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ผมมีหน�าที่ส�งเสริม ตรวจสอบ
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ของ มช. หากผมพบเห็น

ใครคอร�รัปชัน
ผมจะไปจัดการทันที

เห็นไหมครับว�าประเทศไทยเราภาพลักษณ�ด�านการคอร�รัปชันแย�แค�ไหน นี่จึงเป�นที่มาของการกําหนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร�งใสของ มช. เรา

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม� ได�กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร�งใส (Integrity & Transparency) ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให�บุคลากรและนักศึกษายึดถือเป�นแนวปฏิบัติ เสริมสร�างพฤติกรรมด�านคุณธรรม จริยธรรม ร�วมกันตามค�านิยม
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� (E-CMU) ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน พร�อมทั้งป�องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย�างจริงจัง ทําให�ประชาชน สังคมยอมรับและเชื่อมั่น ให�เป�นที่เชื่อถือไว�วางใจและมีความพึงพอใจต�อ
การดําเนินการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม�มากขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม� มีความมุ�งหวังที่จะทําให�การดําเนินงานในมหาวิทยาลัย
เป�นไปอย�างมีคุณธรรมและโปร�งใส เพื่อเป�นหน�วยงานหนึ่งของประเทศที่จะยกระดับภาพลักษณ�การคอร�รัปชันของประเทศ ให�เป�น
ประเทศที่ปลอดการคอร�รัปชันในอนาคต

นโยบายคุณธรรมและความโปร�งใส มีทั้งหมด 6 ด�าน หากพร�อมแล�ว ผมจะอธิบายง�ายๆ ผ�าน 6 เหตุการณ�จําลอง
ต�อไปนี้ ไปดูกันเลยดีกว�าครับ

ทําไมผมต้องมา
ทําหน้าที่นี้นะเหรอ?

เราลองมาดูการจัดอันดับ
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน

ในประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลกกันดีกว่า
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1. ด�านความโปร�งใส (Transparency)
ผู�รับบริการและสาธารณชนสามารถเข�าถึงข�อมูลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� ได�อย�างสะดวก ในช�องทางที่กําหนด มีการเป�ดเผย
ข�อมูลอย�างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได� เป�ดโอกาสให�ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนิน
งานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� และมีการจัดการเรื่องร�องเรียนอย�างเป�นระบบ

แนวปฏิบัติ
1) มีการดําเนินการเป�ดเผยข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ�างต�อสาธารณชน
2) มีการดําเนินการตรวจสอบผลประโยชน�ทับซ�อนที่เกี่ยวข�องกับการจัดซื้อจัดจ�างเพื่อป�องกันมิให�ราชการเสียผลประโยชน�
3) มีการเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� อย�างชัดเจน ถูกต�อง ครบถ�วน และเป�นป�จจุบันอยู�เสมอ
4) เป�ดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม�
5) เป�ดโอกาสให�ประชาชน ผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตามตรวจสอบ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม�
6) มีระบบการจัดการเรื่องร�องเรียน และประชาสัมพันธ�แนวทางการรับเรื่องร�องเรียนให�ประชาชนรับทราบอย�างชัดเจน รับฟ�งข�อคิดเห็นและ
 ข�อเสนอแนะเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

ล็อค Spe�
ให้แล้วนะ

บริษัท A

บริษัท B
บริษัท C

1. Transparency
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Pow�!

2. Accountability

2. ด�านความพร�อมรับผิด (Accountability)
ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่มีความมุ�งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย�างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติงาน พร�อมรับ
ผิดชอบในการปฏิบัติหน�าที่ให�บรรลุเป�าหมาย

แนวปฏิบัติ
1) ผู�บริหารและบุคลากรทุกระดับพร�อมรับผิดชอบต�อผลงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� ที่ส�งผลกระทบและเกิดความเสียหายต�อสังคมโดยรวม
2) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด�วยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุ�งผลสําเร็จของงานและพร�อมรับฟ�งการวิพากษ�หรือติชมจากผู�รับบริการ
 และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และนํามาปรับปรุงพัฒนางานให�ดียิ่งขึ้น
3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม�พร�อมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และมีมาตรการดําเนินการต�อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส�งผล
 ให�เกิดความเสียหายต�อทางราชการ

ไม่ใช่ความผิดผมนี่!

ประกาศ

ห้องสอบผิด

พวกเราอด
สอบเลย

ใบรองเรียน

ประกาศ
ห้องสอบ

เดีย๋วจะรีบแก้ไขข้อผิดพลาด
อันนี้ให้นะคะ

ไม่ต้องกังวลค่ะ
ต้องขอโทษด้วยจริงๆ
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3. ด�านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free)
ส�งเสริมให�บุคลากรปฏิบัติตนตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม�ว�าด�วยประมวลจริยธรรมผู�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
และจรรยาบรรณผู�ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม� โดยเคร�งครัดตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด�วย
1) จริยธรรมต�อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2) จริยธรรมต�อหน�วยงาน 3) จริยธรรมต�อผู�บังคับบัญชา ผู�ใต�บังบัญชา
และผู�ร�วมงาน 4) จริยธรรมต�อนักศึกษาผู�รับบริการประชาชนและสังคม และ 5) จริยธรรมของคณาจารย�

แนวปฏิบัติ
1) ผู�บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณผู�ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม�และวินัยของตนเอง เสริมสร�างพัฒนาให�ผู�อยู�ใต�
 บังคับบัญชารักษาจรรยาบรรณและมีวินัย รวมทั้งป�องกันมิให�ผู�อยู�ใต�บังคับบัญชากระทําผิดวินัย
2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม�ดําเนินการทางวินัยแก�ผู�กระทําผิดทางวินัยอย�างเคร�งครัด

นี่เลยน้อง ข้อสอบล่าสุด
FI��� เทอมนี้

ผมต้องได้ A แน่ๆ

3. Corruption-Free

ผลการสอบก็โมฆะ
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4. ด�านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร (Integrity Culture)
วัฒนธรรมการทํางานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม� เป�นไปอย�างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มต�นจากการรักษา
ความซื่อสัตย�สุจริตในตนเองและมีค�านิยมร�วมในการต�อต�านทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป�องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติ
1) ผู�บริหารสูงสุดเป�นผู�นําในการแสดงเจตจํานงซื่อสัตย�สุจริต และกําหนดให�มีการปฏิบัติงาน ด�านป�องกันและปราบปรามการทุจริต
 อย�างเป�นรูปธรรม
2) แต�งตั้งคณะทํางานต�อต�านการทุจริตเพื่อการบริหารที่โปร�งใส ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน กําหนดมาตรการออกระเบียบ
 เพื่อป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิดผลประโยชน�ทับซ�อนในการดําเนินงาน

4. Integrity Culture
มาสมัครงานฝ่าย IT ครับ

เยี่ยมมมม!

ก่อนรับทํางาน
ต้องตรวจสอบ
สักหน่อย
1. เคยทํางาน 
ที่ไหนมาบ้าง?
2. เป็นเจ้าของ 
ร้าน IT หรือเปล่า?
3. มีญาติเปดิ ร้าน 
IT หรือเปล่า?
4……………………
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5. ด�านคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน (Work Integrity)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�มีระบบการปฏิบัติงานเป�นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติ
1) มีการกําหนดขั้นตอน คู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานเพื่อลดการใช�ดุลยพินิจของเจ�าหน�าที่
 และให�ความสําคัญกับการปฏิบัติงานอย�างเป�นธรรม เท�าเทียม และเป�นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2) มีระบบการตรวจสอบเพื่อป�องกันการละเว�นการปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าที่และกํากับมาตรฐานการปฏิบัติงานอย�างเคร�งครัดโดยผู�บังคับ
 บัญชาทุกระดับ
3)  ผู�บริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ทั้งด�านการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการมอบหมายงานอย�างเป�นธรรม
4) ผู�บริหารทุกระดับเสริมสร�างสภาพแวดล�อมที่เอื้ออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. Work Integrity
หนูสอบได้คณะที่พ่อเป็น

ผู้บริหารอยู่ได้ด้วยค่ะ

ดีมาก เดีย๋วพ่อจัด
คะแนนดีๆ ให้

NO!!!

อาจารย์ นี่ลูกสาวผม
ช่วยดูแลคะแนนให้ดีๆ 

เอา A ทุกวิชานะ !

เอิ่มมม!!!
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6. ด�านการสื่อสารภายในหน�วยงาน (Communication)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม�มีการเผยแพร�บทบาทหน�าที่และการปฏิบัติงานของหน�วยงานผ�านช�องทางต�างๆ อย�างชัดเจน ถูกต�อง
ครบถ�วน สมบูรณ�เป�นป�จจุบัน

แนวปฏิบัติ
ให�ความสําคัญในการเป�ดเผยและเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม�อย�างเป�ดกว�าง ทั่วถึง บนพื้นฐานแห�งพระราชบัญญัติข�อมูล
ข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ควบคู�ไปกับการเป�ดโอกาสการมีส�วนร�วมของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและประชาชน

6. Communication

เรา
มีช่องทางการติดต่อ

สื่อสารที่หลากหลายครับ
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