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PREFACE

ค�ำน�ำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือใน
เชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพ
ของส่วนงานประจ�ำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา
การด�ำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน ผลการประเมินทีไ่ ด้จะช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถน�ำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาส่วนงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานการให้บริการ สามารถอ�ำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดี ขณะเดียวกัน
การประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
อีกทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 4 (พ.ศ.2565-2569)
แผนแม่บทภายใต้ยท
ุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมช
ิ อบ (ปี 25612580) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลที่
เกีย
่ วข้องโดยมุง
่ เน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันการทุจริต และการปราบปราม
ทุจริต เพื่อให้บุคลากรมีค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต และมีจิตส�ำนึกต่อต้าน การทุจริต เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบร่วมกันได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากการประชุมคณะท�ำงานก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรองรับระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของมหาวิทยาเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
มีมติเห็นสมควรจัดท�ำ  “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส่วนงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University –Integrity and Transparency Assessment:
CMU-ITA)” และบัดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
คลีค
่ ลายลง จึงด�ำเนินโครงการฯ โดยมีวต
ั ถุประสงค์ เพือ
่ ยกระดับมาตรฐานคุณธรรมในการด�ำเนิน
งานของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมช
ิ อบ ให้เกิดคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อยกระดับมาตรฐานการด�ำเนิน
งานของส่วนงาน ในการป้องกันการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ
รวมทั้งได้รับทราบถึงสถานะปัญหา ช่องว่างของความไม่เป็นธรรม โดยส่วนงานน�ำผลการ
ประเมินไปจัดท�ำเป็นแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้รับบริการทั้งนักศึกษา
บุคลากร ประชาชน และส่วนงานทัง
้ ภายในและภายนอก และเพือ
่ น�ำผลคะแนนการประเมิน CMU-ITA
เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่ ว นงานเพื่ อ เป็ น การขั บ เคลื่ อ นการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยมี คณะ ส�ำนัก และ สถาบัน จ�ำนวน 46 ส่วนงาน ที่ร่วมเข้ารับการประเมินฯ

ส� ำ หรั บ คู ่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานของส่ ว นงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ได้มีการปรับรูปแบบการน�ำเสนอให้
มีลักษณะเป็นคู่มือ (Manual) ที่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ของส่วนงาน สามารถ
น�ำไปใช้ประกอบการลงมือปฏิบต
ั ก
ิ ารประเมินผ่านระบบ Chiang Mai University - Integrity and
Transparency Assessment: CMU-ITA ได้อย่างสะดวกและชัดเจนมากยิง
่ ขึน
้ โดยประกอบไปด้วย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ อย่างไรก็ตามความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาส่วนงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากผู้รับผิดชอบ
การประเมิน ITA แต่เพียงล�ำพัง ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ส�ำคัญจึงอยู่ที่ความร่วมมือกันระหว่าง
ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านของทุ ก ฝ่ า ยภายในองค์ ก รที่ จ ะต้ อ งร่ ว มมื อ กั น วางแผนพั ฒ นาการ
ด�ำเนินงาน และร่วมมือกันเปิดเผยข้อมูลผลการด�ำเนินงานในมิตต
ิ า่ ง ๆ เพือ
่ ให้ผลการประเมินทีไ่ ด้
สามารถสะท้ อนคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในภาพรวมของการด� ำ เนิ น งานภายในส่ ว นงานได้
อย่างแท้จริง ตลอดจนเพือ
่ ให้ได้ขอ
้ มูลการประเมินทีส
่ ามารถน�ำไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาการ
ด�ำเนินงานให้ตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของผู้รับบริการในปีงบประมาณถัดไป
อันจะน�ำมาสูค
่ วามเชือ
่ มัน
่ ของสาธารณชนและนานาชาติทม
ี่ ต
ี อ
่ คุณธรรมความโปร่งใสของส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตุลาคม 2564
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1

1. ค�ำน�ำ

1.1 ความเป็นมา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ถือเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวกที่ มุ่ ง พั ฒนาระบบราชการไทยใน
เชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุง
่ จับผิด เปรียบเสมือนเครือ
่ งมือ
ตรวจสุขภาพองค์กรประจ�ำปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและ
ปัญหาการด�ำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถน�ำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร
ให้มป
ี ระสิทธิภาพในการปฏิบต
ั ง
ิ าน การให้บริการสามารถ
อ�ำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดี
ยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือ
ในการยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานภาครัฐ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA
จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการด�ำเนินงาน
การป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและการให้บริการประชาชน เพือ
่ ให้ทราบถึงช่องว่าง
ของความไม่ เ ป็ น ธรรมและความด้ อ ยประสิ ท ธิ ภ าพ
ส�ำหรับน�ำไปจัดท�ำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ไทยต่อไป
มติคณะรัฐมนตรีเมือ
่ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกส่วนงานเข้าร่วมรับการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด� ำเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- 2560 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.
2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกส่วนงานเข้าร่วม
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และในปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3

(พ.ศ.2560-2564) ได้ก�ำหนดให้การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ที่ส�ำคัญในการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก โดยมีสำ� นักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบการประเมิน
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มรั บ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 เป็ น ต้ น มา โดยมี ผ ลคะแนนการประเมิ น
ดี ขึ้ น ตามล� ำ ดั บ ทั้ ง นี้ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ.2565
เพื่ อ เป็ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายคณะท� ำ งานก� ำ หนด
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ รองรั บ ระบบคุ ณ ธรรม
และความโปร่ ง ใสของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เห็ น ควร
ก� ำ หนดแนวทางยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ธรรมใ น
การด� ำ เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และส่ ว นงานให้
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนพั ฒ นาการ
ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ระยะที่ 12 ฉบั บ
ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ.2560-2565) ในการสร้ า งระบบ
การบริหารจัดการที่มุ่งสู่ Performance Excellence
ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนิน
การที่ เ ป็ น เลิ ศ (EdPEx) จากการประชุ ม คณะท� ำ งาน
ก� ำ หนดแนวทางการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ รองรั บ ระบบ
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของมหาวิทยาเชียงใหม่
ครั้ ง ที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 และ
ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติ
เห็ น สมควรจั ด ท� ำ  “โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (Chiang Mai University – Integrity and
Transparency Assessment: CMU-ITA)” เพือ
่ เป็นการ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 และปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มป
ี ระสิทธิภาพ
โดยน�ำข้อเสนอแนะในการพัฒนา (OFIs) ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 มาเป็ น แนวทางการด� ำ เนิ น การต่ อ ไป

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.2 หลักการพื้นฐาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai
University - Integrity and Transparency Assessment
: CMU-ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
อ้างอิงระเบียบวิธีการประเมินผลที่สอดคล้องกับแนว
ปฏิ บั ติ ข องการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสใน
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITAS) ก�ำหนด
การเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้

2

ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Internal Integrity
and Transparency Assessment: IIT) ใช้แบบส�ำรวจ/
แบบวัดการรับรู้ IIT เป็นเครื่องมือ เป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกประเภทที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มี
โอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน
ด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของส่ ว นงานตนเอง
โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด
ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ�ำนาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
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ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) ใช้แบบส�ำรวจ/แบบวัดการรับรู้ EIT เป็นเครื่องมือ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เป็นผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ นักศึกษา บริษัท ห้างร้าน
ร้านค้า ผู้เช่าพื้นที่ ประชาชนที่ติดต่อหรือรับบริการด้านการวิจัย บริการวิชาการ หรือ
อื่น ๆ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น
ใน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท�ำงาน

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของส่วนงาน
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
โดยใช้แบบวัด OIT เป็นเครื่องมือ เป็นการตรวจสอบระดับการเปิด
เผยข้อมูลของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เผยแพร่ไว้
ทางหน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน
ITA ในฐานะผูเ้ ชีย
่ วชาญและคนกลาง (Third Party) เป็นผูต
้ รวจสอบ
ข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ที่ก�ำหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด�ำเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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1.3 เป้าหมายตามนโยบายของประเทศ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ยังได้รับการให้ความ
ส�ำคัญและการยอมรับในระดับประเทศ ดังจะเห็นได้จาก
การถูกก�ำหนดเป็นเป้าหมายหรือส่วนหนึ่งของนโยบาย
และแผนงานระดับประเทศ ได้แก่
คณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะ
รัฐมนตรีได้รับทราบผลการประเมินและรายงานผลการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด� ำเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และมีมติเห็นชอบให้สว่ นงานทีเ่ กีย
่ วข้อง ก�ำหนดตัวชีว้ ด
ั
การก�ำกับดูแลการประเมิน ITA ของผูบ
้ ริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแลการประเมิน ITA
แผนแม่บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ป ระเด็ น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.
2561–2580)
ได้ ก� ำ หนดให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึง
่
ในตัวชีว้ ด
ั ของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบโดยในระยะแรกได้ก�ำหนดให้ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ส่วนงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาค
รัฐจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85
คะแนนขึ้นไป
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้ ก� ำ หนดให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นตัว
ชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศฯ โดยก�ำหนดให้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนงานทีเ่ ข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน
85 คะแนนขึ้นไป

แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ได้ ก� ำ หนดให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ น
ตัวชี้วัดของแนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิดปลุกจิตส�ำนึก
ให้ มี วั ฒ นธรรมและพฤติ ก รรมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โดย
ก�ำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่วนงานที่
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565)
ได้ก�ำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น
ตัวชีว้ ด
ั ของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบโดยก�ำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่วนงานทีเ่ ข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจ�ำนวนไม่นอ
้ ยกว่า
ร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึน
้ ไป นอกจากนี้
ส่วนงานก�ำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐยังได้มีการน�ำผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลประสิทธิภาพ
ของส่วนงานหรือประเมินผลผู้บริหารองค์การภาครัฐ
อีกด้วย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
ได้ ก� ำ หนดคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส่วนงาน จ�ำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนน
ขึ้นไป

1.4 เป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ�ำนวนส่วนงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องมีผลการประเมิน CMU-ITA ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป
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1.5 ปฏิทินการประเมินและแผนด�ำเนินการ
กรอบระยะเวลาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (Chiang Mai University – Integrity and Transparency Assessment : CMU-ITA) ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ส่วนงานด�ำเนินการให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ดังนี้

ขั้นตอน

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

หมายเหตุ

ชวงเตรียมความพรอม
การเผยแพรปฏิทินการประเมิน CMU-ITA
การเผยแพรคูมือรายละเอียดการประเมิน CMU-ITA
Kickoff CMU-ITA
อบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลระบบของสำนักงาน (Admin)
อบรมหลักสูตรสำหรับผูตรวจประเมิน

ช่วงดำเนินการประเมิน
การลงทะเบียนเขาสูระบบ CMU-ITA

ผูดูแลระบบ โดยให
ผูบริหารสวนงานเป็น
ผูรับรอง

การนำเขาขอมูลและจำนวนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
(จากฐานขอมูล CMU-MIS) และภายนอก

ผูดูแลระบบ โดยให
ผูบริหารสวนงานเป็น
ผูรับรอง

การเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบวัด IIT และ EIT

- แบบวัด IIT ออนไลน
โดยสวนงานประชาสัมพันธ
ใหบค
ุ ลากรภายในสวนงาน
เป็นผูประเมิน
- แบบวัด EIT ออนไลน
โดยสวนงานประชาสัมพันธ
ใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกเป็นผูประเมิน

การรายงานขอมูลตามแบบวัด OIT

ผูดูแลระบบ โดยให
ผูบริหารสวนงานเป็น
ผูรับรอง

การตรวจสอบและใหคะแนนแบบวัด OIT

โดยคณะที่ปรึกษา
การประเมิน

การชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันผลแบบวัด OIT

ใหผูบริหารสวนงาน
เป็นผูรับรอง

การประมวลผลการประเมิน
การจัดทำรายงานผลการประเมิน

ชวงเผยแพรผลการประเมิน
นำเสนอผลการประเมินฯ ตอผูบริหาร
สภามหาวิทยาลัย และประกาศทางเว็บไซต
กิจกรรม CMU-ITA 2022 Event
*ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนา

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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1.6 ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน
1) คณะท�ำงานก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรองรับระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการด�ำเนินการประเมินในภาพรวม โดยมีหน้าที่เสนอนโยบาย
และแนวทางก�ำกับการด�ำเนินการเพื่อด�ำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับระบบคุณธรรม รวมถึงรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป
2) ส่วนงานก�ำกับติดตามการประเมิน ประกอบด้วย กองแผนงาน ส�ำนักบริการวิชาการ และส�ำนักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทในการร่วมก�ำหนดแนวทางและร่วมก�ำกับติดตามการประเมิน รวมไปถึงการประสานงาน
ในระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ในการประเมินแก่ส่วนงาน
3) คณะที่ปรึกษาการประเมิน เป็นกลุ่มคณะบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษาแก่ส่วนงานที่เข้า
รับการประเมินอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านกระบวนการประเมินและในด้านเนื้อหาในการประเมิน รวมไปถึงท�ำหน้าที่ใน
การด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบ และให้คะแนนตามแบบส�ำรวจที่ก�ำหนด
4) ส่วนงานทีเ่ ข้ารับการประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอืน
่
ส่วนงานวิชาการภายใน ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย และส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน
รวมจ�ำนวน 46 ส่วนงาน ซึง
่ แบ่งตามโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคผนวก)
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2.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)

2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีส
่ ง
ั กัดตามส่วนงานต่าง ๆ ตัง
้ แต่
ผูบ
้ ริหาร อาจารย์ นักวิจย
ั พนักงานปฏิบต
ั ง
ิ าน ไปจนถึง
ลูกจ้างทีป
่ ฏิบต
ั ง
ิ านให้กบ
ั ส่วนงานมาเป็นระยะเวลาไม่นอ
้ ย
กว่า 1 ปี นับจากวันที่น�ำเข้าข้อมูล โดยก�ำหนดเกณฑ์
จ�ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ดังนี้
ก�ำหนดจ�ำนวนรายชื่อร้อยละ 10 ของจ�ำนวน
บุคลากรทั้งหมด แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 30 คน
กรณีสว่ นงานมีบค
ุ ลากรจ�ำนวนน้อยกว่า 30 คน
ให้เก็บข้อมูลจากบุคลากรทั้งหมด
กรณีสว่ นงานมีบค
ุ ลากรจ�ำนวนมากกว่า 4,000 คน
(คณะแพทยศาสตร์) ให้เก็บข้อมูลจากบุคลากรไม่นอ
้ ยกว่า
400 คน
2.1.1 รูปแบบการวัดผล IIT
ใช้แบบวัดการรับรูข
้ องผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค�ำตอบตาม
การรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโดยเป็นการประเมินระดับ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อส่วนงาน
ตนเองใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชีว้ ด
ั การใช้งบประมาณ ตัวชีว้ ด
ั การใช้อำ� นาจ ตัวชีว้ ด
ั
การใช้ทรัพย์สน
ิ ของราชการ และตัวชีว้ ด
ั การแก้ไขปัญหา
การทุจริต
2.1.2 วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด IIT
มหาวิทยาลัยจะแจ้ง URL หรือ QR code ตอบ
แบบวัดการรับรูข
้ องผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียภายใน (IIT) ไปยัง
Admin ของส่วนงาน และให้ส่วนงานน�ำไปเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของส่วนงานตอบแบบวัด
ตามจ�ำนวนขั้นต�่ำ  ส่วนงานควรค�ำนึงถึงช่องทางการ
เผยแพร่ที่บุคลากรจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
และค�ำนึงถึงการเผยแพร่ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกงาน
และหน่วยงานภายใน และจะต้องก�ำกับติดตาม ส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้ามาตอบให้ได้มากที่สุดและ ไม่น้อยกว่า
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่ำและตามระยะเวลาที่ก�ำหนด

ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอก หมายถึง นักศึกษา
บริษท
ั ห้างร้าน ผูเ้ ช่าพืน
้ ที่ บุคคล นิตบ
ิ ค
ุ คล หน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ เ คยมารั บ บริ ก ารหรื อ มาติ ด ต่ อ ตามภารกิ จ
ของส่วนงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี
วิธีการน�ำเข้าข้อมูล ดังนี้
1) พิมพ์รายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนดให้ โดยก�ำหนดเกณฑ์
จ�ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนี้
ก�ำหนดจ�ำนวนรายชื่อร้อยละ 10 ของจ�ำนวน
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียภายในทัง
้ หมด แต่จะต้องไม่นอ
้ ยกว่า
30 คน
กรณีสว่ นงานมีผม
ู้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียภายในจ�ำนวน
น้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในทั้งหมด
กรณีสว่ นงานมีผม
ู้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียภายในจ�ำนวน
มากกว่า 4,000 คน (คณะแพทยศาสตร์) ให้เก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 คน
2) พิมพ์รายงานแบบวัด EIT เสนอให้ผู้บริหาร
ของส่วนงานรับรองข้อมูล
3) อัพโหลดไฟล์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบน
เว็บไซต์ www.cmu.ita.ac.th
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2.2.1 รูปแบบการวัดผล EIT
ใช้ แ บบวั ด การรั บ รู ้ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดทีใ่ ห้ผต
ู้ อบเลือกตัวค�ำตอบ
ตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการ
ประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ที่มีต่อส่วนงานใน 3 ตัวชี้วัดได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการ
ด�ำเนินงาน ตัวชีว้ ด
ั ประสิทธิภาพการสือ
่ สาร และตัวชีว้ ด
ั
การปรับปรุงระบบการท�ำงาน
2.2.2 วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT
คณะที่ปรึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT
คณะที่ปรึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกแต่ละประเภทตามทีส
่ ว่ นงานน�ำเข้าข้อมูล
ไว้ในระบบ CMU-ITA เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงาน และ
สะท้อนความเป็นตัวแทนที่ดี จากนั้นจะก�ำหนดแนวทาง
และด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักวิชาการให้
ได้ไม่น้อยกว่าจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่ำตามที่ก�ำหนด
ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาการประเมินอาจขอรับข้อมูลรายชื่อ
และช่องทางการติดต่อผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอกเพิม
่ เติม
หรืออาจขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่ส่วนงาน
ร่วมด้วย
ส่วนงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนการตอบแบบ
วัด EIT มหาวิทยาลัยจะแจ้ง URL หรือ QR code ตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ไปยัง Admin ของส่วนงาน และให้ส่วนงานน�ำไปเผย
แพร่และประชาสัมพันธ์แก่นก
ั ศึกษา บริษท
ั ห้างร้าน ผูเ้ ช่า
พื้นที่ บุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐที่เคยมารับ
บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของส่วนงาน ตอบแบบวัด
ตามจ�ำนวนขั้นต�่ำ  ส่วนงานควรค�ำนึงถึงช่องทาง
การเผยแพร่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะสามารถเข้า
ถึงได้อย่างสะดวก และค�ำนึงถึงการเผยแพร่ให้ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกประเภท และจะต้องก�ำกับติดตาม ส่งเสริมให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบให้ได้มากที่สุด
และไม่น้อยกว่าจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่ำและตามระยะ
เวลาที่ก�ำหนด
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2.3 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูล
ทั่วไปของส่วนงานที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เช่น รายนามผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร พันธกิจ การเปิดเผยข้อมูล และการ
ป้องกันการทุจริต เป็นต้น ผ่านการน�ำเสนอข้อมูลจาก
เว็ปไซต์ของส่วนงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.3.1 รูปแบบวัดผล OIT
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment: OIT)
เป็นแบบวัดที่ให้ส่วนงานเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิด
เผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่ง
ที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลและระบุค�ำอธิบายเพิ่มเติม
ประกอบค�ำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของส่วนงานโดยเป็นการประเมินระดับการเปิด
เผยข้อมูลต่อสาธารณะของส่วนงาน เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของส่วนงานได้ใน
2 ตัวชีว้ ด
ั ได้แก่ ตัวชีว้ ด
ั การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย
5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และ
ตัวชีว้ ด
ั การป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ ด
ั ย่อย
ได้แก่ การด�ำเนินการเพือ
่ ป้องกันการทุจริตและมาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)
2.3.2 วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด OIT
1) ส่วนงานโดยผูด
้ แู ลระบบ (Admin) ของส่วนงาน
ด� ำ เนิ น การดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สาธารณะ OIT (ไฟล์ Excel) โดยตอบข้อมูลตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนดโดยระบุขอ
้ มูลให้ครบถ้วนทัง
้ 3 ส่วน
ได้แก่
(1) มี/ไม่มี
(2) URL เพือ
่ เชือ
่ มโยงไปสูข
่ อ
้ มูลของส่วนงาน
(3) ระบุค�ำอธิบายเพิ่มเติมประกอบค�ำตอบ
2) ให้สว่ นงานด�ำเนินการกรอกข้อมูลของส่วนงาน
ในแต่ละข้อค�ำถามให้ครบถ้วนและถูกต้อง
3) พิมพ์รายงานแบบวัด OIT เสนอให้ผู้บริหาร
ของส่วนงานรับรองข้อมูล
4) จัดส่งไฟล์ข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะมาที่ www.cmu.ita.ac.th พร้อมส่งเป็นบันทึก
ข้อความเรื่อง “ขอส่งข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ” ลงนามโดยผู้บริหารส่วนงานจัดส่งมายัง
มหาวิทยาลัย

คูคู่ม่มือือการประเมิ
การประเมินนคุคุณ
ณธรรมและความโปร่
ธรรมและความโปร่งงใสในการด�
ใสในการด�ำำเนิ
เนินนงานของส่
งานของส่ววนงาน
นงานมหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยเชี
เชียยงใหม่
งใหม่
ประจ�
ประจ�ำำปีปีงงบประมาณ
บประมาณพ.ศ.
พ.ศ.2565
2565
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2.3.3 วิธีการตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT
คณะทีป
่ รึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแบบวัด
OIT โดยตรวจสอบจากค�ำตอบ มี/ไม่มี URL ที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลและค�ำอธิบายประกอบค�ำตอบที่ส่วนงานได้ระบุไว้
โดยจะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2.3.4 วิธีการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT
เมื่อคณะที่ปรึกษาการประเมินได้ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและให้คะแนนแบบวัด OIT แล้ว ส่วนงานจะได้
รับทราบผลคะแนนแบบวัด OIT เบือ
้ งต้นพร้อมทัง
้ ค�ำอธิบายประกอบการให้คะแนน โดยในกรณีทส
่ี ว่ นงานไม่เห็นด้วย
กับผลคะแนนแบบวัด OIT ส่วนงานสามารถชี้แจงหรืออธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในรายงานแบบวัด
OIT หรือที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของส่วนงานเพื่อให้คณะที่ปรึกษาการประเมินได้ทบทวนการให้คะแนนแบบวัด OIT
ให้มค
ี วามถูกต้องและเป็นธรรมต่อส่วนงานมากทีส
่ ด
ุ โดยหากพ้นช่วงระยะเวลาการชีแ้ จงเพิม
่ เติมแบบวัด OIT จะถือว่า
ส่วนงานไม่ประสงค์ที่จะขอให้คณะที่ปรึกษาการประเมินได้ทบทวนการให้คะแนนแบบวัด OIT
2.3.5 เงื่อนไขส�ำคัญเกี่ยวกับแบบวัด OIT
1) ค�ำนิยามส�ำคัญที่เกี่ยวกับของการด�ำเนินการในแบบวัด OIT
เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของส่วนงานที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ
ก�ำหนดค�ำนิยาม ดังนี้
		“ส่วนงาน” หมายถึง องค์กรและการบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้อธิการบดี ประกอบด้วย
ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น ๆ
		“หัวหน้าส่วนงาน” หมายถึง คณบดี ผูอ
้ ำ� นวยการส�ำนัก/สถาบัน หัวหน้าส�ำนัก ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		
“ปี พ.ศ. 2565” หมายถึงรอบปีที่ส่วนงานบริหารราชการ หากส่วนงานบริหารราชการโดยใช้
ปีงบประมาณให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
		“การให้บริการ” หมายถึง การให้บริการตามอ�ำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของส่วนงาน
ส�ำหรับส่วนงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ�ำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการที่มีความส�ำคัญต่อภารกิจของส่วนงาน
2) เงื่อนไขทั่วไปของการด�ำเนินการในแบบวัด OIT
ส่วนงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของส่วนงาน
ส่วนงานจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของส่วนงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทก
ุ ช่วงเวลา
อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจำ� เป็นทางเทคนิคท�ำให้เว็บไซต์หลักของส่วนงานไม่สามารถเข้าถึงได้ชวั่ คราวส่วนงาน
จะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด้รบ
ั แจ้งจากคณะทีป
่ รึกษาการประเมิน
ส่วนงานจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อมูลเปิดเผยอยู่ในต�ำแหน่งใดบนเว็บไซต์หลักของส่วนงานและ
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างไรจากหน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงาน เนื่องจากการตรวจสอบการเปิดเผย
ข้อมูลจะพิจารณาจากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทั่วไป กรณีที่ส่วนงานไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมูลใดได้ เนือ
่ งจากมีขอ
้ จ�ำกัดหรือเหตุผลความจ�ำเป็นท�ำให้ไม่สามารถเผยแพร่ขอ
้ มูลตามรายละเอียดทีก
่ ำ� หนดได้
ให้สว่ นงานอธิบายเหตุผลความจ�ำเป็นมาอย่างละเอียดหรือจะต้องระบุเหตุผลด้านกฎหมายหรือข้อจ�ำกัดอันสุดวิสย
ั
ลงในช่องค�ำอธิบายเพิ่มเติมประกอบค�ำตอบ
ในกรณีส่วนงานไม่สามารถด�ำเนินการหรือจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษา
ดูงานตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในแบบวัด OIT อันเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีหรือค�ำสั่งจังหวัดหรือค�ำสั่งของ
แต่ละส่วนราชการขอให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด�ำเนินการตามประเด็นการประเมินที่ก�ำหนด รวมถึงระบุค�ำสั่งหรือ
ประกาศหรือมาตรการที่ส่งผลให้ส่วนงานไม่สามารถด�ำเนินการได้ ไว้ในช่องค�ำอธิบายเพิ่มเติมประกอบค�ำตอบ
โดยไม่ต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะทางเว็บไซต์หลักของส่วนงาน โดยหากคณะที่ปรึกษาพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีเหตุผลอันน่าเชื่อถือได้จะไม่น�ำประเด็นการประเมินนั้นมาคิดคะแนน
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3.1 ตัวชี้วัดของแบบวัด IIT
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การรั บ รู ้ ข องบุ ค ลากรภายในส่ ว นงานต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรอืน
่ ในส่วนงานของตนเองในประเด็นทีเ่ กีย
่ วข้องกับการปฏิบต
ั ง
ิ าน โดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใส
ในการปฏิบต
ั ง
ิ านหรือด�ำเนินการตามขัน
้ ตอนและระยะเวลาทีก
่ ำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น
เต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าทีท
่ รี่ บ
ั ผิดชอบซึง
่ ล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีใ่ นฐานะ
เจ้าหน้าทีข
่ องรัฐอย่างมีคณ
ุ ธรรม นอกจากนีย
้ ง
ั ประเมินการรับรูใ้ นประเด็นทีเ่ กีย
่ วข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของบุคลากรอื่นในส่วนงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีช่วง
เทศกาลหรือวาระส�ำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแม้แต่กรณีการให้เงินทรัพย์สน
ิ หรือประโยชน์อน
ื่ ๆ
ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 6 ข้อดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i1 บุคลากรในสวนงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการ
แกผูมาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
 เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด
 เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

i2 บุคลากรในสวนงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการ
แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจัก
เปนการสวนตัว อยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย
i3 บุคลากรในสวนงานของทาน มีพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร
 มุงผลสำเร็จของงาน
 ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว
 พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

นอย
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ
มี

ไมมี

i4 บุคลากรในสวนงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม
 เงิน
 ทรัพยสิน
 ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน
หมายเหตุ: เปนการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดใหรับได เชน คาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ เปนตน

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
มี

ไมมี

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคมแลว บุคลากรในสวนงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม
 เงิน
 ทรัพยสิน
 ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน
ประเด็นการประเมิน
i6 บุคลากรในสวนงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต
หรือไม
 เงิน
 ทรัพยสิน
 ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน

ระดับ
มี

ไมมี
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14

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในส่วนงานต่อการด�ำเนินการต่าง ๆ
ของส่วนงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดท�ำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ�ำปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานอย่างคุ้มค่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น ค่าท�ำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานตนเองได้
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 6 ข้อดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป
ของสวนงานของทาน มากนอยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

i8 สวนงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
ประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
 คุมคา
 ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

i9 สวนงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชน
สวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
i10 บุคลากรในสวนงานของทาน มีการเบิกจายเงิน
ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ
หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i11 สวนงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้
มากนอยเพียงใด
 โปรงใส ตรวจสอบได
 เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

i12 สวนงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม
ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
 สอบถาม
 ทักทวง
 รองเรียน

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ�ำนาจ

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในส่วนงานต่อการใช้อ�ำนาจของบังคับ
บัญชาของตนเองในประเด็นทีเ่ กีย
่ วข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบต
ั ง
ิ าน การคัดเลือกบุคลากร
เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ�ำนาจสั่งการให้
ผูใ้ ต้บง
ั คับบัญชาท�ำในธุระส่วนตัวของผูบ
้ ง
ั คับบัญชาหรือท�ำในสิง
่ ทีไ่ ม่ถก
ู ต้อง นอกจากนีย
้ ง
ั ประเมินเกีย
่ วกับกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ�ำนาจการซื้อขายต�ำแหน่งหรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ�ำนาจ ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 6 ข้อดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย
i13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยาง
เปนธรรม มากนอยเพียงใด

นอย

มาก

มากที่สุด

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

i15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา
อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

i16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาสั่งการใหทำธุระสวนตัว
ของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

i17 ทานเคยถูกผูบ
 ง
ั คับบัญชาสัง
่ การใหทำในสิง
่ ทีไ่ มถก
ู ตอง
หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย
i18 การบริหารงานบุคคลของสวนงานของทาน
มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
 ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ
 มีการซื้อขายตำแหนง
 เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง

นอย
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เป็นตัวชีว้ ด
ั ทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ประเมินการรับรูข
้ องบุคลากรภายในส่วนงานต่อการใช้ทรัพย์สน
ิ ของราชการใน
ประเด็นทีเ่ กีย
่ วข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน�ำทรัพย์สน
ิ ของราชการของส่วนงานไปเป็นของตนเองหรือ
น�ำไปให้ผอ
ู้ น
ื่ และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สน
ิ ของราชการ ทัง
้ การยืมโดยบุคลากรภายในส่วนงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกส่วนงาน ซึง
่ ส่วนงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตทีช
่ ด
ั เจนและสะดวก นอกจากนีส
้ ว่ นงาน
จะต้องมีการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้
รับทราบและน�ำไปปฏิบัติ รวมไปถึงส่วนงานจะต้องมีการก�ำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของ
ส่วนงานด้วย
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 6 ข้อดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i19 บุคลากรในสวนงานของทาน มีการเอาทรัพยสิน
ของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือ
พวกพอง มากนอยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ
ไปใชปฏิบัติงานในสวนงานของทาน มีความสะดวก
มากนอยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

i21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ
ไปใชปฏิบัติงานบุคลากรในสวนงานของทาน
มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน
i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสิน
ของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง
จากสวนงานของทาน มากนอยเพียงใด

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i23 ทานรูแนวปฏิบัติของสวนงานของทาน เกี่ยวกับการใช
ทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

i24 สวนงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใช
ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพองมากนอยเพียงใด

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

เป็นตัวชีว้ ด
ั ทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ประเมินการรับรูข
้ องบุคลากรภายในส่วนงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
ส่วนงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส�ำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
โดยส่วนงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท�ำ
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของส่วนงานที่จะต้องท�ำให้การ
ทุจริตในส่วนงาน ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็น
การทุจริตภายในส่วนงานด้วย นอกจากนี้ส่วนงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายใน
ส่วนงานรวมถึงการน�ำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกส่วนงานไปปรับปรุง
การท�ำงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 6 ข้อดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

มาก

มากที่สุด

i25 ผูบริหารสูงสุดของสวนงานของทาน ใหความสำคัญ
กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน
i26 สวนงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในสวนงานใหมีประสิทธิภาพ
จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสวนงาน

ระดับ
มี

ไมมี
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

i27 ปญหาการทุจริตในสวนงานของทาน ไดรับการ
แกไขมากนอยเพียงใด
หมายเหตุ: หากทานเห็นวาสวนงานของทานไมมีปญหาการทุจริตใหตอบ “มากที่สุด”

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

i28 สวนงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้
ตอการทุจริตในสวนงาน มากนอยเพียงใด
 เฝาระวังการทุจริต
 ตรวจสอบการทุจริต
 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต
หมายเหตุ: หากสวนงานของทานไมมีการทุจริต จึงทำใหไมมีการลงโทษทางวินัย ใหตอบ “มากที่สุด”

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

i29 สวนงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของ
ฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกสวนงาน
ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตใน
สวนงานมากนอยเพียงใด
หมายเหตุ: ฝายตรวจสอบภายใน หมายถึง สวนงานตรวจสอบภายในของสวนงาน ฝายตรวจสอบภายนอก หมายถึง สวนงาน
ที่มีอำนาจหนาที่ตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เชน สำนักงานการตรวจเงินแผนดินสำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ป.ป.ท. เปนตน

ระดับ
ประเด็นการประเมิน
i30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในสวนงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็น
ดังตอไปนี้ อยางไร
 สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก
 สามารถติดตามผลการรองเรียนได
 มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา
 มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

มาก

มากที่สุด
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3.2 ตัวชี้วัดของแบบวัด EIT
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด�ำเนินงาน

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ส่วนงานต่อคุณภาพการด�ำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตาม
มาตรฐานขัน
้ ตอนและระยะเวลาทีก
่ ำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบต
ั ิ รวมถึง
จะต้องให้ขอ
้ มูลเกีย
่ วกับการด�ำเนินการการให้บริการของส่วนงานแก่ผรู้ บ
ั บริการ ผูม
้ าติดต่อหรือผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสีย
อย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและยังประเมินการ
รับรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด�ำเนินงานในภาพรวมของส่วนงาน ที่จะ
ต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มก
ี ารเอือ
้ ประโยชน์ให้กบ
ั บุคคลใดบุคคลหนึง
่ หรือกลุม
่ ใด
กลุ่มหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด�ำเนินงาน ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 5 ข้อดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

e1 เจาหนาที่ของสวนงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/
ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย
เพียงใด
 เปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด
 เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

e2 เจาหนาที่ของสวนงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/
ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอคนอื่น ๆ
อยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย
e3 เจาหนาที่ของสวนงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูลมากนอยเพียงใด

นอย
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ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไมมี

มาก

มากที่สุด

e4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของสวนงานที่ทานติดตอ
รองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ
อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม
เงิน
ทรัพยสิน
ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน
หมายเหตุ: เปนการใหที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เชน คาธรรมเนียม คาบริการ คาปรับ เปนตน

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

e5 สวนงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก
มากนอยเพียงใด

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

เป็นตัวชีว้ ด
ั ทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ประเมินการรับรูข
้ องผูร้ บ
ั บริการผูม
้ าติดต่อหรือผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียของส่วนงาน
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของส่วนงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิง
่ ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานและข้อมูลทีส
่ าธารณชนควรรับทราบรวมถึงการจัดให้มช
ี อ
่ งทางให้
ผูร้ บ
ั บริการผูม
้ าติดต่อหรือผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียสามารถส่งค�ำติชมหรือความคิดเห็นเกีย
่ วกับการด�ำเนินงาน/การให้บริการ
และมีการชีแ้ จงในกรณีทม
ี่ ข
ี อ
้ กังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนีย
้ ง
ั ประเมินการรับรูเ้ กีย
่ วกับการจัดให้มช
ี อ
่ งทาง
ให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในส่วนงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 5 ข้อดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย
e6 การเผยแพรขอมูลของสวนงานที่ทานติดตอ
มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด
 เขาถึงงาย ไมซับซอน
 มีชองทางหลากหลาย

นอย

มาก

มากที่สุด

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

มาก

มากที่สุด

e7 สวนงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือ
ขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน
มากนอยเพียงใด
ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไมมี

มาก

มากที่สุด

e8 สวนงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

e9 สวนงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม
เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยาง
ชัดเจน มากนอยเพียงใด
หมายเหตุ: หากทานไมมีขอกังวลสงสัยใหตอบ “มากที่สุด”

ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไมมี

e10 สวนงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่
ในสวนงาน หรือไม

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท�ำงาน

เป็นตัวชีว้ ด
ั ทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ประเมินการรับรูข
้ องผูร้ บ
ั บริการผูม
้ าติดต่อหรือผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียของส่วนงาน
ต่อการปรับปรุงระบบการท�ำงานในประเด็นทีเ่ กีย
่ วข้องกับการปรับปรุงพัฒนาส่วนงานทัง
้ การปฏิบต
ั ง
ิ านของเจ้าหน้าที่
และกระบวนการท�ำงานของส่วนงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิง
่ ขึน
้ โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผรู้ บ
ั บริการหรือผูม
้ าติดต่อเข้ามามีสว่ นร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด�ำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้นอกจากส่วนงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการ
ด�ำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
ตัวชี้วัดที่8 การปรับปรุงระบบการท�ำงาน ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 5 ข้อดังนี้
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

มาก

มากที่สุด

e11 เจาหนาที่ของสวนงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้น
มากนอยเพียงใด
หมายเหตุ: หากทานติดตอครั้งแรก ใหเปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการที่ทานคาดหวังไวกอนมาติดตอ
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ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

มาก

มากที่สุด

e12 สวนงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการใหดีขึ้น
มากนอยเพียงใด
หมายเหตุ: หากทานติดตอครั้งแรก ใหเปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการที่ทานคาดหวังไว
กอนมาติดตอ

ระดับ

ประเด็นการประเมิน

มี

ไมมี

มาก

มากที่สุด

e13 สวนงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ
ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม
ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย

นอย

e14 สวนงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการ
ของสวนงานใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด
หมายเหตุ: การมีสวนรวม เชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมติดตามประเมินผล เปนตน

ระดับ
ประเด็นการประเมิน

นอยที่สุด

หรือไมมีเลย
e15 สวนงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/
การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น
มากนอยเพียงใด

นอย

มาก

มากที่สุด
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3.3 ตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

เป็นตัวชีว้ ด
ั ทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ประเมินการเผยแพร่ขอ
้ มูลทีเ่ ป็นปัจจุบน
ั บนเว็บไซต์ของส่วนงานทีไ่ ด้เปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ของส่วนงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสม
ั พันธ์ขอ
้ มูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ การด�ำเนินงานการปฏิบต
ั ง
ิ าน และการให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในส่วนงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมช
ิ อบและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีสว่ นร่วมซึง
่ การเผยแพร่ขอ
้ มูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด�ำเนินงานของส่วนงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
		
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐาน
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o1

โครงสราง

o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนของสวนงาน
o ประกอบดวยตำแหนงที่สำคัญ และการแบงสวนงานภายใน เชน
กอง ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน

o2

ขอมูลผูบริหาร

o แสดงขอมูลของผูบริหารสูงสุดหรือหัวหนาสวนงาน และผูดำรงตำแหนง
ทางการบริหารของสวนงาน
o แสดงขอมูล อยางนอยประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง
รูปถาย และชองทางการติดตอของผูบริหารแตละคน

o3

อำนาจหนาที่

o แสดงขอมูลหนาที่และอำนาจของสวนงานตามที่กฎหมายกำหนด

o4

แผนยุทธศาสตรหรือ
แผนพัฒนาสวนงาน

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสวนงานที่มีระยะมากกวา 1 ป
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน ยุทธศาสตรหรือแนวทาง เปาหมาย
ตัวชี้วัด เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2565

o5

ขอมูลการติดตอ

แสดงขอมูลการติดตอ ดังนี้
o ที่อยูสวนงาน
o หมายเลขโทรศัพท
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
o แผนที่ตั้งสวนงาน

o6

กฎหมายที่เกี่ยวของ

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
สวนงาน
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การประชาสัมพันธ
ขอ
o7

ขอมูล
ขาวประชาสัมพันธ

องคประกอบดานขอมูล
o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานตามอำนาจ
หนาที่หรือภารกิจของสวนงาน
o เปนขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2565

การปฏิสัมพันธขอมูล
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o8

Q&A

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ได
และสวนงานสามารถสื่อสารใหคำตอบกับผูสอบถามได โดยมีลักษณะ
เปนการสื่อสารไดสองทาง เชน Web board, กลองขอความถาม-ตอบ
เปนตน
o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลักของสวนงาน

o9

Social Network

o แสดงเครือขายสังคมออนไลนของสวนงาน เชน Facebook, Twitter,
Instagram เปนตน
o สามารถเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตน ไดจากเว็บไซตหลักของสวนงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o10

แผนดำเนินงานประจำป

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสวนงานที่มีระยะ 1 ป
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช ระยะเวลาในการดำเนินการ เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2565

o11

รายงานการกำกับติดตาม o แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา เชน ความกาวหนา
การดำเนินงาน
การดำเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช
ดำเนินงาน เปนตน
o รายงานผลขอมูลในป พ.ศ.2565 ทุก ๆ 3 เดือน

o12

รายงานผลการดำเนินงาน o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป
ประจำป
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เชน ผลการดำเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน
o เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564
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การปฏิบัติงาน
ขอ
o13

ขอมูล
คูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

องคประกอบดานขอมูล
o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจาหนาที่ของสวนงานใชยึดถือ
ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยางเชน เปนคูมือปฏิบัติ
ภารกิจใด สำหรับเจาหนาที่หรือพนักงานตำแหนงใด กำหนดวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร เปนตน

การใหบริการ
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o14

คูมือหรือมาตรฐาน
การใหบริการ

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผูรับบริการหรือผูมาติดตอกับ
สวนงาน ใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือติดตอกับสวนงาน
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอยางเชน เปนคูมือสำหรับ
บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการใหบริการหรือ
การติดตออยางไร เปนตน

o15

ขอมูลเชิงสถิติ
การใหบริการ

o แสดงขอมูลสถิติการใหบริการของสวนงาน
o รายงานผลขอมูลในป พ.ศ.2565 ทุก ๆ 3 เดือน

o16

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การใหบริการ

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการใหบริการของสวนงาน
o เปนรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการของป พ.ศ. 2564

o17

E–Service

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับสวนงาน
ผานชองทางออนไลน เพื่อชวยอำนวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก
ของสวนงาน

หมายเหตุ: การใหบริการ หมายถึง การใหบริการตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจตามกฎหมายของสวนงาน สำหรับสวนงาน
ที่มีการปฏิบัติงานหรือการใหบริการเปนจำนวนมาก อาจมุงเนนเผยแพรการปฏิบัติงานหรือการใหบริการที่มีความสำคัญตอ
ภารกิจของสวนงาน
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณประจำป
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o18

แผนการใชจาย
งบประมาณประจำป

o แสดงแผนการใชจายงบประมาณของสวนงานที่มีระยะ 1 ป
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน งบประมาณตามแหลง
ที่ไดรับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใชจาย เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป พ.ศ. 2565

o19

รายงานการกำกับ
ติดตามการใชจายงบ
ประมาณประจำป

o แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ
ประจำป
o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความกาวหนา
การใชจายงบประมาณ เปนตน
o รายงานผลขอมูลในป พ.ศ.2565 ทุก ๆ 3 เดือน

o20

รายงานผลการใชจาย
งบประมาณประจำป

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจำป
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ ยกตัวอยางเชน
ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย เปนตน
o เปนรายงานผลการใชจายงบประมาณของป พ.ศ. 2564

การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o21

แผนการจัดซื้อจัดจาง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สวนงาน
จะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ. 2565

o22

ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุ

o แสดงประกาศตามที่สวนงานจะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอยาง
เชน ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในป พ.ศ.2565 ที่เปนปจจุบัน

o23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของสวนงาน
หรือการจัดหาพัสดุ
o มีขอ
 มูลรายละเอียดผลการจัดซือ
้ จัดจาง ยกตัวอยางเชน งานทีซ
่ อ
้ื หรือจาง
วงเงินที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา
รายเดือน
และราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป เลขทีแ่ ละวันทีข
่ องสัญญาหรือขอตกลงในการซือ
้ หรือจาง เปนตน
o จำแนกขอมูลเปนรายเดือน (กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนใด
ใหเผยแพรวาไมมีการจัดซื้อจัดจางในเดือนนั้น)
o เปนขอมููลในระยะเวลา ป พ.ศ.2565 ที่เปนปจจุบัน

o24

รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจางหรือการจัดหา
พัสดุประจำป

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของสวนงาน
o มีขอมูลรายละเอียด ยกตัวอยางเชน งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อ
จัดจาง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เปนตน
o เปนรายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุของป พ.ศ. 2564
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o25

นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

o เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช
บังคับในสวนงานในป พ.ศ. 2565
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค เพื่อกอใหเกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปรงใสและมีคุณธรรม
o เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ผูบริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของสวนงาน

o26

การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

o เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565
o แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ยกตัวอยางเชน การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี
คนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสวนงาน การพัฒนาบุคลากร
การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแตงตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรในสวนงาน เปนตน
o เปนการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o27

หลักเกณฑการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

o แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใชบังคับ
ในสวนงานในป พ.ศ. 2565 อยางนอยประกอบดวย
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
o การพัฒนาบุคลากร
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ

o28

รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำป

o เปนรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปที่ผานมา
พ.ศ. 2564
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอยางเชน ผลการ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o29

แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

o แสดงคูมือหรือแนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของสวนงาน
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอยางเชน รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ
วิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบระยะเวลา
ดำเนินการ เปนตน

o30

ชองทางแจงเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของสวนงานผานทางชองทาง
ออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางทัว่ ไป เพือ
่ เปนการคุม
 ครองขอมูล
ของผูแจงเบาะแส และเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก
ของสวนงาน

o31

ขอมูลเชิงสถิติ
เรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

o แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของสวนงาน
o มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน ยกตัวอยางเชน
จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแลวเสร็จ เรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ
เปนตน (กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่องรองเรียน)
o รายงานผลขอมูลในป พ.ศ.2565 ทุก ๆ 3 เดือน

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o32

แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

o แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอ
การดำเนินงานตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของสวนงานผานทาง
ชองทางออนไลน
o สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซตหลัก
ของสวนงาน

o33

การเปดโอกาสใหเกิดการ
มีสวนรวม

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของสวนงานยก
ตัวอยาง เชน รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือรวมติดตามประเมินผล เปนตน
o เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

30

เป็นตัวชีว้ ด
ั ทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ประเมินการเผยแพร่ขอ
้ มูลทีเ่ ป็นปัจจุบน
ั บนเว็บไซต์ของส่วนงาน เพือ
่ เปิดเผย
การด�ำเนินการต่าง ๆ ของส่วนงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็นคือ
(1) การด�ำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ�ำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกัน
การทุจริตซึง
่ การเผยแพร่ขอ
้ มูล ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส�ำคัญต่อผลการประเมินเพือ
่ น�ำไปสูก
่ ารจัดท�ำ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในส่วนงาน และมีการก�ำกับติดตามการน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o34

เจตจำนงสุจริตของ
ผูบริหาร

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคำมั่นวาจะปฏิบัติหนาที่และบริหาร
สวนงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
o ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของสวนงาน

o35

การมีสวนรวมของ
ผูบริหาร

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหาร
สูงสุดคนปจจุบัน
o เปนการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญกับ
การปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมสวนงานดานคุณธรรมและโปรงใส
o เปนการดำนินการในป พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o36

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำป

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่
ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของสวนงาน
o มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยางเชน เหตุการณ
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนตน
o เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565

o37

การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของสวนงาน
o เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคลองกับมาตรการหรือ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ O36
o เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ขอ
o38

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

การเสริมสรางวัฒนธรรม o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของสวนงานที่แสดงถึงการเสริมสราง
องคกร
วัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของสวนงานมีทัศนคติ คานิยมในการ
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต อยางชัดเจน
o เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565
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แผนปองกันการทุจริต
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o39

แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตหรือพัฒนา
ดานคุณธรรมและความโปรงใสของสวนงาน
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอยางเชน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ ชวงเวลาดำเนินการ เปนตน
o เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป พ.ศ. 2565

o40

รายงานการกำกับติดตาม o แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตตามขอ o39
การดำเนินการปองกัน
o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความกาวหนา
การทุจริตประจำป
การดำเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใชดำเนินงาน เปนตน
o รายงานผลขอมูลในป พ.ศ.2565 ทุก ๆ 3 เดือน

o41

รายงานผลการดำเนิน
การปองกันการทุจริต
ประจำป

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอยางเชน
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน
o ใชรายงานผลของป พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในสวนงาน
ขอ

ขอมูล

องคประกอบดานขอมูล

o42

มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและ
ความโปรงใสภายใน
สวนงาน

o แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในป พ.ศ. 2564
o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห ยกตัวอยางเชน ประเด็นที่เปน
ขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวนที่มีความสอดคลอง
กับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีขึ้น แนวทางการนำผล
การวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของสวนงาน เปนตน
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
สวนงานใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะหผลการประเมินฯ
โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือ
ผูที่เกี่ยวของ การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทาง
การกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน

o43

การดำเนินการตาม
มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและ
ความโปรงใสภายใน
สวนงาน

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในสวนงาน
o มีขอมูลรายละเอียดการนำมาตรการ เพื่อสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในสวนงานในขอ o42 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
o เปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565
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4.

การรายงานผลการประเมิน
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4.1 ผลการประเมิน
4.1.1 ค่าคะแนนและระดับผลการประเมิน

ผลการประเมินจะประกอบด้วยค่าคะแนนโดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน โดยจ�ำแนก
ออกเป็น 7 ระดับดังนี้
คะแนน

ระดับ

95.00 – 100

AA

85.00 – 94.99

A

75.00 – 84.99

B

65.00 – 74.99

C

55.00 – 64.99

D

50.00 – 54.99

E

0 – 49.99

F

4.1.2 ผลการประเมินตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ

ผลการประเมิน ITA เมื่อเปรียบเทียบตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก�ำหนดตามนโยบายและแผนงานระดับ
ประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.
2561 -2580) ซึ่งในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ.2561 - 2565) ได้ก�ำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก�ำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน
ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ดังนี้

เปาหมาย
ตัวชี้วัดเปาหมาย
ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย
สุจริต

ตัวชี้วัด
รอยละของหนวยงานที่
ผานเกณฑการประเมิน
ITA (85 คะแนน)

คาเปาหมาย
2563

2564

2565

รอยละ 50

รอยละ 65

รอยละ 80

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาคผนวก
ส่วนงานที่รับการประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ส่วนงานที่รับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบ่งตามโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกอบด้วย ส่วนงานวิชาการ และ ส่วนงานอื่น จ�ำนวน 46 ส่วนงาน ที่ร่วมเข้ารับการประเมินฯ
สวนงาน
ที่

สวนงาน

1

สำนักงานมหาวิทยาลัย

2

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

3

สำนักงานการตรวจสอบภายใน

คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
ที่

สวนงาน

1

คณะการสื่อสารมวลชน

2

คณะนิติศาสตร

3

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

4

คณะวิจิตรศิลป

5

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

6

คณะสาธารณสุขศาสตร

7

คณะทันตแพทยศาสตร

8

คณะเทคนิคการแพทย

9

คณะบริหารธุรกิจ

10

คณะเภสัชศาสตร

11

คณะเศรษฐศาสตร

12

คณะสังคมศาสตร

13

คณะสัตวแพทยศาสตร

14

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

15

คณะเกษตรศาสตร

16

คณะพยาบาลศาสตร

17

คณะมนุษยศาสตร

18

คณะวิทยาศาสตร

19

คณะวิศวกรรมศาสตร

20

คณะศึกษาศาสตร

21

คณะแพทยศาสตร

22

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

23

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

24

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

25

บัณฑิตวิทยาลัย
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สถาบันวิจัย
ที่

สวนงาน

1

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2

สถาบันวิจัยสังคม

3

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ

สวนงานอื่น
ที่

สวนงาน

1

สำนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

2

สำนักบริการวิชาการ

3

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4

สำนักทะเบียนและประมวลผล

5

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

สำนักหอสมุด

สวนงานวิชาการภายใน
ที่

สวนงาน

1

สถาบันนโยบายสาธารณะ

2

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย

3

ศูนยวิจัยขาวลานนา

4

ศูนยเฝาระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

5

ศูนยแกไขความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ

6

สถาบันภาษา

7

ศูนยนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ

8

อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม

239 ถนนหวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
โทรศัพท : 0 5394 3156, 0 5394 2874-5 อีเมล : ita.cmu@cmu.ac.th
เอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

