
แผนด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (CMU-ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบของส านักงาน 

(Admin)
2 พ.ย. 64 ผู้เข้าร่วมประชุม: 

   - ผู้อ านวยการส านักฯ (ผู้รับรองข้อมูล)
   - เลขานุการส านักฯ 
   - หัวหน้างานบริการฯ (Admin.)

2 เผยแพร่ปฏิทินการประเมิน CMU-ITA ไปยังหน่วยงาน
และบุคลากรของส านักฯ

3 พ.ย. 64 งานบริการฯ (สันต์ทัศน์)

ถ่ายทอดและเผยแพร่คู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน

10 พ.ย. 64 งานบริการฯ (สันต์ทัศน์)

     - ช้ีแจงในท่ีประชุม ITA ของส านักฯ
     - แจ้งเวียนทางระบบ e-Document
     - เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักฯ

4 รวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 10-15 พ.ย. 64 ผู้รวบรวมข้อมูล:
   - วนิดา (Suppliers)
   - ฐาปนีย์ (เครือข่ายความร่วมมือ)
   - ชุติมา (ผู้สนับสนุน/บริจาค/ทายาทเรือน)
   - ปรียาลักษณ์ (ศึกษาดูงาน เช่าสถานท่ี)
   - ต่อพงษ์ (ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ัน)

5 น าส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไปยัง
กองแผนงาน

15 พ.ย. 64 งานบริการฯ (สันต์ทัศน์)

6 เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT และ EIT 16 ธ.ค. 64 - 31 ม.ค. 65    - แบบวัด IIT ออนไลน์ โดยส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในส่วนงาน
เป็นผู้ประเมิน
   - แบบวัด EIT ออนไลน์ โดยส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เป็นผู้ประเมิน

7 จัดท าเว็บไซต์ "ข้อมูลสาธารณะ" บนเว็บไซต์ส านักฯ 15 พ.ย. - 10 ธ.ค. 64 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (นนทกานต์)

3

แผนงำน/กิจกรรมล ำดับ

แผนด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน (CMU-ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ระยะเวลำด ำเนินงำน
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

หมำยเหตุ

2



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนงำน/กิจกรรมล ำดับ ระยะเวลำด ำเนินงำน

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
หมำยเหตุ

8 จัดท าข้อมูล OIT บนเว็บไซต์ส านักฯ 15 พ.ย. 64 - 31 ม.ค. 65 ผู้รับผิดชอบข้อมูล (ตามตารางแนบท้าย
หมายเลข 1)

9 รายงานข้อมูลตามแบบวัด OIT 1-28 ก.พ. 65 ผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยผู้บริหารส่วนงาน
เป็นผู้รับรอง

10 ช้ีแจงเพ่ิมเติม และยืนยันผลแบบวัด OIT 1-28 ก.พ. 65 ให้ผู้บริหารส่วนงานเป็นผู้รับรอง

3



ล ำดับ ข้อมูลสำธำรณะ รำยกำรข้อมูล ลิงค์เว็บไซต์ หน่วยงำน บุคลำกร

1 โครงสร้าง โครงการการบริหารงานภายในส านักฯ https://art-culture.cmu.ac.th/Aboutus/structure งานบริการฯ สันต์ทัศน์
คณะกรรมการอ านวยการประจ าส านักฯ https://art-culture.cmu.ac.th/Aboutus/board/administer งานบริการฯ วาสนา
คณะกรรมการบริหารประจ าส านักฯ https://art-culture.cmu.ac.th/Aboutus/board/manage งานบริการฯ วาสนา

3 อ านาจหน้าท่ี พันธกิจของส านักฯ https://art-culture.cmu.ac.th/Aboutus/resolution งานบริการฯ สันต์ทัศน์
4 แผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ส านักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1633432699-i25p9hsmzi.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

ข้อมูลติดต่อ https://art-culture.cmu.ac.th/Contactus งานบริการฯ วาสนา
สายตรงผู้บริหาร https://art-culture.cmu.ac.th/Voc/director งานบริหารฯ ผู้อ านวยการ

6 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 งานบริหารฯ รพีพรรณ

7 ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมข่าวท้ังหมด https://art-culture.cmu.ac.th/News/all งานบริการฯ วาสนา

Voice of Customer https://art-culture.cmu.ac.th/Voc งานบริการฯ
ฝ่ายส่งเสริมฯ

วาสนา
ปรียาลักษณ์

Facebook Messenger https://www.facebook.com/CMULHM
Facebook: CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช.

https://www.facebook.com/CMULHM งานบริการฯ วาสนา

ข้อมูลติดต่อ https://art-culture.cmu.ac.th/Contactus ฝ่ายส่งเสริมฯ ปรียาลักษณ์
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCyO0Nwwd4i_7-rRrd50jiHw ฝ่ายส่งเสริมฯ ปรียาลักษณ์

10 แผนด าเนินงานประจ าปี แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1634793455-9xy0o096l9.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าไตรมาสท่ี 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636963594-708xj57j3t.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าไตรมาสท่ี 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636963608-737674cm6p.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าไตรมาสท่ี 3 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636963627-455721xq6o.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าไตรมาสท่ี 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636963641-peg06b1ws2.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

Social Network

กำรด ำเนินงำน

ข้อมูลพ้ืนฐำน

2 ข้อมูลผู้บริหาร

กำรประชำสัมพันธ์

กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

9

เอกสำรหมำยเลข 1

ข้อมูลการติดต่อ5

ถาม-ตอบ (Q&A)8

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน

11
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ล ำดับ ข้อมูลสำธำรณะ รำยกำรข้อมูล ลิงค์เว็บไซต์ หน่วยงำน บุคลำกร
รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดค ารับรองการ
ปฏิบัติงานของส านักฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1634790585-f9r9lr1ecq.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์
ส านักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636106629-dp2x73q9w6.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

คู่มือการด าเนินงานโครงการของส านักฯ https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1602129499-3758237g32.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์
คู่มือส าหรับหน่วยงานเพ่ือเตรียมการจัดท าความร่วมมือกับ
องค์กรต่าง

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/depfile-150717115753.pdf งานบริการฯ วาสนา

คู่มือการท าหนังสือเดินทาง https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/depfile-150717115715.pdf งานบริการฯ วาสนา
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของส านักฯ https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1591263191-3z3p44s851.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/depfile-181209030853.%E0%B8%A8 งานบริหารฯ รพีพรรณ
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636959497-26tb33s694.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

เกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) ของ
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1629432249-pu93vi08m6.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) ฉบับปี 2563 - 2566 ของ สกอ.

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1632475456-prhms2q1fm.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

คู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในนิทรรศการ
เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636960878-gu8zgas6nr.pdf ฝ่ายส่งเสริมฯ ชุติมา

คู่มือการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ (กอง
วิเทศสัมพันธ์)

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636967054-6vdha40zvn.pdf งานบริการฯ วาสนา

คู่มือการท าหนังสือเดินทาง (Passport) และวีซ่า (Visa) https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636967075-s1oiy9sm78.pdf งานบริการฯ วาสนา

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือและระเบียบการใช้และเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/depfile-170117091050.pdf ฝ่ายส่งเสริมฯ ชุติมา

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ฝ่ายส่งเสริมฯ ปรียาลักษณ์
ฝ่ายส่งเสริมฯ ปรียาลักษณ์

ขอใช้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา https://art-culture.cmu.ac.th/Office/request/museum ฝ่ายส่งเสริมฯ ปรียาลักษณ์
นนทกานต์

ขอใช้ห้องประชุม https://art-culture.cmu.ac.th/Office/request/auditorium งานบริหารฯ กิตติพันธ์

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ16

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กำรให้บริกำร

17 e–Service

กำรปฏิบัติงำน

12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี

13

https://art-culture.cmu.ac.th/Office/request/museum
https://art-culture.cmu.ac.th/Office/request/auditorium


ล ำดับ ข้อมูลสำธำรณะ รำยกำรข้อมูล ลิงค์เว็บไซต์ หน่วยงำน บุคลำกร

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636704048-t434sba6aa.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

19 รายงานการก ากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636703635-t0pfj99v1d.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636703635-t0pfj99v1d.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

22 ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แผนจัดซ้ือจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล 
(พญาวงศ์) จ านวน 1 งาน

https://art-culture.cmu.ac.th/News/procurement งานบริหารฯ วนิดา

23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน งานบริหารฯ วนิดา
24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี งานบริหารฯ วนิดา

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารฯ รพีพรรณ
26 การด าเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารฯ รพีพรรณ
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบริหารฯ รพีพรรณ
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี งานบริหารฯ รพีพรรณ

29 แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
ส านักฯ

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1591263191-3z3p44s851.pdf งานบริหารฯ สันต์ทัศน์

30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/สายตรงผู้บริหาร (Voice Of
 Customer)

https://art-culture.cmu.ac.th/Voc งานบริการฯ สันต์ทัศน์

31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจ าปี

งานบริหารฯ สันต์ทัศน์

แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/สายตรงผู้บริหาร (Voice Of
 Customer)

https://art-culture.cmu.ac.th/Voc

Facebook Messenger https://www.facebook.com/CMULHM
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCyO0Nwwd4i_7-rRrd50jiHw

ฝ่ายส่งเสริมฯ
งานบริการฯ

ปรียาลักษณ์
วาสนา

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ

กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น32 ฝ่ายส่งเสริมฯ

งานบริการฯ
ปรียาลักษณ์
วาสนา

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ21

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม33

https://art-culture.cmu.ac.th/News/procurement
https://art-culture.cmu.ac.th/Voc
https://art-culture.cmu.ac.th/Voc
https://www.facebook.com/CMULHM


ล ำดับ ข้อมูลสำธำรณะ รำยกำรข้อมูล ลิงค์เว็บไซต์ หน่วยงำน บุคลำกร

34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศส านักฯ เร่ือง เจตจ านงสุจริตในการบริหารของ
ส านักฯ (ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564)

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636943253-7w47b4c34c.pdf งานบริหารฯ สันต์ทัศน์

ภาพข่าวผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในพันธกิจ
หลักของส านักฯ อย่างต่อเน่ือง

https://art-culture.cmu.ac.th/News/director งานบริหารฯ สันต์ทัศน์

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักฯ (CMU-ITA)

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636970366-v833a60x76.pdf งานบริหารฯ สันต์ทัศน์

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในส านักฯ

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636970799-j614e47j75.pdf งานบริหารฯ ปัทมา

แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของส านักฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินค่าความเส่ียงและการควบคุมภายในส านักฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ ความเส่ียงการทุจริต งานบริหารฯ ปัทมา

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวบุคคลเด่น https://art-culture.cmu.ac.th/News/person งานบริหารฯ วนิดา

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต งานบริหารฯ สันต์ทัศน์
40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต

ประจ าปี รอบ 6 เดือน
งานบริหารฯ สันต์ทัศน์

41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี งานบริหารฯ สันต์ทัศน์

ประกาศส านักฯ เร่ือง เจตจ านงสุจริตในการบริหารของ
ส านักฯ (ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564)

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636943253-7w47b4c34c.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA) -

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636698145-mcydv69925.pdf งานบริการฯ สันต์ทัศน์

43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (CMU-ITA) ส านักฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2565

https://art-culture.cmu.ac.th/public/img/uploadfile/1636967949-gut1500318.pdf งานบริหารฯ สันต์ทัศน์

มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยใน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน42

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร

กำรประเมินควำมเส่ียงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันกำรทุจริต

35

การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี36

https://art-culture.cmu.ac.th/News/director
https://art-culture.cmu.ac.th/News/person

