร ่ข ้ อม ูลสาธารณะ หน ้า เว ็บไซต ์หล ักของมหาว ิทยาลั ย 
https://www.cmu.ac.th/  เพื่อให้ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
ได ้อีกท้ังยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอีกด้วย 

 

https://www.cmu.ac.th/Content/University/ITA/O42.pdf
https://www.cmu.ac.th/
https://voc.cmu.ac.th/VOC1.aspx?OID=25
https://www.cmu.ac.th/
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2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม :  
กิจกรรมที่ดำเนินการ อาทิ 

• การประชุมผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษาครั้งที่ 1/2564 https://cmu.ac.th/th/article/0e67b838-
c30c-47d9-905a-14e177779faa  

• บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการสหกิจศึกษา ร่วมกับ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน 
จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ https://www.cmu.ac.th/th/article/7679baa5-70aa-4ab2-
a115-c86cdb57a327 

• การประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารงานเพ่ือพัฒนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2567) 
https://www.cmu.ac.th/th/article/102b129d-a968-4279-a68e-6df6c70519e6 

• ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนแนว Career Tracks ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
https://www.cmu.ac.th/th/article/951f7f4b-a62a-4470-99bd-ba496b5cb5ad 

 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ http://finance.oop.cmu.ac.th/sites/default/files/cmu-stroe-21-05-2562.pdf 
และ 4. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
https://www.cmu.ac.th/Content/University/ITA/O46.pdf 
และ 5. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม https://www.cmu.ac.th/Content/University/ITA/O47.pdf 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
https://www.cmu.ac.th/Content/University/ITA/O45.pdf 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 

• มหาวิทยาลัยได้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่ผ ู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงาน 
และการประพฤติปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยมีการจัดการเรื ่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นไปด้วยความ
เหมาะสม มีข้ันตอนกระบวนการดำเนินการร้องเรียน ดังภาพ 

https://cmu.ac.th/th/article/0e67b838-c30c-47d9-905a-14e177779faa
https://cmu.ac.th/th/article/0e67b838-c30c-47d9-905a-14e177779faa
https://www.cmu.ac.th/th/article/7679baa5-70aa-4ab2-a115-c86cdb57a327
https://www.cmu.ac.th/th/article/7679baa5-70aa-4ab2-a115-c86cdb57a327
https://www.cmu.ac.th/th/article/102b129d-a968-4279-a68e-6df6c70519e6
https://www.cmu.ac.th/th/article/951f7f4b-a62a-4470-99bd-ba496b5cb5ad
http://finance.oop.cmu.ac.th/sites/default/files/cmu-stroe-21-05-2562.pdf
https://www.cmu.ac.th/Content/University/ITA/O46.pdf
https://www.cmu.ac.th/Content/University/ITA/O47.pdf
https://www.cmu.ac.th/Content/University/ITA/O45.pdf
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7. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
https://www.cmu.ac.th/Content/University/ITA/O48.pdf 

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยวางตัวเป็นกลาง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งโดยเคร่งครัด และในกรณีที่ต้องใช้ดุลยพินิจต้องใช้ดุลยพินิจอย่างเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิบัติ  

 

8. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ป้องกันการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สรุปได้ ดังนี้ 
• เทศกาลปีใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนชาว มช. คณะ/ส่วนงาน มอบความสุขและความ

ปรารถนาดี จากใจสู่ใจ โดยงดมอบของขวัญให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (send love no gift) เพ่ือ
เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่ดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกัน 
https://www.facebook.com/cmuofficial/photos/a.428183567248800/37498739184130
65/?type=3&theater 

• มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีประพฤติดี เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ 
https://cmu.ac.th/th/article/1be7e817-0adc-4d5e-b5aa-0922f23889bb 

https://www.cmu.ac.th/Content/University/ITA/O48.pdf
https://www.facebook.com/cmuofficial/photos/a.428183567248800/3749873918413065/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cmuofficial/photos/a.428183567248800/3749873918413065/?type=3&theater
https://cmu.ac.th/th/article/1be7e817-0adc-4d5e-b5aa-0922f23889bb
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• มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา 
https://www.cmu.ac.th/th/article/d1276eca-433f-4475-a2ae-376bd4b31f30 

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University – Integrity and Transparency Assessment 
: CMU-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณธรรมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส่วนงาน ดำเนินการ
เชิงร ุก ให้สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติเกี ่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบให้เกิดประสิทธิผล 

2. เพ ื ่อสร ้างระบบการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของส ่วนงาน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือใช้สำหรับการประเมิน CMU-ITA 

3. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ที ่เกี ่ยวข้องภายนอกได้รับรู้การดำเนินงานตาม
แนวทางความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการป้องกันและต่อต้านการทุจริ ต และ
มหาวิทยาลัยนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

4. เพ่ือนำผลคะแนน CMU-ITA เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 รายละเอียดโครงการดังแสดงในภาคผนวก 
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