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เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
การด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน มช. 

(Chiang Mai University-Integrity and Transparency Assessment: CMU-ITA) 
ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายในการด าเนินงาน “โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน มช.” (Chiang Mai University-Integrity and Transparency 
Assessment: CMU-ITA) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณธรรมในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ให้เกิดคุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 โดยให้ส่วนงานน าผลการประเมินไปจัดท าเป็นแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
แก่ผู้รับบริการ ทั้งนักศึกษา บุคลากร ประชาชน และส่วนงานทั้งภายในและภายนอก และเพ่ือน าผลคะแนน
การประเมิน CMU-ITA เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดย CMU-ITA ก าหนดให้มีการเก็บข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  การเก็บข้อมูลจากบุคลากรส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก 30 คะแนน) 
    (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  

  เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกประเภทที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (อย่างน้อย 10% ของ
บุคลากรทั้งหมด) ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส่วนงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
   ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
   ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
   ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 *โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล IIT ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 

 ส่วนที่ 2  การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อ (ค่าน้ าหนัก 30 คะแนน) 
    (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  

  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เป็นผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อกับคณะฯ 
ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ นักศึกษา บริษัท ห้างร้าน ร้านค้า ผู้ เช่าพ้ืนที่  ประชาชนที่ติดต่อหรือ 
รับบริการด้านการวิจัย บริการวิชาการ หรืออ่ืน ๆ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งคณะฯ ต้อง
เก็บข้อมูลให้ได้อย่างน้อย 300 คน โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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   ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
   ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
   ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

 *โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล EIT ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 

  ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของส่วนงาน (ค่าน้ าหนัก 40 คะแนน) 
    (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  

 เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของส่วนงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
และคนกลาง (Third Party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
    ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 *โดยมีระยะเวลาในการรายงานผล OIT วันที่ 1 - 31 มกราคม 2565 
 
 อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  
และได้ก าหนดจัดโครงการ CMU-ITA Day 65 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 
 
 ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกหน่วยงานภายในคณะฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินงานโครงการ CMU-ITA ใน 2 ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรส่วนงาน: IIT 
   ขอใหแ้จ้งบุคลากรในสังกัดของท่าน ช่วยตอบแบบส ารวจ/แบบวัดการรับรู้ IIT 

 ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อ: EIT 
   ขอใหช้่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการ หรือผู้ติดต่องานกับหน่วยงานของท่าน 

ภายในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ช่วยตอบแบบส ารวจ/แบบวัดการรับรู้ EIT 
 
 ทั้งนี้ งานบริหารทั่วไปจะได้แจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้งทางระบบ CMU e-Document และ
ส าหรับการด าเนินการในส่วนที่ 3 “การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของส่วนงาน หรือ OIT” จะได้มีการ
ประชุมร่วมกับหัวหน้างานในการมอบหมายประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานข้อมูลในระบบของ มช. ต่อไป 
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 เอกสารแนบ - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แบบส ารวจ/แบบวัดการรับรู้ IIT 
    - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แบบส ารวจ/แบบวัดการรับรู้ EIT 
    - คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน  
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


