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การต่อต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบ
หนึ�งในประเดน็ที�ประเทศใหค้วามสาํคัญ



ป�ญหาการทจุรติคอรร์ปัชนั เป�นป�ญหาที�สงัคมใหค้วามตระหนกัตั�งแต่อดตีมาจนถึงป�จจุบนั 
โดยการทจุรติคอรร์ปัชนั สรา้งความเสยีหายทั�งทางการเงิน ทรพัยากร ภาพลักษณ ์และทําใหเ้กิด 

การเสยีโอกาสในการพฒันาประเทศ
รฐับาลไดกํ้าหนดนโยบายดา้นการสง่เสรมิการบรหิารราชการแผน่ดนิที�มธีรรมาภิบาล และการ 

ป�องกัน ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบในภาครฐั 
โดยกําหนดใหเ้ป�นวาระแหง่ชาติและนาํมาซึ�งการจดัทํา

แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
"ประเดน็ การต่อต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบ"
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ประเทศไทยไดกํ้าหนด
แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ออกเป�น 23 ประเดน็ โดยมี
"ประเดน็ การต่อต้านการทจุรติ 
และประพฤติมชิอบ"
เป�นหนึ�งในแผนแมบ่ทภายใต้ 
ยุทธศาสตรช์าติ ประเดน็ที� 21 

3



เป�าหมายและตัวชี�วดัของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ"ประเดน็ การต่อต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบ"



จากแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
"ประเดน็ การต่อต้านการทจุรติและ 
ประพฤติมชิอบ"
สาํนกังาน ป.ป.ช. ไดจ้ดัทํา
แผนปฏิบติัการดา้นการต่อต้านการทจุรติ 
และประพฤติมชิอบ ระยะที� 2 
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพื�อเป�นเครื�องมอื 
ในการขบัเคลื�อนการดาํเนนิงานตามแผน 
แมบ่ทฯ ใหบ้รรลเุป�าหมาย
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โดยค่าเป�าหมาย ITA 
จากทั�งสองแผนฯ ได ้
กําหนดไวว้า่ ใน 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 
2570 หนว่ยงานภาครฐั 
ทั�วประเทศทกุหนว่ยงาน 
จะต้องผา่นเกณฑ์การ 
ประเมนิ ITA 
(85 คะแนนขึ�นไป)

เป�าหมาย ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2570
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เป�าหมาย ITA ในยุทธศาสตรช์าติ 20 ป�

PHASE 1
มหีนว่ยงานที�เขา้รว่มรบัการประเมนิ ITA ผา่นเกณฑ์การประเมนิ
(85 คะแนนขึ�นไป) จาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ภายในป� พ.ศ. 2565

PHASE 2
ทกุหนว่ยงานที�เขา้รว่มรบัการประเมนิ ITA ผา่นเกณฑ์การประเมนิ
(85 คะแนนขึ�นไป) ภายในป� พ.ศ. 2570

PHASE 3
มหีนว่ยงานที�เขา้รว่มรบัการประเมนิ ITA ผา่นเกณฑ์การประเมนิ
(90 คะแนนขึ�นไป) จาํนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ภายในป� พ.ศ. 2575

PHASE 4
ทกุหนว่ยงานที�เขา้รว่มรบัการประเมนิ ITA ผา่นเกณฑ์การประเมนิ
(90 คะแนนขึ�นไป) ภายในป� พ.ศ. 2580
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แล้ว ITA คืออะไร?   ทําไมต้องทํา?  ทําแล้วไดอ้ะไร?

ทําความรูจ้กักันก่อน
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ดว้ยรฐับาลไดเ้ล็งเหน็ป�ญหาและผลกระทบที�เกิดจากการ 
ทจุรติคอรร์ปัชนั

ทางสาํนกังาน ป.ป.ช. จงึไดเ้สนอเครื�องมอืเพื�อใหห้นว่ยงาน 
ภาครฐั ตระหนกัและใหค้วามสาํคัญกับการดาํเนนิงาน

อยา่งมคีณุธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได้
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คณะรฐัมนตร ีไดม้มีติเหน็ชอบเมื�อวนัที� 5 มกราคม 2559 
ใหห้นว่ยงานภาครฐัทกุหนว่ยงานเขา้รว่มรบัการประเมนิ 

คณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงาน
ของหนว่ยงานภาครฐั

ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
ตามที�สาํนกังาน ป.ป.ช. เสนอ 
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ต่อมา สภาขบัเคลื�อนการปฏิรูปประเทศ ไดม้มีติเมื�อวนัที� 19 กันยายน 2559

เหน็ชอบรายงาน เรื�อง การปฏิรปูมาตรการเสรมิสรา้งระบบบรหิารงานที�มธีรรมาภิบาลในภาครฐั 
โดยมสีาระสาํคัญสว่นหนึ�งวา่ 

"หนว่ยงานภาครฐัทกุหนว่ยงานจะต้องมกีารประเมนิตนเองผา่นโครงการประเมนิ 
คณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั" 
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แล้ว ITA คืออะไร? 12
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"ITA ไมไ่ดเ้ป�นแค่เครื�องมอื
                แต่คือกระบวนการพฒันา"
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ทําไมต้อง ITA? 15



การประเมนิคณุธรรมและความ 
โปรง่ใส ในการดําเนนิงานของ 
หนว่ยงานภาครฐั (ITA)
จดัทําขึ�นโดยมวีตัถปุระสงค์

เพื�อประเมนิผลดา้นคณุธรรมและความ 
โปรง่ใสของหนว่ยงานภาครฐัทั�วประเทศ 
เพื�อใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 
พฒันาดา้นคณุธรรมและความโปรง่ใส 
แก่หนว่ยงาน
เพื�อจดัทํามาตรการป�องกันการทจุรติทั�ง 
ในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติั
เพื�อใหด้ชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (CPI) 
ของประเทศไทยสงูขึ�น
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แล้ว Corruption Perceptions Index หรอื CPI คืออะไร?
และค่า CPI ของประเทศไทยในป� พ.ศ. 2565 เป�นอยา่งไร?

CPI
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Corruption Perceptions Index หรอื CPI

CPI คืออะไร? CPI สาํคัญอยา่งไร

ดัชนีการรบัรูก้ารทจุรติ หรอื Corruption Perceptions 
Index: (CPI) คือ ดชันทีี�สะท้อนภาพลักษณ์การทจุรติ 
คอรร์ปัชนัของประเทศต่างๆ ทั�วโลก จดัทําโดยองค์กรเพื�อ 
ความโปรง่ใสนานาชาติ (Transparency International: 
TI) ซึ�งมสีาํนกังานใหญอ่ยูที่�ประเทศเยอรมน ีมสีถานะเป�น 
องค์กรภาคประชาสงัคมระหวา่ง ประเทศ มวีตัถปุระสงค์ในการ 
ต่อสูกั้บการทจุรติทกุรปูแบบดว้ยการแสวงหาความรว่มมอืกับ 
หนว่ยงานต่างๆ และสรา้งความตระหนกัรูถึ้งผลเสยีของการ 
ทจุรติ

การจดัทําคะแนน CPI นั�นเป�นการสะท้อนภาพลักษณก์าร 
ทจุรติของประเทศต่างๆ ทั�วโลกที�เราไมส่ามารถปฏิเสธไดเ้พราะ 
คะแนนดชัน ีCPI เป�นหนึ�งในเครื�องมอืที�กลุ่มนกัลงทนุใช ้
ประเมนิความนา่สนใจในการลงทนุของแต่ละประเทศ โดยมอง 
วา่ การทจุรติเป�นหนึ�งในป�จจยัที�เป�นต้นทนุหรอืเป�นความเสี�ยง 
ในการเขา้มาประกอบธุรกิจ หากประเทศไหนมคีะแนนดชัน ีCPI 
ที�สงูยอ่มสะท้อนถึงภาพลักษณข์องประเทศที�ดแีละสรา้งความ 
เชื�อมั�นใหกั้บนกัลงทนุจากต่างประเทศอีกดว้ย
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แล้วหนว่ยงานใดบา้ง
ที�ต้องเขา้รว่มรบัการประเมนิ ITA?
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ประโยชนข์องการประเมนิ ITA

ประโยชนข์องการประเมนิ ITA

ต่อ

1. ทําให้หนว่ยงานภาครฐัทั�วประเทศมมีาตรฐาน 
คณุธรรมและความโปรง่ใสเดียวกันประเทศไทย

ในระดบันโยบายของประเทศ
ในระดบัปฏิบติัของสว่นราชการ

2. สามารถจดัทําแนวทางในการป�องกันและปราบปราม
การทจุรติ

สง่ผลต่อความนา่เชื�อถือของประเทศ
สง่ผลต่อสภาพเศรษฐกิจการลงทนุระหวา่ง 
ประเทศ

3. ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรูก้ารทจุรติ (CPI)
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ประโยชนข์องการประเมนิ ITA

ต่อ ขอ้บกพรอ่งและจุดเสี�ยงในการทจุรติ
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงพฒันา

1. ได้รบัทราบระดับคณุธรรมและความโปรง่ใส และแนวทางการ 
ปรบัปรุงแก้ไข

หนว่ยงาน

ประโยชนข์องการประเมนิ ITA

กระบวนการจดัซิ�อจดัจา้ง
การเป�ดเผยขอ้มูลของหนว่ยงาน
การบรหิารกิจการบา้นเมอืงที�ดี

2. ได้ดําเนนิการตามกฎหมายที�สง่เสรมิความโปรง่ใสอยา่งถกูต้อง

ต้องดาํเนนิภารกิจอยา่งโปรง่ใส
ต้องบรหิารงานภายในอยา่งมคีณุธรรม

3. เกิดความตระหนกัในการดําเนนิงานของตนเอง

สะท้อนเจตจาํนงของผูบ้รหิารหนว่ยงาน
ภาพลักษณแ์ละความนา่เชื�อถือของหนว่ยงาน

4. สะท้อนภาพลักษณแ์ละความนา่เชื�อถือของหนว่ยงาน
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มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่เขา้รว่มการประเมนิ ITA 
ไดอ้ยา่งไร?
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มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ได้เขา้รว่มรบัการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสการดําเนนิงาน
ของหนว่ยงานภาครฐั (ITA) ตั�งแต่ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแนวนโยบายของประเทศ 
และนโยบายของมหาวทิยาลัยในการพฒันาระบบการบรหิารจดัการที�มุง่สู ่Performance 

Excellence ตามแนวทางเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื�อการดําเนนิการที�เป�นเลิศ (EdPEx) 
ซึ�งใหค้วามสาํคัญกับจรยิธรรมและความโปรง่ใส เป�นหนึ�งในแนวทางการบรหิารจดัการองค์กร
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26
Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx

ค่านยิมหลัก 11 ประการ เป�นความเชื�อและพฤติกรรม
ที�ฝ�งลึกอยูใ่นเกณฑ์ EdPEx และเป�นสิ�งที�พบเห็นได้
ในองค์กรที�มผีลการดําเนนิการที�โดดเด่น
(เป�นพื�นฐานของเกณฑ์)

1)    มุมมองในเชงิระบบ
2)    การนาํองค์กรอยา่งมวีสิยัทัศน ์
3)    ความเป�นเลิศที�มุง่เนน้ผูเ้รยีน และลกูค้ากลุม่อื�น
4)    การใหค้วามสาํคัญกับคน
5)    การเรยีนรูร้ะดบัองค์กร และความคล่องตัว
6)    การมุง่เนน้ความสาํเรจ็
7)    การจดัการเพื�อนวตักรรม
8)    การจดัการโดยใชข้อ้มูลจรงิ
9)    การสรา้งประโยชนใ์หส้งัคม 
10)  จรยิธรรมและความโปรง่ใส 
11)   การสง่มอบคณุค่าและผลลัพธ ์

"ยดึหลักการ 11 ประการนี�เป�นแนวทาง
ในการบรหิารองค์กร"



27
Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx

หมวด 1 การนาํองค์กร

ก(2) การสง่เสรมิการประพฤติปฏิบติั
ตามกฎหมายและอยา่งมจีรยิธรรม

1.1 การนาํองค์กรโดยผูน้าํระดับสงู

ก(1) ระบบการกํากับดแูลองค์กร
ข(2) การประพฤติปฏิบติัอยา่งม ี
จรยิธรรม

1.2 การกํากับดแูลองค์กรและ
การสรา้งประโยชนใ์ห้สงัคม

หมวด 7 ผลลัพธ์

ก(2) การกํากับดแูลองค์กร
ก(4) จรยิธรรม 

7.4 ผลลัพธด้์านการนาํองค์กรและ 
การกํากับดแูลองค์กร



มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่มผีลการประเมนิ ITA 
อยา่งไรบา้ง?
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        มหาวทิยาลัยเชยีงใหมไ่ดเ้ขา้รว่มการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั ประจาํป�งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของสาํนักงาน ป.ป.ช. โดยมหาวทิยาลัยไดจ้ดัทําขอ้มูลแบบสาํรวจผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT) แบบสาํรวจผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีภายนอก (EIT) และแบบวดัการเป�ดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) ซึ�งสาํนกังาน ป.ป.ช. ไดป้ระกาศผลคะแนนเรยีบรอ้ยแล้ว

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมม่ผีลคะแนน เท่ากับ 87.31 คะแนน อยูใ่นระดับ A

ผลการประเมนิ ITA มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ลดลง 0.19 
คะแนน

เปรยีบเทียบผลการประเมนิ ITA ภาพรวม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2565
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เปรยีบเทียบผลการประเมนิ ITA มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2565 
จาํแนกตามเครื�องมอื 31



ผลการประเมนิ ITA มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงาน
ของสว่นงาน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

CMU-ITA
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ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงาน
ของสว่นงาน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่(CMU-ITA)
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

CMU-ITA 2022
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จาํแนกตามโครงสรา้งและการบรหิารมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
มสีว่นงานที�เขา้รว่มรบัการประเมนิ CMU-ITA ทั�งหมด 47 สว่นงาน ประกอบดว้ย

สาํนกังาน (3)
คณะ / วทิยาลัย /
บณัฑิตวทิยาลัย

(25)
สถาบนัวจิยั (3) สว่นงานอื�น (6)

สว่นงานวชิาการ
ภายใน (10)

สาํนกังานการตรวจสอบภายใน

สาํนกังานมหาวทิยาลัย

สาํนกังานสภามหาวทิยาลัย

สว่นงานที�เขา้รว่มรบัการประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
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ผลการประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพรวม
ทกุสว่นงาน

23.05/30

ถ่วงนํ�าหนกั 30%

23.72/30

ถ่วงนํ�าหนกั 30%

28.24/40

ถ่วงนํ�าหนกั 40%

36

คะแนน CMU-ITA = 75.01 (ถ่วงนํ�าหนกั)



   

   

   

   

   

   

   

   

รอ้ยละของสว่นงานฯ ที�เขา้รว่มรบัการประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จาํแนกตามระดบัผลการประเมนิ

จากผลการประเมนิมสีว่นงานที�ผา่นเกณฑ์การประเมนิ (85 คะแนนขึ�นไป) 
จาํนวน 10 สว่นงานจากทั�งหมด 47 สว่นงาน คิดเป�นรอ้ยละ 21.27

ระดบั
สดัสว่นรอ้ยละ 

(สว่นงาน)

AA

A

B

C

D

E

F

0.00 (0)

21.27 (10)

42.53 (20)

19.14 (9)

10.63 (5)

4.25 (2)

2.12 (1)

จาํนวนสว่นงาน
ชว่งคะแนน

95.00 - 100.00

85.00 - 94.99

75.00 - 84.99

65.00 - 74.99

55.00 - 64.99

50.00 - 54.99

0.00 - 49.99
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ผลการประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบวดัการรบัรูผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT)

38



ผลการประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบวดัการรบัรูผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (EIT)
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ผลการประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบวดัการเป�ดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT)

*การประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสว่นแบบวดั OIT มสีว่นงานที�เขา้รว่มรบัการประเมนิ 46 สว่นงาน และไมข่อเขา้รว่มรบัการประเมนิ 1 สว่นงาน
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ภาพรวมตัวชี�วดัที�ไมผ่า่นเกณฑ์ จากการประเมนิ CMU-ITA
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการพฒันา

ตัวชี�วดัที�ไมผ่า่นเกณฑ์ (85 คะแนน) ขอ้เสนอแนะของคณะทํางานตรวจประเมนิฯ

ประเดน็ที� 2 การใชง้บประมาณ

ประเดน็ที� 3 การใชอํ้านาจ

ประเดน็ที� 4 การใชท้รพัยส์นิของราชการ

สว่นงานควรมกีารเป�ดเผยขอ้มูลแผนงบประมาณใหบุ้คลากรได ้
รบัทราบและใหบุ้คลากรมสีว่นรว่มในการตรวจสอบการใชจ้า่ย
งบประมาณตามแผนฯ

มหาวทิยาลัยควรกําหนดคํานยิามของผูบ้งัคับบญัชาในบรบิท 
ของผูต้อบแบบวดัใหช้ดัเจน เพื�อใหเ้กิดการรบัรูที้�ถกูต้อง 
ลดความสบัสนและทําใหไ้ดข้อ้มูลที�ถกูต้องที�สดุ

มหาวทิยาลัยและสว่นงานควรจดัทําคู่มอืการใชท้รพัยส์นิของ 
มหาวทิยาลัย/สว่นงาน เพื�อใหเ้ป�นแนวปฏิบติัแก่บุคลากรในการ 
ยมืใชท้รพัยส์นิ พรอ้มทั�งสื�อสารประชาสมัพนัธค์ู่มอื และกําหนด 
มาตรการกํากับติดตามการใชท้รพัยส์นิฯ ดงักล่าว
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ภาพรวมตัวชี�วดัที�ไมผ่า่นเกณฑ์ จากการประเมนิ CMU-ITA
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการพฒันา

ตัวชี�วดัที�ไมผ่า่นเกณฑ์ (85 คะแนน) ขอ้เสนอแนะของคณะทํางานตรวจประเมนิฯ

ประเดน็ที� 5 การแก้ไขป�ญหาการทจุรติ

ประเดน็ที� 6 คณุภาพการดาํเนินงาน

ประเดน็ที� 7 ประสทิธภิาพการสื�อสาร มหาวทิยาลัยและสว่นงานควรจดัใหม้ชีอ่งทางการสื�อสารที�หลากหลาย 
และต้องจดัทําระบบการสื�อสารที�มลัีกษณะการสื�อสารแบบสองทาง 
(Two-way communication) บนหนา้เวบ็ไซต์หลักของสว่นงานเพื�อ 
การรบัเรื�องและตอบสนองต่อนกัศึกษาและผูร้บับรกิารที�รวดเรว็มาก
ยิ�งขึ�น

สว่นงานควรจดัทําคู่มอืการใหบ้รกิารแก่นกัศึกษา/ประชาชนผูร้บับรกิาร
ใหช้ดัเจนและสื�อสารใหบุ้คลากรทราบและถือปฏิบติั เพื�อใหก้ารดาํเนนิงาน 
เป�นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และควรมมีาตรการกํากับติดตามการ
ปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้ป�นไปตามคู่มอืที�กําหนดไวอ้ยา่งสมํ�าเสมอ

หวัหนา้สว่นงานต้องใหค้วามสาํคัญกับการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการ 
ทจุรติอยา่งจรงิจงั โดยต้องกําหนดนโยบายหรอืมาตรการป�องกันการ 
ทจุรติในสว่นงาน พรอ้มทั�งเฝ�าระวงั ตรวจสอบและลงโทษทางวนิยัเมื�อม ี
การทจุรติเกิดขึ�น

42



ภาพรวมตัวชี�วดัที�ไมผ่า่นเกณฑ์ จากการประเมนิ CMU-ITA
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการพฒันา

ตัวชี�วดัที�ไมผ่า่นเกณฑ์ (85 คะแนน) ขอ้เสนอแนะของคณะทํางานตรวจประเมนิฯ

ประเดน็ที� 8 การปรบัปรุงระบบการทํางาน

ประเดน็ที� 9 การเป�ดเผยขอ้มูล

ประเดน็ที� 10 การป�องกันการทจุรติ

สว่นงานควรเพิ�มชอ่งทางและเป�ดโอกาสใหน้กัศึกษา ผูร้บับรกิาร 
หรอืผูม้าติดต่อรว่มแสดงความคิดเหน็เพื�อนาํมาใชใ้นการปรบัปรงุ 
วธิกีารและขั�นตอนในการดาํเนนิงาน/การใหบ้รกิารใหด้ยีิ�งขึ�น

สว่นงานควรเรง่ดาํเนนิการเป�ดเผยขอ้มูลสาธารณะตามองค์ประกอบ 
ขอ้คําถามผา่นทางเวบ็ไซต์ของสว่นงาน เพื�อใหน้กัศึกษา/ผูร้บับรกิาร 
ไดร้บัรูถึ้งแผนงาน แผนงบประมาณและการดาํเนนิงานของสว่นงาน
ในการตอบแบบวดั OIT ผูบ้รหิารควรตรวจสอบลิงค์การเผยแพร ่
ขอ้มูลก่อนทําการอนมุติัคําตอบในระบบ CMU-ITA

สว่นงานควรจดัทําแผนป�องกันและปราบปรามการทจุรติในระดบัสว่นงาน 
เพื�อใชเ้ป�นกรอบในการป�องกันการทจุรติ
สว่นงานควรจดัทํามาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใสภายใน 
สว่นงาน พรอ้มทั�งติดตามและรายงานผลการดาํเนนิงานตามมาตรการ 
ดงักล่าวแก่สาธารณชนทราบอยา่งต่อเนื�องเป�นประจาํทกุป�

43



ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอ้เสนอแนะของคณะทํางานตรวจประเมนิฯ ขอ้เสนอแนะจากสว่นงานที�เขา้รว่มรบัการประเมนิ

ควรวางกรอบปฏิทินการประเมนิใหม้คีวามสอดคล้องกับเกณฑ์ขอ้คําถามที� 
กําหนดเนื�องดว้ยในขอ้คําถาม OIT ต้องการขอ้มูล 2 ไตรมาส แต่ใหร้ะยะ 
เวลาสาํหรบัการกรอกขอ้มูลสิ�นสดุก่อนสิ�นเดอืนมนีาคม โดยการประเมนิใน 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเก็บขอ้มูลในชว่งเดอืนมนีาคมถึงเมษายน พ.ศ. 
2566 ซึ�งสง่ผลใหส้ว่นงานสามารถกรอกขอ้มูลแบบวดัไดต้ามองค์ประกอบ 
ขอ้คําถามที�กําหนด

ควรสื�อสารสรา้งความเขา้ใจถึงคํานยิาม หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมนิให ้
ชดัเจนเพื�อลดความสบัสนของสว่นงานในการตอบแบบวดัตามองค์ประกอบที� 
กําหนด ซึ�งคณะทํางานฯ ไดม้กีารหารอืถึงประเดน็ดงักล่าวและจะดาํเนนิการจดั 
ทําคู่มอืใหม้คีวามชดัเจน รวมถึงประชาสมัพนัธ ์สื�อสารสรา้งการรบัรูก้าร
ประเมนิฯ แก่สว่นงาน นกัศึกษา และประชาชนอยา่งต่อเนื�องผา่นชอ่งทาง 
ออนไลนต่์างๆ 

ทกุสว่นงานของมหาวทิยาลัย ควรพจิารณาใหค้วามรว่มมอืในการขบัเคลื�อน 
การดาํเนนิงานโครงการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงาน 
ของสว่นงาน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่(CMU-ITA)

ผูบ้รหิารสว่นงานควรมกีารมอบนโยบายและขอ้สั�งการโดยมกีารกําหนดแต่ง 
ตั�งผูป้ฏิบติังานของสว่นงานที�รบัผดิชอบรายตัวชี�วดั และผูกํ้ากับติดตามราย 
ตัวชี�วดั พรอ้มกํากับติดตาม ตรวจสอบความถกูต้องของขอ้มูลและกําหนด 
ใหม้กีารรายงานความก้าวหนา้เป�นระยะ

ผูบ้รหิารสว่นงานควรดาํเนนิการตรวจสอบ พจิารณากลั�นกรองขอ้มูลการ 
ตอบแบบวดั OIT ก่อนอนมุติั และควรอนมุติัเหน็ชอบขอ้มูลดว้ยตนเอง เพื�อ 
ใหก้ารเป�ดเผยขอ้มูลเป�นไปตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบดา้นขอ้มูลที� 
กําหนด
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การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงาน
ของสว่นงาน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่(CMU-ITA)
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566

CMU-ITA 2023
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ที�มาและความสาํคัญ วตัถปุระสงค์โครงการ

เพื�อยกระดบัมาตรฐานคณุธรรมในการดําเนนิงานของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
และดาํเนนิการเชงิรกุ ใหส้อดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
เกี�ยวกับการต่อต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบใหเ้กิดประสทิธผิล

เพื�อสรา้งและพฒันาระบบการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ 
ดาํเนนิงานของสว่นงานมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

เพื�อใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกได ้
รบัรูก้ารดาํเนนิงานตามแนวทางความโปรง่ใสในการดาํเนนิงานของ 
มหาวทิยาลัยในการป�องกันและต่อต้านการทจุรติ และเพื�อนาํขอ้คิดเหน็จาก 
การประเมนิไปพฒันาการบรหิารงานของทกุสว่นงานในมหาวทิยาลัยอยา่ง 
ต่อเนื�อง

โครงการประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื�อนาํผลการประเมนิ CMU-ITA มาเป�นสว่นหนึ�งของคํารบัรองการ
ปฏิบติังานของสว่นงาน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่(CMU-PA)
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จาํแนกตามโครงสรา้งและการบรหิารมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
มสีว่นงานที�เขา้รว่มรบัการประเมนิ CMU-ITA ทั�งหมด 47 สว่นงาน เชน่เดยีวกับป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดว้ย

สาํนกังาน (3)
คณะ / วทิยาลัย /
บณัฑิตวทิยาลัย

(25)
สถาบนัวจิยั (3) สว่นงานอื�น (6)

สว่นงานวชิาการ
ภายใน (10)

สาํนกังานการตรวจสอบภายใน

สาํนกังานมหาวทิยาลัย

สาํนกังานสภามหาวทิยาลัย

สว่นงานที�เขา้รว่มรบัการประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566
47



แนวทางการประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566

แนวทางการประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 จะใชห้ลักเกณฑ์การประเมนิ และขอ้คําถามเชน่เดียวกับการ
ประเมนิ ITA ของสาํนกังาน ป.ป.ช. ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสว่นขอ้คําถาม OIT สว่นงานจะต้องตอบ OIT ครบทั�งหมด 
43 ขอ้ (จากเดิมตอบ 42 ขอ้ เนื�องด้วยเป�นการประเมนิครั�งแรก)

การประเมนิ CMU-ITA จะมกีารดาํเนนิการก่อนการประเมนิ ITA สาํนกังาน ป.ป.ช.
(CMU-ITA จะเริ�มประเมนิวนัที� 1 มนีาคม 2566)

1

2

3

จาํนวนประชากรสงูสดุสาํหรบัเก็บขอ้มูลการประเมนิ IIT และ EIT ปรบัเปลี�ยนจาก 4000 คน เป�น 2000 คน 
(จาํนวนกลุ่มตัวอยา่งประชากร 10% สงูสดุคือ 200 คน)

4

โครงการประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566
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ตัวชี�วดัการประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวดัการรบัรูข้อง
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT)

แบบวดัการรบัรูข้อง
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก (EIT)

แบบตรวจการเป�ดเผยขอ้มูล 
สาธารณะ (OIT)

ตัวชี�วดัที� 1  การปฏิบติัหนา้ที�

ตัวชี�วดัที� 2  การใชง้บประมาณ

ตัวชี�วดัที� 3  การใชอํ้านาจ

ตัวชี�วดัที� 4  การใชท้รพัยส์นิของราชการ

ตัวชี�วดัที� 5  การแก้ไขป�ญหาการทจุรติ

ตัวชี�วดัที� 6 คณุภาพการดาํเนนิงาน

ตัวชี�วดัที� 7  ประสทิธภิาพการสื�อสาร

ตัวชี�วดัที� 9  การเป�ดเผยขอ้มูล

ตัวชี�วดัที� 10  การป�องกันการทจุรติ

การประเมนิ CMU-ITA ของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ไดใ้ชแ้นวทางและหลักเกณฑ์การประเมนิเดยีวกันกับการ 
ประเมนิ ITA ของสาํนกังาน ป.ป.ช. ในการขบัเคลื�อนคณุธรรมและความโปรง่ใสของมหาวทิยาลัย โดยมคีณะ 
ทํางานตรวจประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนนิงานของสว่นงาน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่เป�นผู ้
ดําเนนิการตรวจประเมนิ CMU-ITA ใหกั้บมหาวทิยาลัย

ตัวชี�วดัที� 8 การปรบัปรงุระบบการทํางาน

การประมวลผลคะแนน

จาํนวนขอ้: 30 ขอ้

นํ�าหนกัคะแนน: 30%

จาํนวนขอ้: 15 ขอ้

นํ�าหนกัคะแนน: 30%

จาํนวนขอ้: 43 ขอ้

นํ�าหนกัคะแนน: 40%

IIT

EIT

OIT
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50การสรา้งความเขา้ใจแก่ผูต้อบแบบวดั

แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นได้สว่นเสยีภายใน (IIT) แบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นได้สว่นเสยีภายนอก (EIT)

ตอบในบรบิทของสว่นงาน / 
งาน ที�ผูต้อบสงักัด

ตอบในบรบิทผูบ้งัคับบญัชา
สายตรงของผูต้อบแบบวดั 

ที�ปฏิบติังานรว่มกัน

บุคลากร
ผูต้อบแบบวดั

คําถามที�เกี�ยวกับ 
สว่นงาน

คําถามที�เกี�ยวกับ 
ผูบ้งัคับบญัชา

บุคคลภายนอก
ผูต้อบแบบวดั

ตอบในบรบิทของสว่นงาน / หนว่ยงาน 
หรอืเจา้หนา้ที� ที�ผูต้อบรบับรกิาร



1 มนีาคม 2566

สว่นงานเขา้รว่มรบัฟ�งประชุมชี�แจงสรา้งความเขา้ใจการประเมนิ 
CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพรคู่่มอืการประเมนิฯ

ประชุมชี�แจง CMU-ITA 2023 

ผูด้แูลระบบของแต่ละสว่นงาน (Admin) เขา้รว่มการอบรม 
เชงิปฏิบติัการ เพื�อสรา้งความเขา้ใจในองค์ประกอบขอ้คําถาม 
และการใชร้ะบบ CMU-ITA

อบรมเชงิปฏิบติัการผูด้แูลระบบ

Admin สว่นงานเผยแพรช่อ่งทางการตอบแบบวดัโดยคํานงึถึงความ 
ครอบคลมุของบุคลากรทกุสว่นงานและทกุระดับ
Admin ติดตามใหม้ผีูต้อบแบบวดัไมน่อ้ยกวา่จาํนวนขั�นตํ�าที�กําหนด

การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นได้สว่นเสยีภายใน 
(IIT) และแบบวดัการรบัรูข้องผูม้สีว่นได้สว่นเสยีภายนอก (EIT)

Admin รายงานการเป�ดเผยขอ้มูลสาธารณะของสว่นงานที�สงักัด
ผูบ้รหิารตรวจสอบและอนมุติัขอ้มูลการเป�ดเผยขอ้มูลสาธารณะตาม 
แบบวดั OIT

การตอบแบบวดัการเป�ดเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT)

1 มนีาคม - 30 เมษายน 2566

ชว่งเดือนพฤษภาคม 2566

สาํนกังานมหาวทิยาลัยดาํเนนิการ 
ประมวลผลการประเมนิ CMU-ITA 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประมวลผลการประเมนิ

ชว่งเดือนมถินุายน 2566

คณะทํางานตรวจประเมนิฯ ดาํเนนิ 
การสรปุผลการประเมนิพรอ้มจดัทํา 
ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมประกอบ 
รายงานผลการประเมนิ พรอ้มเสนอ 
คณะกรรมการขบัเคลื�อนคณุธรรมฯ 
พจิารณาผลการประเมนิ

สรุปผลการประเมนิ

ชว่งเดือนกรกฎาคม 2566

คณะทํางานฯ CMU-ITA ประกาศ 
ผลการประเมนิและเผยแพรร่ายงาน 
ผลการประเมนิรายสว่นงานไปยงั 
ทกุสว่นงานทั�วมหาวทิยาลัย

ประกาศผลการประเมนิ

ชว่งเดือนสงิหาคม 2566

คณะทํางานฯ CMU-ITA จดังานมอบ 
รางวลัแก่สว่นงานที�ไดร้บัผลการประเมนิ 
ในระดบั A ขึ�นไป โดยจดัพรอ้มกันกับงาน 
CMU KM-Day 2023

CMU-ITA Awards 2023

ปฏิทินการประเมนิ CMU-ITA ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566
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