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คำานำา 
การประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคุรัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment 

หรอืที่่�เรย่กว่าการประเมินิ ITA ถือืเปน็เคุรื�องมืิอในการขบัเคุลื�อนนโยบายของรฐัเคุรื�องมิอืหน่�ง โดยเปน็เคุรื�องมิอืในเชิงิบวกที่่�มิุง่พัฒันาระบบ

ราชิการไที่ยในเชิิงสร้างสรรคุ์มิากกว่ามิุ่งจัับผิิด เปร่ยบเสมิือนเคุรื�องมืิอตรวจัสุขภาพัองค์ุกรประจัำปี โดยม่ิวัตถุืประสงค์ุเพัื�อให้หน่วยงาน 

ภาคุรัฐที่ั�วประเที่ศได้รับที่ราบถ่ืงสถืานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสขององค์ุกร ผิลการประเมิินที่่�ได้จัะช่ิวย

ให้หน่วยงานภาคุรัฐสามิารถืนำไปใชิ้ในการปรับปรุงพััฒนาองค์ุกรให้มิ่ประสิที่ธิภาพัในการปฏิิบัติงาน การให้บริการ สามิารถือำนวยคุวามิ

สะดวก และตอบสนองต่อประชิาชินได้ด่ยิ�งข่�น ซึ่่�งถืือเป็นการยกระดับมิาตรฐานการดำเนินงานภาคุรัฐ ดังนั�น การประเมิิน ITA จ่ังไม่ิได้

เปน็เพัย่งการประเมินิคุณุธรรมิและคุวามิโปร่งใสเพัย่งเท่ี่านั�น แต่ยงัเป็นการประเมินิประสิที่ธิภาพัการปฏิิบัตงิานและการให้บริการประชิาชิน  

เพัื�อให้ที่ราบถื่งช่ิองว่างของคุวามิไม่ิเป็นธรรมิและคุวามิด้อยประสิที่ธิภาพั สำหรับนำไปจััดที่ำแนวที่างมิาตรการต่างๆ ในการป้องกันการ

ทีุ่จัริตและประพัฤติมิิชิอบในระบบราชิการไที่ยต่อไป

การประเมินิ ITA ถือืเป็นเคุรื�องมืิอที่่�ของหน่วยงานภาคุรัฐได้สำรวจัและประเมินิตนเอง เพัื�อให้ได้รบัที่ราบข้อมูิลอันส่งผิลให้เกิดคุวามิ

ตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มิ่ประสิที่ธิภาพั เกิดประโยชิน์ต่อประชิาชิน และให้คุวามิสำคัุญกับ 

ดา้นคุณุธรรมิและคุวามิโปรง่ใสขององคุก์รตนเองมิากยิ�งข่�น นอกจัากน่� การประเมินิ ITA ยงัสง่ผิลใหเ้กดิการเปล่�ยนแปลงและพัฒันาการของ

หนว่ยงานภาคุรฐัในที่างปฏิบิตัอิยา่งเหน็ไดช้ิดั โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งคุวามิตื�นตวัและหนัมิาใหคุ้วามิสนใจัตอ่การพัฒันาแฟลตฟอรม์ิอเิล็กที่รอนกิส์

ของตนเองให้ที่นัสมัิยและน่าสนใจัมิากข่�น ที่่�สำคัุญคืุอส่งผิลให้หน่วยงานมิก่ารจัดัการข้อมูิลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบย่บและเตรย่มิคุวามิ

พัร้อมิในการเปิดเผิยข้อมิูลต่อสาธารณะให้ได้รับที่ราบและส่งเสริมิให้เกิดการตรวจัสอบอ่กด้วย

และด้วยคุวามิสำคุัญของการประเมิิน ITA ดังกล่าวน่� จัากการประชิุมิคุณะที่ำงานกำหนดแนวที่างการปฏิิบัติงานเพัื�อรองรับระบบ

คุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสของมิหาวิที่ยาเช่ิยงใหม่ิ คุรั�งที่่� 1/2564 เมิื�อวันที่่� 5 กุมิภาพัันธ์ 2564 และที่่�ประชุิมิคุณะกรรมิการบริหาร

มิหาวิที่ยาลัยเชิ่ยงใหมิ่ คุรั�งที่่� 3/2564 เมิื�อวันที่่� 17 กุมิภาพัันธ์ 2564 มิ่มิติเห็นสมิคุวรจััดที่ำ “โคุรงการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของส่วนงานมิหาวิที่ยาลัยเชิ่ยงใหมิ่ (Chiang Mai University – Integrity and Transparency Assessment: CMU-

ITA)” เพัื�อเป็นการขับเคุลื�อนการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดำเนินงานของมิหาวิที่ยาลัยเชิ่ยงใหม่ิ โดยมิ่คุณะ สำนัก และ 

สถืาบัน จัำนวน 47 ส่วนงาน ที่่�ร่วมิเข้ารับการประเมิินฯ โดยเริ�มิประเมิินคุรั�งแรก ในปีงบประมิาณ พั.ศ.2565 และมิ่การพััฒนามิาเป็นระยะ  

โดยการประเมิิน CMU-ITA ในประจัำปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 น่� นอกจัากจัะยังมิ่การประเมิินอย่างต่อเนื�องจัากปีที่่�ผิ่านมิาแล้ว ยังถืือเป็น

ชิ่วงพััฒนาเคุรื�องมิือการประเมิิน CMU-ITA ให้ม่ิประสิที่ธิภาพัในการยกระดับธรรมิาภิบาล คุวามิโปร่งใส และการป้องกันการทีุ่จัริตใน 

ทีุ่กส่วนงานของมิหาวิที่ยาลัยมิากยิ�งข่�นด้วย

คุู่มิือฉบับน่� มิ่วัตถืุประสงค์ุเพัื�อให้ส่วนงานท่ี่�เข้ารับการประเมิินนำไปใชิ้ศ่กษาให้เกิดคุวามิรู้คุวามิเข้าใจัอย่างละเอ่ยด เพัื�อใชิ้เป็น

แนวที่างในการปฏิิบัติการประเมิิน CMU-ITA ให้ถืูกต้องและลดข้อผิิดพัลาดในการปฏิิบัติการซึ่่�งอาจัส่งผิลต่อผิลการประเมิินของส่วนงานได้  

และเพัื�อใชิ้เป็นแนวที่างในการดำเนินการเสริมิสร้างด้านคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสให้เกิดข่�นในมิหาวิที่ยาลัยเชิ่ยงใหม่ิ อันจัะนำไปสู่การ 

เปน็สว่นหน่�งในการพัฒันาคุณุธรรมิและคุวามิโปรง่ใสของประเที่ศไที่ยใหม้ิป่ระสทิี่ธิภาพัและลดโอกาสในการที่จุัริตและประพัฤตมิิชิิอบไดต้อ่ไป

คณะทำงานรองรับการดำเนินงานโครงการประเมิินคุณธรรมิและความิโปร่งใส

ในการดำเนินงานของส่วนงาน มิหาวิทยาลัยเชีียงใหมิ่ (CMU-ITA)

1 มิีนาคมิ พ.ศ.2566
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การประเมิน CMU-ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของส่วนงาน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประเมิินคุณุธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มิหาวิที่ยาลัยเชิย่งใหม่ิ (Chiang Mai University Integrity and 

Transparency Assessment) หรือการประเมิิน CMU-ITA นั�น ในปัจัจัุบันถืือเป็นมิาตรการที่่�สำคุัญในการพััฒนามิหาวิที่ยาลัยด้านคุุณธรรมิ

และคุวามิโปรง่ใส อนัจัะนำไปสูก่ารปอ้งกันการที่จุัรติภายในมิหาวทิี่ยาลยัได ้โดยมิว่ตัถืปุระสงคุห์ลกัเพัื�อใหแ้ตล่ะส่วนงานไดร้บัที่ราบสถืานะ

ของตนเองในด้านคุุณธรรมิ คุวามิโปร่งใส ตลอดจันใชิ้ให้เกิดประโยชิน์ในการนำไปปรับปรุงพััฒนาตนเอง นอกจัากน่� ยังชิ่วยให้มิหาวิที่ยาลัย

สามิารถืนำผิลการประเมิินไปใชิ้ประโยชิน์ในการพััฒนาการบริหารงานและการสร้างวัฒนธรรมิองค์ุกรโปร่งใสได้อ่กด้วย โดยที่่�ผ่ิานมิาการ

ประเมิิน CMU-ITA ได้เริ�มิส่งผิลให้เกิดการพััฒนาและการเปล่�ยนแปลงของทีุ่กส่วนงานให้เห็นได้อย่างชิัดเจันมิากยิ�งข่�น

การประเมิิน CMU-ITA ประจัำปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 นั�นยังคุงใชิ้กรอบแนวที่างหลักในการประเมิินที่่�สอดคุล้องกับแนวที่างการ

ประเมิิน ITA ปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 ของสำนักงาน ป.ป.ชิ. อย่างไรก็ตามิ มิหาวิที่ยาลัยเชิ่ยงใหมิ่ ได้มิ่คุวามิพัยายามิที่่�จัะพััฒนาให้การ

ประเมิิน CMU-ITA มิ่ประสิที่ธิภาพัมิากยิ�งข่�น โดยการรับฟังคุวามิคุิดเห็นและรวบรวมิคุวามิคุิดเห็นจัากผิู้เก่�ยวข้องต่าง ๆ รวมิไปถื่ง ได้มิ่การ

ปรบัปรุงพัฒันาระบบ CMU-ITA ซึ่่�งเป็นระบบหลักที่่�ใชิใ้นการประเมินิให้มิก่ารที่ำงานที่่�ดย่ิ�งข่�น เพัื�อให้เกิดคุวามิสะดวกและส่งเสริมิให้ผิูม้ิส่่วน

ได้ส่วนเส่ยทีุ่กกลุ่มิเข้าตอบแบบวัดได้อย่างสะดวกและมิั�นใจัมิากยิ�งข่�น

นอกจัากน่� การประเมิิน CMU-ITA ในปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 ซึ่่�งเป็นการประเมิินคุรั�งที่่� 2 ของมิหาวิที่ยาลัย ถืือเป็นปีที่่�สำคุัญและ

ที่้าที่ายของทุี่กส่วนงานท่ี่�จัะได้พััฒนาตนเองในด้านคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสเพัื�อให้มิ่ผิลการประเมิินในภาพัรวมิบรรลุคุ่าเป้าหมิายตามิที่่�

แผินแมิ่บที่ป้องกันและปราบปรามิการทีุ่จัริตของมิหาวิที่ยาลัยกำหนดไว้ อันถืือเป็นการ “เติบโตสู่เป้าหมิาย” ร่วมิกันของทีุ่กส่วนงานที่ั�วที่ั�ง

มิหาวิที่ยาลัย

เติบโตสู่เป้าหมาย
2566 ปีที่สองของประเมินกับความท้าทายในการเติบโตไปสู่เป้าหมาย

การประเมิิน CMU-ITA ในปีที่่�ผิ่านมิา มิ่ส่วนที่ำให้ส่วนงานที่ั�วที่ั�งมิหาวิที่ยาลัยได้เกิดการปรับตัว ปรับปรุง และพััฒนาการดำเนินงาน

ตามิภารกิจัของแต่ละส่วนงาน โดยเฉพัาะในเรื�องที่่�เก่�ยวข้องกับการปฏิิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ิรับบริการ และการนำข้อมูิลของส่วนงาน 

มิาเผิยแพัร่ต่อสาธารณชิน ซ่ึ่�งแสดงให้เห็นถ่ืงคุวามิก้าวหน้าและพััฒนาการของมิหาวิที่ยาลัยเก่�ยวกับการพััฒนาการบริหารงานเพัื�ออำนวย

คุวามิสะดวกแก่นักศ่กษา ผิู้ม่ิส่วนได้ส่วนเส่ยทีุ่กภาคุส่วนและเพัื�อให้เกิดประโยชิน์สูงสุดต่อราชิการ นอกจัากน่� ยังถืือเป็นการลดโอกาส

หรือคุวามิเส่�ยงที่่�จัะเกิดการทีุ่จัริตหรือประพัฤติมิิชิอบของบุคุลากรของมิหาวิที่ยาลัยด้วย การประเมิิน CMU-ITA จั่งถืือเป็นส่วนหน่�งในการ 

กระตุ้นให้เกิดการ “เติบโต” ในด้านคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสของมิหาวิที่ยาลัย

อย่างไรก็ตามิ ผิลการประเมิิน CMU-ITA ในปีงบประมิาณ พั.ศ.2565 มิ่ส่วนงานที่่�ผิ่านเกณฑ์์การประเมิิน คุือร้อยละ 85 จัำนวน  

10 สว่นงานจัากที่ั�งหมิด 47 สว่นงาน (หรอืคุดิเปน็รอ้ยละ 21.27 ที่่�ผิา่นเกณฑ์ก์ารประเมินิ CMU-ITA 2565) และในภาพัรวมิของมิหาวทิี่ยาลยั

ก็มิ่ผิลการประเมิินที่่�ยังไมิ่บรรลุคุ่าเป้าหมิายที่่�วางไว้เชิ่นกัน ดังนั�น ในปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 จั่งถืือเป็นปีที่่�สำคัุญและที่้าที่ายของ 

ที่กุส่วนงานในมิหาวิที่ยาลัยที่่�จัะได้พัฒันาตนเองในการดำเนินงานด้านคุณุธรรมิและคุวามิโปร่งใสเพัื�อให้มิผ่ิลการประเมินิในภาพัรวมิบรรลุคุา่ 

เป้าหมิายตามิที่่�แผินแมิ่บที่ฯ ของมิหาวิที่ยาลัยกำหนดไว้ อันถืือเป็นการ “เติบโตสู่เป้าหมิาย” ร่วมิกันของทีุ่กส่วนงานในมิหาวิที่ยาลัย
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หลักการพื้นฐาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของส่วนงาน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA)

มิหาวทิี่ยาลยัเชิย่งใหมิไ่ดด้ำเนินการประเมินิ CMU-ITA โดยใชิเ้คุรื�องมิอืในการเกบ็ขอ้มิลูที่่�อ้างองิจัากการประเมินิ ITA ของสำนกังาน 

ป.ป.ชิ. ปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 โดยมิ่การเก็บข้อมิูลจัาก 3 ส่วน ดังน่� 

ส่วนที่่� 1 แบบวัดการรับรู้ของผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT 

โดยเปิดโอกาสให้บุคุลากรแต่ละส่วนงานในมิหาวิที่ยาลัยทีุ่กระดับที่่�ปฏิิบัติงานมิาไมิ่น้อยกว่า 1 ปี ได้มิ่โอกาสสะที่้อนและแสดงคุวามิคุิดเห็น

ต่อคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสของส่วนงานตนเอง โดยสอบถืามิการรับรู้และคุวามิคุิดเห็นใน 5 ตัวชิ่�วัด ได้แก่

  • ตัวชิ่�วัดที่่� 1 การปฏิิบัติหน้าที่่�

  • ตัวชิ่�วัดที่่� 2 การใชิ้งบประมิาณ

  • ตัวชิ่�วัดที่่� 3 การใชิ้อำนาจั

  • ตัวชิ่�วัดที่่� 4 การใชิ้ที่รัพัย์สินของราชิการ 

  • ตัวชิ่�วัดที่่� 5 การแก้ไขปัญหาการทีุ่จัริต 

ส่วนที่่� 2 แบบวัดการรับรู้ของผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT 

โดยเปิดโอกาสให้ผิู้รับบริการหรือผิู้ติดต่อส่วนงานในชิ่วงปีงบประมิาณ พั.ศ.2565 ได้มิ่โอกาสสะที่้อนและแสดงคุวามิคุิดเห็นต่อการดำเนิน

งานของส่วนงาน โดยสอบถืามิการรับรู้และคุวามิคุิดเห็นใน 3 ตัวชิ่�วัด ได้แก่

  • ตัวชิ่�วัดที่่� 6 คุุณภาพัการดำเนินงาน

  • ตัวชิ่�วัดที่่� 7 ประสิที่ธิภาพัการสื�อสาร 

  • ตัวชิ่�วัดที่่� 8 การปรับปรุงระบบการที่ำงาน 

สว่นที่่� 3 แบบวดัการเปดิเผิยขอ้มิลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรอืแบบวดั OIT เปน็การ

ตรวจัสอบระดับการเปิดเผิยข้อมิูลของส่วนงานที่่�เผิยแพัร่ไว้ที่างหน้าเว็บไซึ่ต์หลักของส่วนงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชิ่�วัด ได้แก่

ตัวชิ่�วัดที่่� 9 การเปิดเผิยข้อมิูล โดยมิ่ตัวชิ่�วัดย่อย ได้แก่

  • ตัวชิ่�วัดย่อยที่่� 9.1 ข้อมิูลพัื�นฐาน

  • ตัวชิ่�วัดย่อยที่่� 9.2 การบริหารงาน

  • ตัวชิ่�วัดย่อยที่่� 9.3 การจััดซึ่ื�อจััดจั้าง

  • ตัวชิ่�วัดย่อยที่่� 9.4 การบริหารและพััฒนาที่รัพัยากรบุคุคุล 

  • ตัวชิ่�วัดย่อยที่่� 9.5 การส่งเสริมิคุวามิโปร่งใส และ

 ตัวชิ่�วัดที่่� 10 การป้องกันการทีุ่จัริต มิ่ตัวชิ่�วัดย่อย ได้แก่

  • ตัวชิ่�วัดย่อยที่่� 10.1 การดำเนินการเพัื�อป้องกันการทีุ่จัริต 

  • ตัวชิ่�วัดย่อยที่่� 10.2 มิาตรการภายในเพัื�อป้องกันการทีุ่จัริต
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ความสำาคัญ
ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ 
ส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA)

แผินปอ้งกนัและปราบปรามิการทุี่จัรติ มิหาวิที่ยาลยัเชิย่งใหม่ิ ประจัำปีงบประมิาณ พั.ศ.2565-2570 ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมิาณ 

พั.ศ.2566 ส่วนงานที่่�เข้าร่วมิการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มิหาวิที่ยาลัยเชิ่ยงใหมิ่ ผิ่านเกณฑ์์  

(85 คุะแนนข่�นไป) จัำนวนไมิ่น้อยกว่า  25 ส่วนงาน 

ที่ั�งน่� เพัื�อเป็นการขับเคุลื�อน ยกระดับมิาตรฐานคุุณธรรมิในการดำเนินงานของมิหาวิที่ยาลัยให้สอดคุล้องกับแผินแม่ิบที่ภายใต้

ยุที่ธศาสตร์ชิาติ และแผินพััฒนาการศ่กษามิหาวิที่ยาลัยเชิ่ยงใหมิ่ระยะที่่� 12 ฉบับปรับปรุง (พั.ศ.2560-2565) ในการต่อต้านการทีุ่จัริตและ

ประพัฤตมิิชิิอบใหเ้กดิคุุณธรรมิ คุวามิโปรง่ใส ตรวจัสอบได้ ตามิแนวที่างการประเมินิคุณุธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงาน 

ภาคุรัฐ ตลอดจันเป็นการยกระดับมิาตรฐานการดำเนินงานเชิงินโยบายของส่วนงานให้เกิดเป็นรูปธรรมิในการสร้างคุณุธรรมิและคุวามิโปร่งใส 

การป้องกันการทีุ่จัริตและประพัฤติมิิชิอบในทีุ่กส่วนงาน มิหาวิที่ยาลัยเชิ่ยงใหมิ่ รวมิถื่งป้องกันปัญหาการทีุ่จัริตและประพัฤติมิิชิอบที่่�อาจั

สร้างคุวามิเส่ยหายตามิมิาในภายหลัง
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การประเมิน
CMU-ITA 2566
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แนวทางการประเมิน CMU-ITA 2566
การประเมิิน CMU-ITA ประจัำปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 นั�น เพัื�อเป็นการผิลักดันให้ส่วนงานในมิหาวิที่ยาลัยได้มิ่การพััฒนาอย่างต่อ

เนื�องและสามิารถืบรรลุเป้าหมิายได้อย่างพัร้อมิเพัรย่งกัน การประเมิิน CMU-ITA จัง่ยังคุงม่ิกรอบแนวที่างในการประเมินิเชิน่เดย่วกับปีที่่�ผ่ิานมิา  

เพัื�อให้ส่วนงานที่่�มิ่การพััฒนาในระดับด่แล้วยังคุงรักษามิาตรฐานการดำเนินงานและการปฏิิบัติให้มิ่เสถื่ยรภาพัมิากยิ�งข่�น และส่วนงานท่ี่�

ยังมิ่จุัดที่่�ต้องปรับปรุงให้ม่ิการพััฒนาตามิมิาตรฐานเด่ยวกันกับทีุ่กส่วนงานในมิหาวิที่ยาลัย นอกจัากน่� การประเมิิน CMU-ITA ประจัำปี 

งบประมิาณ พั.ศ.2566 นั�น ได้มิ่การที่บที่วนโคุรงสร้างของคุณะกรรมิการขับเคุลื�อนคุุณธรรมิของมิหาวิที่ยาลัย และได้อาศัยอำนาจัในการ

แต่งตั�งคุณะที่ำงานรองรับการดำเนินงานโคุรงการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มิหาวิที่ยาลัยเชิ่ยงใหมิ่ 

(CMU-ITA) เป็นคุณะที่ำงานหลักในการปฏิิบัติการประเมิิน อย่างไรก็ตามิ ในปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 น่� ก็มิ่นโยบายในการปรับปรุงใน 

รายละเอ่ยดและเคุรื�องมิือการประเมิินในบางประการ สรุปได้ดังน่�

• ระยะเวลา ในขั�นตอนการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมิการประเมิินที่ั�งแบบวัด IIT แบบวัด EIT และแบบวัด OIT นั�น มิ่การปรับระยะ

เวลาจัากการประเมิินในปีที่่�ผิ่านมิา จัากเดิมิประเมิินในชิ่วงเดือนธันวาคุมิจันถื่งเดือนกุมิภาพัันธ์ ซึ่่�งได้รับการสะที่้อนปัญหาจัาก

สว่นงานที่่�เขา้รบัการประเมินิถืง่คุวามิไมิส่อดคุลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ข์อ้คุำถืามิการเกบ็แบบวดั OIT ที่่�ตอ้งใชิข้อ้มิลู 2 ไตรมิาสสำหรบั

การตอบแบบวัด โดยได้มิ่การปรับเปล่�ยนระยะเวลาการเก็บแบบวัดที่ั�ง IIT EIT และ OIT เป็นชิ่วงเดือนมิ่นาคุมิถื่งเมิษายน โดยจัะ

ประกาศผิลการประเมิินภายในเดือนกรกฎาคุมิ 

• ประเด็นคำถามิในแบบ OIT การประเมิิน CMU-ITA ในปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 จัะใชิ้ข้อคุำถืามิเด่ยวกันกับการประเมิิน ITA 

ของสำนักงาน ป.ป.ชิ. ปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 ซึ่่�งจัากคุวามิร่วมิมิือที่างนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ชิ. ร่วมิกับสำนักงาน ป.ป.ที่. 

ในการขับเคุลื�อนประเด็นนโยบายไมิ่รับของขวัญ (No Gift Policy) และคุวามิร่วมิมิือของสำนักงาน ป.ป.ชิ. กับสำนักงาน ก.พั. 

ในการขับเคุลื�อนการดำเนินงานตามิพัระราชิบัญญัติมิาตรฐานที่างจัริยธรรมิ พั.ศ.2562 นำไปสู่การปรับปรุงประเด็นขับเคุลื�อน

ภาคุรฐัใน 2 ประเดน็ดงักลา่วเพัิ�มิเตมิิในแบบวัดการเปดิเผิยข้อมิลูสาธารณะ (OIT) และมิก่ารปรบัลดบางข้อและปรับปรงุขอ้คุวามิ

อันเป็นองคุ์ประกอบของบางข้อให้ชิัดเจันมิากยิ�งข่�น ในส่วนแบบวัด IIT และแบบวัด EIT นั�นมิ่การปรับปรุงข้อคุวามิให้ข้อคุำถืามิ

ให้มิ่คุวามิกระชิับและชิัดเจันมิากยิ�งข่�น เพัื�อลดคุวามิเส่�ยงที่่�จัะเกิดการสับสนของผิู้ตอบได้

ส่วนงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน
การประเมิิน CMU-ITA ปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 มิหาวิที่ยาลัยเชิ่ยงใหม่ิ มิ่ส่วนงานที่่�เข้าร่วมิรับการประเมิินที่ั�งสิ�น 47 ส่วนงาน 

ประกอบด้วย

 1. สำนักงานสภามิหาวิที่ยาลัย

 2. สำนักงานการตรวจัสอบภายใน

 3. สำนักงานมิหาวิที่ยาลัย

 4. ส่วนงานคุณะ / วิที่ยาลัย / บัณฑ์ิตวิที่ยาลัย จัำนวน 25 ส่วนงาน

 5. สถืาบันวิจััย จัำนวน 3 ส่วนงาน

 6. ส่วนงานอื�น จัำนวน 6 ส่วนงาน และ

 7. ส่วนงานวิชิาการภายใน จัำนวน 10 ส่วนงาน
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ปฏิทินการประเมิน CMU-ITA 2566
การประเมิิน CMU-ITA ประจัำปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 กำหนดขั�นตอนและกรอบระยะเวลาที่่�แตกต่างจัากปีที่่�ผ่ิานมิาอย่างชิดัเจัน 

เพัื�อให้ส่วนงานสามิารถืตอบข้อคุำถืามิได้สอดคุล้องกับหลกัเกณฑ์์ข้อคุำถืามิที่่�กำหนด และสามิารถืวางแผินงานในการปรับปรงุพัฒันาตนเองและ

ดำเนนิการตามิขั�นตอนการประเมินิได้ โดยมิร่ายละเอย่ด ดงัน่�

ขั้นตอน มิ.ค. ก.พ. มิี.ค. เมิ.ย พ.ค. มิิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ชิ่วงเตร่ยมิคุวามิพัร้อมิประเมิิน

การเผิยแพัร่ปฏิิที่ินและคุู่มิือการประเมิิน

ชิ่วงดำาเนินการประเมิิน

การลงที่ะเบ่ยนเข้าสู่ระบบ

การระบุข้อมิูลผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ย
ภายใน/ภายนอก

การเก็บรวบรวมิข้อมิูลตามิแบบวัด IIT

การเก็บรวบรวมิข้อมิูลตามิแบบวัด EIT

การตอบแบบวัด OIT

การประมิวลผิลการประเมิิน

การจััดที่ำารายงานผิลการประเมิิน

ชิ่วงเผิยแพัร่ผิลการประเมิิน

การกลั�นกรองและนำาเสนอผิลการ
ประเมิิน

การประกาศผิลการประเมิิน

จััดการมิอบรางวัล CMU-ITA AWARD 
2023

* ระยะเวลาอาจมีีการเปลี�ยนแปลงได้้ตามีความีเหมีาะสมี โด้ยจะมีีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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รายละเอียดการประเมิน
CMU-ITA 2566
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การลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน CMU-ITA 2566
1. บัญชีผูู้้ใช้งานและรหัสผู้่าน

ทีุ่กส่วนงานที่่�เข้าร่วมิรับการประเมิินจัะได้รับชิื�อผิู้ใชิ้งาน (Username) และรหัสผิ่าน (Password) ที่ั�งหมิด 2 ส่วน ประกอบด้วย  

สว่นของผิูดู้แลระบบ (Admin) และส่วนของผิูบ้ริหาร โดยสำนักงานมิหาวิที่ยาลัยจัะดำเนินการจัดัส่งผิา่นการอบรมิเชิงิปฏิบัิตกิารผิูดู้แลระบบ

การประเมิินฯ ตามิกำหนดการต่อไป

2. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน

ผิู้ดูแลระบบของทุี่กส่วนงานจัะต้องจััดส่งท่ี่�อยู่ไปรษณ่ย์อิเล็กที่รอนิกส์ (E-mail) ของตนเองและผิู้บริหารส่วนงาน ให้แก่สำนักงาน

มิหาวิที่ยาลัย เพัื�อลงที่ะเบ่ยนเข้าใชิ้ระบบ CMU-ITA โดยใชิ้ E-mail ของมิหาวิที่ยาลัย (@cmu.ac.th) ที่ั�งน่� ต้องที่บที่วนข้อมิูลส่วนบุคุคุล

และชิ่องที่างการติดต่อให้ถืูกต้องคุรบถื้วนเป็นปัจัจัุบัน เพัื�อประโยชิน์ในการติดต่อจัากคุณะที่่�ปร่กษาการประเมิินหรือส่วนงานกำกับติดตามิ

การประเมิินต่อไป

การระบุข้อมูลผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายใน หมิายถื่ง บุคุลากรของส่วนงาน ตั�งแต่ระดับผู้ิบริหาร ผู้ิอำนวยการ หัวหน้างาน นักจััดการงานที่ั�วไป  

ไปจันถื่งลูกจั้าง/พันักงานจั้าง ที่่�ปฏิิบัติงานให้กับมิหาวิที่ยาลัยมิาแล้วเป็นระยะเวลาไมิ่น้อยกว่า 1 ปี (ปฏิิบัติงานก่อนวันที่่� 1 มิ่.คุ. 2565)

2. ระบุข้อมูลผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

สำนักงานมิหาวิที่ยาลัยจัะเป็นผิู้ระบุจัำนวนบุคุลากรของแต่ละส่วนงานพัร้อมิคุำนวณกลุ่มิประชิากรขั�นต�ำที่่�ส่วนงานต้องเก็บข้อมิูล

ให้ได้ตามิจัำนวนที่่�กำหนด 

3. ผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายนอก หมิายถื่ง บุคุคุล นิติบุคุคุล บริษัที่เอกชิน หรือหน่วยงานของรัฐอื�นที่่�เคุยมิารับบริการหรือมิาติดต่อตามิ

ภารกจิัของสว่นงาน ในรอบปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 รวมิไปถืง่ ผู้ิมิส่่วนได้ส่วนเส่ยสำคุญัหรอืผู้ิมิส่่วนได้ส่วนเส่ยที่างใดที่างหน่�งหรอืไดร้บัผิลก

ระที่บจัากการกำหนดนโยบาย การปฏิิบัติหน้าที่่� หรือการดำเนินงานตามิภารกิจัของส่วนงาน

4. ระบุข้อมูลผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ส่วนงานจัะต้องระบุประมิาณการจัำนวนผิู้ท่ี่�มิารับบริการหรือ

มิาติดต่อตามิภารกิจัของส่วนงาน โดยแอดมิินจัะเป็นผู้ิระบุข้อมูิล  

และผิูบ้รหิารของหนว่ยงานจัะเปน็ผิูต้รวจัสอบและอนมุิตัขิอ้มิลู ที่ั�งน่�จัะตอ้ง

ดำเนินการภายในระยะเวลาที่่�กำหนด

* ส่วนงานอาจประมีาณการจากผู้้้รับบริการหรือผู้้้มีาติด้ต่อราชการ

ในรอบปีงบประมีาณที�ผู้่านมีา
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แบบวัดผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT

1. แบบวัด IIT

แบบวัดการรับรู้ของผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่่�ให้ผิู้ตอบ

เลือกตัวเลือกคุำตอบตามิการรับรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง โดยมีิวัตถุประสงค์เพ่�อเก็บข้อมิูลการรับรู้ของผู้มีิส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ที�มิีต่อส่วนงานตนเอง ใน 5 ตัวชิ่�วัด ได้แก่ ตัวชิ่�วัดการปฏิิบัติหน้าที่่� ตัวชิ่�วัดการใชิ้งบประมิาณ ตัวชิ่�วัดการใชิ้อำนาจั ตัวชิ่�วัดการใชิ้ที่รัพัย์สิน

ของราชิการ และตัวชิ่�วัดการแก้ไขปัญหาการทีุ่จัริต

2. วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด IIT

เป็นบที่บาที่หน้าท่ี่�ของส่วนงานท่ี่�จัะได้ประชิาสัมิพัันธ์เพัื�อให้บุคุลากรภายในได้มิ่โอกาสเข้ามิามิ่ส่วนร่วมิสะที่้อนคุวามิคุิดเห็นต่อการ

ปฏิิบัติราชิการของส่วนงาน ดังน่�

• ส่วนงานนำชิ่องที่างการเข้าตอบแบบวัด IIT ของส่วนงาน ไปเผิยแพัร่และประชิาสัมิพัันธ์แก่บุคุลากรภายในของส่วนงาน

• บุคุลากรภายในของส่วนงานเข้ามิาตอบแบบวัด IIT ด้วยตนเองที่าง Microsoft Form โดยผิู้ตอบจัะต้องยืนยันตัวตนโดยใชิ้อ่เมิล 

จั่งจัะสามิารถืเข้าตอบได้

ขนาดกลุ่มิตัวอย่าง

กลุ่มิตัวอย่างขั�นต�ำของผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายใน กำหนดจัำนวนร้อยละ 10 ของจัำนวนผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายในที่ั�งหมิด แต่จัะต้อง

มิ่จัำนวนไมิ่น้อยกว่า 30 คุน กรณ่ส่วนงานม่ิผิู้ม่ิส่วนได้ส่วนเส่ยภายในจัำนวนน้อยกว่า 30 คุน ให้เก็บข้อมิูลจัากผู้ิมิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายใน

ที่ั�งหมิด กรณ่ส่วนงานมิ่ผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายในจัำนวนมิากกว่า 2,000 คุน ให้เก็บข้อมิูลจัากผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายในไมิ่น้อยกว่า 200 คุน 

โดยระบบจัะคุำนวณขนาดกลุ่มิตัวอย่างของแต่ละส่วนงานโดยอัตโนมิัติ

คำอธิบายเพิ�มิเติมิ

• ส่วนงานคุวรจัะคุำน่งถื่งการเผิยแพัร่ให้ทีุ่กคุนได้รับที่ราบอย่างเที่่าเที่่ยมิกัน และจัะต้องระมิัดระวังและป้องกันไมิ่ให้มิ่การนำ 

ชิ่องที่างการตอบแบบวัด ไปเผิยแพัร่แก่บุคุคุลภายนอกโดยเด็ดขาด

• ส่วนงานมิ่บที่บาที่ในการส่งเสริมิให้บุคุลากรภายในของส่วนงานเข้ามิามิ่ส่วนร่วมิในการสะที่้อนคุวามิคิุดเห็นต่อการดำเนินงาน

และการบรหิารงานของส่วนงานตนเอง และจัะต้องกำกบัตดิตามิใหเ้ขา้มิาตอบตามิระยะเวลาที่่�กำหนดให้ไดม้ิากที่่�สดุ โดยจัะต้อง

ไมิ่น้อยกว่าขนาดกลุ่มิตัวอย่างตามิที่่�กำหนด

3. รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำาถามของแบบวัด IIT

ตัวชีี้วัดที� 1 การปฏิิบัติหน้าที� เป็นตัวชิ่�วัดที่่�มิ่วัตถืุประสงคุ์เพัื�อประเมิินการรับรู้ของบุคุลากรภายในส่วนงานต่อการปฏิิบัติงานของ

บุคุลากรอื�นในส่วนงานของตนเอง ในประเด็นที่่�เก่�ยวข้องกับการปฏิิบัติงานโดยย่ดหลักตามิมิาตรฐาน มิ่คุวามิโปร่งใส ปฏิิบัติงานหรือดำเนิน

การตามิขั�นตอนและระยะเวลาที่่�กำหนดไว้อย่างเคุร่งคุรัด และจัะต้องเป็นไปอย่างเที่่าเที่่ยมิกัน ไมิ่ว่าจัะเป็นผิู้มิาติดต่อที่ั�วไปหรือผิู้มิาติดต่อ 

ที่่�รู้จัักกันเป็นการส่วนตัว รวมิไปถื่งการปฏิิบัติงานอย่างมิุ่งมิั�น เต็มิคุวามิสามิารถื และมิ่คุวามิรับผิิดชิอบต่องานในหน้าที่่�ที่่�รับผิิดชิอบ ซึ่่�งล้วน

ถือืเปน็ลกัษณะการปฏิบิตัหินา้ที่่�ในฐานะเจัา้หนา้ที่่�ของรฐัอยา่งมิคุุ่ณธรรมิ นอกจัากน่� ยงัประเมินิการรบัรูใ้นประเดน็ที่่�เก่�ยวขอ้งกบัพัฤตกิรรมิ

การเร่ยกรับเงิน ที่รัพัย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผิลประโยชิน์เพัื�อแลกกับการปฏิิบัติหน้าที่่� หรือที่่�อาจัส่งผิลให้มิ่การปฏิิบัติหน้าที่่�อย่าง 

ไมิ่เป็นธรรมิเพัื�อเป็นการตอบแที่น หรือมิ่การให้แก่บุคุคุลภายนอกเพัื�อสร้างคุวามิสัมิพัันธ์ที่่�ด่และคุาดหวังให้มิ่การตอบแที่นในอนาคุต
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ตัวชีี้วัดที� 1 การปฏิิบัติหน้าที� ประกอบด้วยข้อคุำาถืามิจัำานวน 6 ข้อ ดังน่�

ข้อ คำถามิ

ระดับ

น้อยที�สุด
หร่อไมิ่มิีเลย

น้อย มิาก มิากที�สุด

i1
เจั้าหน้าที่่�ของส่วนงานที่่าน ปฏิิบัติหรือให้บริการแก่บุคุคุล
ภายนอก เป็นไปตามิขั�นตอนและระยะเวลา มิากน้อยเพั่ยงใด

ข้อ คำ�ถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i2
เจ้าหน้าที่ของส่วนงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคล
ภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำ�ถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i3
เจ้าหน้าที่ของส่วนงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดย 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อย
เพียงใด

ข้อ คำ�ถ�ม
ระดับ

ไม่มี มี

i4

เจ้าหน้าที่ของส่วนงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
ของขวัญ ของกำานัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่
กฎหมายกำาหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่

ข้อ คำาถามิ
ระดับ

ไมิ่มิี มิี

i5

เจั้าหน้าที่่�ของส่วนงานที่่าน มิ่การรับเงิน ที่รัพัย์สิน ของขวัญ 
ของกำานัล หรือผิลประโยชิน์ จัากบุคุคุลอื�น ที่่�อาจัส่งผิลให้
มิ่การปฏิิบัติหน้าที่่�อย่างไมิ่เป็นธรรมิเพัื�อเป็นการตอบแที่น 
หรือไมิ่



CMU-ITA Manual 2023
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566

16

ข้อ คำ�ถ�ม
ระดับ

ไม่มี มี

i6

เจ้าหน้าที่ของส่วนงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ 
ของกำานัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม่

ตวัชีีว้ดัที� 2 การใชีง้บประมิาณ เปน็ตวัชิ่�วดัที่่�มิวั่ตถืปุระสงค์ุเพัื�อประเมินิการรับรูข้องบุคุลากรภายในส่วนงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ   

ของส่วนงานของตนเอง ในประเด็นท่ี่�เก่�ยวข้องกับการใชิ้จั่ายเงินงบประมิาณ นับตั�งแต่การจััดที่ำแผินการใชิ้จั่ายงบประมิาณประจัำปีและ 

เผิยแพัร่อย่างโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมิ่ส่วนร่วมิในกระบวนการจััดที่ำงบประมิาณ ไปจันถื่งลักษณะการใชิ้จั่ายงบประมิาณของ

ส่วนงานอย่างคุุ้มิคุ่า เป็นไปตามิวัตถุืประสงคุ์ และไมิ่เอื�อประโยชิน์แก่ตนเองหรือพัวกพั้อง หรือการเบิกจั่ายเงินอย่างไมิ่ถืูกต้อง ตลอดจัน

กระบวนการจััดซึ่ื�อจััดจั้างและการตรวจัรับพััสดุด้วย

ตัวชีี้วัดที� 2 การใชี้งบประมิาณ  ประกอบด้วยข้อคุำาถืามิจัำานวน 6 ข้อ ดังน่�

ข้อ คำ�ถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i7
ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของส่วนงานหรือของ
ส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i8
ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ  
มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i9
ส่วนงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
วัตถุุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i10
ส่วนงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
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ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i11
เจ้าหน้าที่ของส่วนงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น 
ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i12
ส่วนงานของท่าน มีการจัดซื้ื�อจัดจ้าง ที่เอื�อประโยชน์ให้ผู้
ประกอบการรายใดรายหน่่ง มากน้อยเพียงใด

ตวัชีีว้ดัที� 3 การใชีอ้ำนาจ เปน็ตวัชิ่�วดัที่่�มิวั่ตถืปุระสงค์ุเพัื�อประเมินิการรบัรูข้องบคุุลากรภายในสว่นงานต่อการใชิอ้ำนาจัของผิูบ้งัคุบั

บญัชิาของตนเอง ในประเด็นที่่�เก่�ยวข้องกับการมิอบหมิายงาน การประเมินิผิลการปฏิิบัตงิาน การคัุดเลือกบุคุลากรเพัื�อให้สิที่ธิประโยชิน์ตา่ง ๆ   

ซึ่่�งจัะตอ้งเปน็ไปอยา่งเปน็ธรรมิและไมิเ่ลอืกปฏิบิตั ิรวมิไปถืง่การสั�งการใหผู้้ิใตบ้งัคุบับญัชิาที่ำในธรุะสว่นตวัของผู้ิบงัคุบับญัชิาหรอืที่ำในสิ�งที่่�

ไมิ่ถืูกต้อง นอกจัากน่� ยังประเมิินเก่�ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคุคุล เชิ่น การสรรหา บรรจัุ แต่งตั�ง โยกย้าย เลื�อนตำแหน่ง ที่่�อาจัมิ่การ

เอื�อประโยชิน์ให้บุคุคุลใดบุคุคุลหน่�งหรือพัวกพั้อง

ตัวชีี้วัดที� 3 การใชี้อำานาจ  ประกอบด้วยข้อคุำาถืามิจัำานวน 6 ข้อ ดังน่�

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i13
ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับ
บัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i14
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา
ของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i15
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึึกอบรม 
การศึ่กษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึ่กษา อย่างเป็นธรรม 
มากน้อยเพียงใด
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ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i16
ท่านเคยถุูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของ 
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i17
ท่านเคยถุูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถุูกต้อง หรือ
มีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i18
การสรรหา บรรจุ แต่งตั�ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในส่วน
งานของท่าน มีการเอื�อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหน่่งหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

ตัวชีี้วัดที� 4 การใชี้ทรัพย์สินของราชีการ เป็นตัวชิ่�วัดที่่�มิ่วัตถืุประสงค์ุเพัื�อประเมิินการรับรู้ของบุคุลากรภายในส่วนงานต่อการใชิ้

ที่รัพัย์สินของราชิการ ในประเด็นที่่�เก่�ยวข้องกับการกำหนดแนวที่างในการใชิ้ที่รัพัย์สินของราชิการอย่างถูืกต้องให้เจั้าหน้าที่่�ในส่วนงานได้

รับที่ราบและย่ดถืือปฏิิบัติ ซ่ึ่�งคุวรจัะต้องส่งเสริมิให้การใชิ้ที่รัพัย์สินของราชิการอย่างถืูกต้องมิ่คุวามิสะดวก และการกำกับดูแลและตรวจั

สอบการใชิ้ที่รัพัย์สินของราชิการอย่างสมิ�ำเสมิอ เพัื�อป้องกันไมิ่ให้เจั้าหน้าที่่�ของส่วนงานมิ่การใชิ้ที่รัพัย์สินของราชิการเพัื�อประโยชิน์ส่วนตัว

ตัวชีี้วัดที� 4 การใชี้ทรัพย์สินของราชีการ  ประกอบด้วยข้อคุำาถืามิจัำานวน 6 ข้อ ดังน่�

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i19
ท่านรู้แนวปฏิบัติของส่วนงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถุูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i20
ขั�นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ  
ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
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ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i21
เจ้าหน้าที่ของส่วนงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถุูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i22
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถุูกต้อง มากน้อย
เพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i23
เจ้าหน้าที่ของส่วนงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i24
ส่วนงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด

ตัวชีี้วัดที� 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชิ่�วัดที่่�มิ่วัตถืุประสงคุ์

เพัื�อประเมิินการรับรู้ของบุคุลากรภายในส่วนงานต่อการแก้ไขปัญหา

การทีุ่จัริตของส่วนงาน ในประเด็นท่ี่�เก่�ยวข้องกับการให้คุวามิสำคุัญ

ของผิู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุี่จัริตอย่างจัริงจััง และคุวามิ

พัยายามิของส่วนงานในการป้องกันการทีุ่จัริต โดยการจััดที่ำมิาตรการ

ภายในส่วนงานที่่�มิ่ประสิที่ธิภาพั การเผิยแพัร่และกำกับติดตามิการ

ปฏิิบัติตามิมิาตรฐานที่างจัริยธรรมิ การนำผิลการประเมิิน ITA ไป

ปรับปรุงการที่ำงาน รวมิไปถื่ง การส่งเสริมิการให้ข้อมูิล เบาะแส หรือ 

ร้องเร่ยนการทุี่จัริตของเจั้าหน้าท่ี่�ภายในส่วนงาน และม่ิการตรวจัสอบและ

ลงโที่ษอย่างจัริงจัังเมิื�อพับว่ามิ่เจั้าหน้าที่่�ภายในส่วนงานกระที่ำคุวามิผิิด
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ตัวชีี้วัดที� 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคุำาถืามิจัำานวน 6 ข้อ ดังน่�

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i25
ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i26
มาตรการป้องกันการทุจริตของส่วนงานท่านสามารถุป้องกัน
การทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i27
ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวล
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนงานท่าน มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i28
ส่วนงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน CMU-ITA  
ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในส่วนงาน 
มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i29
หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดข่�นในส่วนงาน ท่านมั่นใจ
ที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ 
มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

i30
หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ส่วนงานของท่านจะมีการ
ตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด
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วัดผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
External Integrity and Transparency Assessment: EIT

1. แบบวัด EIT

แบบวัดการรับรู้ของผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่่�ให้ 

ผิู้ตอบเลือกตัวเลือกคุำตอบตามิการรับรู้ของตนเอง โดยมิ่วัตถืุประสงคุ์เพัื�อเก็บข้อมิูลการรับรู้ของผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายนอกที่่�มิ่ต่อส่วนงาน

ที่่�ประเมิิน ใน 3 ตัวชิ่�วัด ได้แก่ ตัวชิ่�วัดคุุณภาพัการดำเนินงาน ตัวชิ่�วัดประสิที่ธิภาพัการสื�อสาร และตัวชิ่�วัดการปรับปรุงระบบการที่ำงาน

2. วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT

เป็นบที่บาที่หน้าท่ี่�ของส่วนงานท่ี่�จัะได้ประชิาสัมิพัันธ์เพัื�อให้ผู้ิรับบริการหรือติดต่อราชิการกับส่วนงานได้มิ่โอกาสเข้ามิามิ่ส่วนร่วมิ

สะที่้อนคุวามิคุิดเห็นต่อการดำเนินงานของส่วนงาน โดยส่วนงานนำชิ่องที่างการเข้าตอบแบบวัด EIT ไปเผิยแพัร่และประชิาสัมิพัันธ์แก่ผิู้รับ

บริการหรือผิู้มิาติดต่อของส่วนงาน และผิู้รับบริการหรือผิู้ติดต่อกับส่วนงานจัะเข้ามิาตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเองที่าง Microsoft Form

ขนาดกลุ่มิตัวอย่าง 

กลุ่มิตัวอย่างขั�นต�ำของผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายนอก กำหนดจัำนวนร้อยละ 10 ของประมิาณการจัำนวนผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายนอก

ที่ั�งหมิด แต่จัะต้องมิ่จัำนวนไมิ่น้อยกว่า 30 คุน กรณ่ส่วนงานมิ่ผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายนอกจัำนวนน้อยกว่า 30 คุน ให้เก็บข้อมิูลจัากผิู้มิ่ส่วน

ได้ส่วนเส่ยภายนอกที่ั�งหมิด กรณ่ส่วนงานมิผ่ิูม้ิส่่วนได้ส่วนเสย่ภายนอกจัำนวนมิากกว่า 2,000 คุน ให้เกบ็ข้อมิลูจัากผู้ิม่ิส่วนได้ส่วนเส่ยภายนอก

ไม่ิน้อยกว่า 200 คุน 

คำอธิบายเพิ�มิเติมิ

• ส่วนงานคุวรจัะคุำน่งถื่งการเผิยแพัร่ให้ผิู้รับบริการหรือผิู้มิาติดต่อสามิารถืพับเห็นได้ง่าย โดยเฉพัาะอย่างยิ�งบนหน้าเว็บไซึ่ต์ของ

ส่วนงานด้วย

• ส่วนงานมิบ่ที่บาที่ในการส่งเสริมิให้ผิูร้บับรกิารหรอืผิูม้ิาตดิต่อกับส่วนงานเข้ามิามิส่่วนร่วมิในการสะท้ี่อนคุวามิคิุดเหน็ต่อการดำเนนิงานและ

การบรหิารงานของสว่นงาน และจัะตอ้งกำกบัตดิตามิใหเ้ขา้มิาตอบตามิระยะเวลาที่่�กำหนดใหไ้ดม้ิากที่่�สดุ โดยจัะตอ้งไมิน่อ้ยกวา่

จัำนวนกลุ่มิตัวอย่างขั�นต�ำตามิที่่�กำหนด

3. รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำาถามของแบบวัด EIT

ตัวชีี้วัดที� 6 คุณภาพการดำเนินงาน เป็นตัวชิ่�วัดท่ี่�มิ่

วัตถุืประสงค์ุเพัื�อประเมิินการรับรู้ของผิู้รับบริการ ผิู้มิาติดต่อ หรือ

ผิู้ม่ิส่วนได้ส่วนเส่ยของส่วนงานต่อการคุุณภาพัการดำเนินงาน 

ในประเด็นที่่�เก่�ยวข้องกับการปฏิิบัติหน้าท่ี่�ของเจั้าหน้าที่่�ที่่�เป็น

ไปตามิมิาตรฐาน ขั�นตอน และระยะเวลาที่่�กำหนด และจัะต้อง

เป็นไปอย่างเที่่าเที่่ยมิกันไมิ่เลือกปฏิิบัติ และมิ่คุวามิรับผิิดชิอบ

ต่อหน้าที่่�ให้เกิดผิลสัมิฤที่ธิ�ของงาน นอกจัากน่� พัฤติกรรมิการ

ถืูกเจั้าหน้าที่่�เร่ยกรับเงิน ที่รัพัย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผิล

ประโยชิน์ เพัื�อแลกกับการให้บริการหรือปฏิิบัติหน้าที่่� รวมิไปถื่ง  

การรับรู้ต่อการที่ำงานหรือโคุรงการต่าง ๆ เพัื�อให้เกิดประโยชิน์แก่

นักศ่กษา ประชิาชินและส่วนรวมิมิากที่่�สุด
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ตัวชีี้วัดที� 6 คุณภาพการดำาเนินงาน ประกอบด้วยข้อคุำาถืามิจัำานวน 5 ข้อ ดังน่�

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e1
คณะ/หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม 
ขั�นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e2
คณะ/หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e3
คณะ/หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่ง 
ผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e4

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถุูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือ
จากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ)  
เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e5
คณะ/หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด
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ตัวชีี้วัดที� 7 ประสิทธิภาพการส่�อสาร เป็นตัวชิ่�วัดที่่�มิ่วัตถืุประสงคุ์เพัื�อประเมิินการรับรู้ของผิู้รับบริการ ผิู้มิาติดต่อ หรือผิู้มิ่ส่วน

ได้ส่วนเส่ยของส่วนงานต่อประสิที่ธิภาพัการสื�อสาร ในประเด็นที่่�เก่�ยวข้องกับการเผิยแพัร่ข้อมิูลของส่วนงานในเรื�องต่าง ๆ ต่อสาธารณชิน  

ผิ่านชิ่องที่างที่่�หลากหลาย สามิารถืเข้าถื่งได้ง่าย และไมิ่ซึ่ับซึ่้อน โดยข้อมิูลที่่�เผิยแพัร่จัะต้องคุรบถื้วนและเป็นปัจัจัุบัน มิ่การเผิยแพัร่ข้อมิูล

ขา่วสารที่่�นกัศก่ษา ประชิาชินหรือผิูร้บับรกิารคุวรไดร้บัที่ราบอยา่งชิดัเจัน ในขณะเดย่วกันสว่นงานกจ็ัะตอ้งมิก่ารอธบิายหรอืชิ่�แจังตอ่นกัศ่กษา

หรอืประชิาชินได้อยา่งชิดัเจันดว้ย นอกจัากน่� สว่นงานคุวรจัะม่ิช่ิองที่างที่่�เปิดโอกาสให้นกัศก่ษา ประชิาชินหรือผู้ิรบับรกิารสามิารถืให้คุำตชิิมิ 

คุวามิคุิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิิบัติงาน หรือข้อมิูลการทีุ่จัริตของเจั้าหน้าที่่�ของส่วนงานได้ 

ตัวชีี้วัดที� 7 ประสิทธิภาพการส่�อสาร ประกอบด้วยข้อคุำาถืามิจัำานวน 5 ข้อ ดังน่�

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e6
คณะ/หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถุ
เข้าถุ่งได้ง่าย มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e7
คณะ/หน่วยงานมกีารเผยแพรข่้อมูลข่าวสารทีป่ระชาชนหรือ
ผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม
ระดับ

ไม่มี มี

e8
คณะ/หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถุติชมหรือแสดง
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e9
คณะ/หน่วยงานสามารถุสื่อสาร ตอบข้อซื้ักถุาม หรือให้ 
คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม
ระดับ

ไม่มี มี

e10
คณะ/หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถุแจ้ง ให้ข้อมูล  
หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ
สินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่
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ตวัชีีว้ดัที� 8 การปรับปรงุระบบการทำงาน เป็นตวัชิ่�วดัที่่�มิว่ตัถืปุระสงค์ุเพัื�อประเมินิการรบัรูข้องผิู้รับบริการ ผิู้มิาติดต่อ หรือผิู้มิ่ส่วนได้

สว่นเสย่ของส่วนงานต่อการปรับปรุงระบบการที่ำงาน ในประเด็นที่่�เก่�ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒันาส่วนงาน ที่ั�งการปฏิบัิตงิานของเจัา้หน้าที่่� 

และกระบวนการที่ำงาน ขั�นตอน วธิก่ารบรกิาร และการพัฒันาการใหบ้รกิารผิา่นที่างออนไลนใ์หส้ะดวกรวดเรว็มิากยิ�งข่�น รวมิไปถืง่ การเปดิ

โอกาสให้บุคุคุลภายนอกได้เข้าไปมิ่ส่วนร่วมิในการปรับปรุงพััฒนาการดำเนินงานให้ด่ข่�นและเกิดคุวามิโปร่งใสมิากยิ�งข่�น

ตัวชีี้วัดที� 8 การปรับปรุงระบบการทำางาน  ประกอบด้วยข้อคุำาถืามิจัำานวน 5 ข้อ ดังน่�

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e11
การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีข่�นกว่า 
ที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด

หมิายเหตุ: หากที่่านติดต่อคุรั�งแรก ให้เปร่ยบเที่่ยบกับการปฏิิบัติ/การให้บริการที่่�ที่่านคุาดหวังไว้ก่อนมิาติดต่อ

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e12
วิธีการขั�นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็ว
ข่�นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด

หมิายเหตุ: หากที่่านติดต่อคุรั�งแรก ให้เปร่ยบเที่่ยบกับวิธ่การและขั�นตอนการปฏิิบัติ/การให้บริการที่่�ที่่านคุาดหวังไว้ก่อนมิาติดต่อ

ข้อ คำถ�ม
ระดับ

ไม่มี มี

e13 คณะ/หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e14
คณะ/หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีข่�น มากน้อยเพียงใด

ข้อ คำถ�ม

ระดับ

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย

น้อย ม�ก ม�กที่สุด

e15
คณะ/หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใส 
มากข่�น มากน้อยเพียงใด
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แบบวัดการเปิดเผู้ยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

1. แบบวัด OIT

แบบวัดการเปิดเผิยข้อมิูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่่�ให้ผิู้ตอบแสดง

หลักฐานว่ามิ่การเปิดเผิยข้อมิูลตามิที่่�กำหนดต่อสาธารณชิน ผิ่านการระบุ URL ที่่�เชิื�อมิโยงไปยังเว็บไซึ่ต์ของส่วนงานลงในระบบ CMU-ITA 

โดยมิว่ตัถืปุระสงคุเ์พัื�อเก็บขอ้มิลูจัากเวบ็ไซึ่ตข์องสว่นงาน และที่ำการประเมินิระดับการเปดิเผิยขอ้มิลูตอ่สาธารณะของสว่นงานที่่�ประชิาชิน

สามิารถืเข้าถื่งข้อมิูลได้จัากเว็บไซึ่ต์หลักของส่วนงานใน 2 ตัวชิ่�วัด ได้แก่ ตัวชิ่�วัดการเปิดเผิยข้อมิูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชิ่�วัดย่อย ได้แก่ ข้อมิูล

พัื�นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมิาณ การบริหารและพััฒนาที่รัพัยากรบุคุคุล และการส่งเสริมิคุวามิโปร่งใส) และตัวชิ่�วัด 

การป้องกันการทีุ่จัริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชิ่�วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพัื�อป้องกันการทีุ่จัริต และมิาตรการภายในเพัื�อป้องกันการทีุ่จัริต)

2. วิธีการตอบแบบวัด OIT

เป็นบที่บาที่หน้าท่ี่�ของส่วนงานท่ี่�จัะรายงานข้อมูิลเพัื�อแสดงให้เห็นว่าได้มิ่การเผิยแพัร่ข้อมูิลหรือการดำเนินการต่าง ๆ จัากนั�น  

ผิู้ประเมิินจัะได้ตรวจัสอบและให้คุะแนนตามิหลักเกณฑ์์ที่่�กำหนด

เง่�อนไขสำคัญ

• ส่วนงานจัะต้องตอบแบบวัด OIT โดยแอดมิินจัะเป็นผิู้ระบุคุำตอบ และผิู้บริหารของส่วนงานจัะเป็นผิู้ตรวจัสอบและอนุมิัติ 

คุำตอบในแบบวัด OIT ของส่วนงาน โดยส่วนงานจัะต้องตอบให้คุรบถื้วนทีุ่กข้อและดำเนินการให้เสร็จัสิ�นภายในกรอบระยะ

เวลาที่่�กำหนด

• ส่วนงานจัะต้องเปิดเผิยข้อมิูลบนเว็บไซึ่ต์หลักของส่วนงาน

• การเปิดเผิยข้อมูิลจัะพิัจัารณาด้านคุวามิสามิารถืในการเข้าถื่งข้อมิูลบนเว็บไซึ่ต์ส่วนงานได้ ดังนั�น ส่วนงานจัะต้องรักษาและ 

คุงสภาพัเว็บไซึ่ต์หลักของส่วนงานให้สาธารณชินสามิารถืเข้าถื่งได้ทีุ่กชิ่วงเวลา อย่างไรก็ตามิ ในชิ่วงเวลาในการประเมิินแบบวัด 

OIT หากพับว่าเกิดเหตุขัดข้องหรือปัญหาที่างเที่คุนิคุที่ำให้เว็บไซึ่ต์หลักของส่วนงานไมิ่สามิารถืเข้าถื่งได้ชิั�วคุราว ส่วนงานจัะต้อง

แก้ไขให้สามิารถืเข้าถ่ืงได้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่วันที่่�ได้รับแจั้งจัากคุณะที่ำงานตรวจัประเมิินคุุณธรรมิและ

คุวามิโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสว่นงาน มิหาวทิี่ยาลยัเชิย่งใหมิ ่และภายในกรอบระยะเวลาตามิปฏิทิี่นิการประเมินิที่่�กำหนด

• กรณ่ที่่�ส่วนงานไมิ่สามิารถืเปิดเผิยข้อมิูลใดได้ เนื�องจัากม่ิข้อจัำกัดหรือเหตุผิลคุวามิจัำเป็นที่ำให้ไมิ่สามิารถืเผิยแพัร่ข้อมิูลตามิ 

รายละเอ่ยดที่่�กำหนดไว้ได้ ให้ส่วนงานอธิบายเหตุผิลคุวามิจัำเป็นมิาอย่างละเอ่ยดโดยจัะต้องเป็นเหตุผิลที่่�เก่�ยวข้องกับข้อจัำกัด

ด้านกฎหมิาย มิติคุณะรัฐมินตร่ คุำสั�ง ประกาศ หรือมิาตรการของส่วนราชิการ ข้อจัำกัดอันสุดวิสัย หรือข้อจัำกัดอันส่งผิลต่อ

คุวามิมิั�นคุง หรอืขอ้จัำกดัดา้นการแขง่ขนัที่างการคุา้ (เฉพัาะองคุก์รที่่�มิภ่ารกจิัตามิกฎหมิายซึ่่�งโดยที่ั�วไปจัะมิก่ารแขง่ขนัที่างธรุกจิั)  

โดยหากพัิจัารณาแล้วเห็นว่ามิ่เหตุผิลอันน่าเชิื�อถืือได้ จัะไมิ่นำประเด็นการประเมิินนั�นมิาคุิดคุะแนน

• ส่วนงานจัะต้องระบุ URL เพัื�อประกอบการตรวจัสอบและให้คุะแนนแบบวัด OIT โดยสามิารถืระบุได้อย่างน้อย 1 URL และ 

จัะต้องแสดง URL ที่่�สามิารถืเชิื�อมิโยงไปถื่งข้อมิูลนั�นโดยตรง

• องคุ์ประกอบข้อมิูลในส่วน “ปัญหา/อุปสรรคุ” และ “ข้อเสนอแนะ” ส่วนงานจัะต้องม่ิการวิเคุราะห์ถื่งปัญหา อุปสรรคุ  

จัากการดำเนนิงาน รวมิไปถืง่ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงพัฒันาในเรื�องนั�น โดยระบรุายละเอย่ดในเนื�อหารายงานใหชั้ิดเจัน ที่ั�งน่�  

หากวิเคุราะห์แล้วพับว่าไมิ่มิ่ปัญหา อุปสรรคุ และข้อเสนอแนะ ให้ระบุในรายงานว่าไมิ่มิ่ปัญหา อุปสรรคุ และข้อเสนอแนะ
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3. รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำาถามของแบบวัด OIT

คำนิยามิที�สำคัญ

• “เว็บไซึ่ต์” หมิายถื่ง เว็บไซึ่ต์หลักของส่วนงานที่่�ใชิ้ในการสื�อสารต่อสาธารณะ

• “สว่นงาน” หมิายถืง่ ภาพัรวมิของสว่นงาน ดงันั�น ขอ้มิลูตา่ง ๆ  ของสว่นงานจัะตอ้งเปน็ขอ้มิลูในภาพัรวมิของสว่นงาน ไม่ิใชิข่อ้มิลู 

ของแผินกงานหรือภารกิจัใดภารกิจัหน่�งของส่วนงาน 

• “ปี พั.ศ.2566” หมิายถื่ง รอบปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 (1 ตุลาคุมิ 2565 – 30 กันยายน 2566)

• “อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย” หมิายถืง่ รายละเอย่ดขั�นต�ำที่่�ตอ้งมิก่ารเปดิเผิยในขอ้มิลูนั�น ซึ่่�งการเปดิเผิยขอ้มิลูจัะพัจิัารณาดว้ยคุวามิ

ถืูกต้องและคุรบถื้วนของข้อมิูลเมิื�อเปร่ยบเที่่ยบกับองคุ์ประกอบของข้อมิูลในแต่ละข้อ ซึ่่�งถืือเป็นเงื�อนไขขั�นต�ำที่่�ส่วนงานจัะต้อง

ดำเนินงานและเปิดเผิยข้อมิูลในเรื�องนั�น

ตัวชีี้วัดที� 9 การเปิดเผยข้อมิูล เป็นตัวชิ่�วัดที่่�มิ่วัตถุืประสงค์ุเพัื�อประเมิินการเผิยแพัร่ข้อมูิลที่่�เป็นปัจัจุับันบนเว็บไซึ่ต์ของส่วนงาน  

เพัื�อเปิดเผิยข้อมิูลต่าง ๆ  ของส่วนงานให้สาธารณชินได้รับที่ราบใน 5 ประเด็น คุือ (1) ข้อมิูลพัื�นฐาน ได้แก่ ข้อมิูลพัื�นฐาน ข่าวประชิาสัมิพัันธ์ 

และการปฏิสิมัิพันัธข์อ้มิลู (2) การบรหิารงาน ไดแ้ก ่แผินดำเนนิงาน การปฏิบิตังิาน และการใหบ้รกิาร (3) การจัดัซึ่ื�อจัดัจัา้ง ไดแ้ก ่การจัดัซึ่ื�อ 

จัดัจัา้งหรอืการจัดัหาพัสัด ุ(4) การบรหิารและพัฒันาที่รพััยากรบคุุคุล ไดแ้ก ่นโยบายการบรหิารที่รพััยากรบคุุคุล การดำเนนิการตามินโยบาย

การบริหารที่รัพัยากรบุคุคุล และหลักเกณฑ์์การบริหารและพััฒนาที่รัพัยากรบุคุคุล และ (5) การส่งเสริมิคุวามิโปร่งใสในส่วนงาน ได้แก่  

การจััดการเรื�องร้องเร่ยนการทุี่จัริตและประพัฤติมิิชิอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมิ่ส่วนร่วมิ ซึ่่�งการเผิยแพัร่ข้อมิูลในประเด็นข้างต้น 

แสดงถื่งคุวามิโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของส่วนงาน

ตัวชีี้วัดที� 9 การเปิดเผยข้อมิูล ประกอบด้วย 5 ตัวชิ่�วัดย่อย ดังน่�

ตัวชีี้วัดย่อยที� 9.1 ข้อมิูลพ่้นฐาน

ข้อมิูลพ่้นฐาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o1 โครงสร้าง • แสดงแผนผังโครงสร้างการบริหารของส่วนงาน*
• แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น กอง ศึูนย์ 

สำนักงาน คณะ สำนักวิชา ภาควิชา สาขาวิชา เป็นต้น

o2 ข้อมูลผู้บริหาร • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของส่วนงาน 
อย่างน้อยประกอบด้วย*

 (1) ผู้บริหารสูงสุด
 (2) รองผู้บริหารสูงสุด
• แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) ชื่อ-นามสกุล
 (2) ตำแหน่ง
 (3) รูปถุ่าย
 (4) ช่องทางการติดต่อ

o3 อำนาจหน้าที่ • แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถุ่งหน้าที่และอำนาจของส่วนงาน*
* ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั�งฉบับ
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o4 แผนยุทธศึาสตร์หรือแผนพัฒนา 
ส่วนงาน

• แสดงแผนการดำาเนินภารกิจของสว่นงานท่ี่�ม่ีระยะมีากกวา่ 1 ป่ี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) ยุทธศึาสตร์หรือแนวทาง
 (2) เป้าหมาย
 (3) ตัวชี�วัด 
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศึ.2566

o5 ข้อมูลการติดต่อ • แสดงข้อมูลการติดต่อของส่วนงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) ที่อยู่ส่วนงาน
 (2) หมายเลขโทรศึัพท์
 (3) E-mail
 (4) แผนที่ตั�ง

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของส่วนงาน

การประชีาสัมิพันธ์

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของส่วนงาน

• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข่�นในปีงบประมาณ พ.ศึ.2566

การปฏิิสัมิพันธ์ข้อมิูล

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o8 Q&A • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซื้ต์ของส่วนงานที่บุคคลภายนอกสามารถุสอบถุามข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ และส่วนงานสามารถุสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถุามได้ โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซื้ต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่าง
เช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

o9 Social Network • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซื้ต์ของส่วนงานที่สามารถุเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของส่วนงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล • แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส่วนงาน

ตัวชีี้วัดย่อยที� 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o11 แผนดำเนินงานและการใช้ 
งบประมาณประจำปี

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของส่วนงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) โครงการหรือกิจกรรม
 (2) งบประมาณที่ใช้
 (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศึ.2566
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
งานและการใช้งบประมาณประจำปี 
รอบ 6 เดือน

• แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีใน
ข้อ o11

• มีเนื�อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
• สามารถุจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส ที่มีข้อมูลครอบคลุม

ระยะเวลา 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศึ.2566

o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
 (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 (3) ปัญหา/อุปสรรค
 (4) ข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศึ.2565

การปฏิิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของส่วนงานใช้ย่ดถุือปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน*

• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
 (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
 (3) กำหนดวิธีการขั�นตอนการปฏิบัติอย่างไร
• จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
* กรณีที่ส่วนงานย่ดถุือคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน

สามารถุนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซื้ต์ของส่วนงานได้

การให้บริการ*

* การให้บริการ หมิายถื่ง การให้บริการตามิอำนาจัหน้าที่่�หรือภารกิจัตามิกฎหมิายของส่วนงาน สำหรับส่วนงานที่่�มิ่การปฏิิบัติงาน

หรือการให้บริการเป็นจัำนวนมิาก อาจัมิุ่งเน้นเผิยแพัร่การปฏิิบัติงานหรือการให้บริการที่่�มิ่คุวามิสำคุัญต่อภารกิจัของส่วนงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ • แสดงคู่มือการให้บริการนักศึ่กษาและประชาชน หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับส่วนงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับส่วนงาน

• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) บริการหรือภารกิจใด
 (2) กำหนดวิธีการขั�นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
• ส่วนงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o16 ข้อมูลเชิงสถุิติการให้บริการ • แสดงข้อมูลสถุิติการให้บริการของส่วนงาน
• สามารถุจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส ที่มีข้อมูลครอบคลุม

ระยะเวลา 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศึ.2566

o17 รายงานผลการสำรวจความพ่งพอใจ
การให้บริการ

• แสดงผลสำรวจความพ่งพอใจการให้บริการของส่วนงาน
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศึ.2565

o18 E–Service • แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายัง 
ส่วนงาน

• สามารถุเข้าถุ่งหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซื้ต์หลักของส่วนงาน

ตัวชีี้วัดย่อยที� 9.3 การจัดซื้่้อจัดจ้าง

การจัดซื้่้อจัดจ้างหร่อการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o19 แผนการจัดซื้ื�อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ

• แสดงแผนการจัดซื้ื�อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ส่วนงานจะต้องดำเนิน
การตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศึ.2560*

• เป็นข้อมูลการจัดซื้ื�อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศึ.2566
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้

กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้ื�อจัดจ้าง ให้ส่วนงานอธิบายเพิ่มเติมโดย
ละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้ื�อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว

o20 ประกาศึต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้ื�อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

• แสดงประกาศึการจัดซื้ื�อจัดจ้างตามที่ส่วนงานจะต้องดำเนินการตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้ื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศึ.2560 ยกตัวอย่างเช่น 
ประกาศึเชิญชวน ประกาศึผลการจัดซื้ื�อจัดจ้าง เป็นต้น 

• เป็นข้อมูลการจัดซื้ื�อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศึ.2566

o21 สรุปผลการจัดซื้ื�อจัดจ้าง  
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

• แสดงรายงานผลการจัดซื้ื�อจัดจ้างของส่วนงาน*
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้ื�อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้ื�อหรือจ้าง วงเงิน

ที่ซื้ื�อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้ื�อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้ื�อหรือจ้าง เป็นต้น

• เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมระยะเวลา 2 ไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศึ.2566

* กรณีไม่มีการจัดซื้ื�อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้ื�อจัดจ้างใน
เดือนนั�น

o22 รายงานผลการจัดซื้ื�อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี

• แสดงรายงานผลการจัดซื้ื�อจัดจ้างของส่วนงาน
• มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้ื�อ

จัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้ื�อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอ
แนะ

• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศึ.2565
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ตัวชีี้วัดย่อยที� 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o23 นโยบายหรือแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

• เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลที่กำหนดในนามของส่วนงาน
• เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศึ.2566

o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

• แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23

• มีเนื�อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  
 (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
• สามารถุจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส ที่มีข้อมูลครอบคลุม

ระยะเวลา 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศึ.2566

o25 หลักเกณฑ์์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

• แสดงหลักเกณฑ์์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
• หลักเกณฑ์์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 (2) การบรรจุและแต่งตั�งบุคลากร
 (3) การพัฒนาบุคลากร
 (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
• เป็นหลักเกณฑ์์ฯ ที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศึ.2566
* กรณีที่มหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์์ในเรื่องนั�น ส่วนงานสามารถุนำ

หลักเกณฑ์์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซื้ต์ของส่วนงานได้

o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี

• แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 

(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

(2) สรุปข้อมูลสถุิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั�ง/โยกย้าย 
การฝึึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น

(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศึ.2565
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ตัวชีี้วัดย่อยที� 9.5 การส่งเสริมิความิโปร่งใส

การจัดการเร่�องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิิชีอบ

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน

• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
 (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
 (2) รายละเอียดขั�นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
 (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
 (4) ระยะเวลาดำเนินการ

o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถุแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของส่วน
งาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
เรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• สามารถุเข้าถุ่งหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซื้ต์หลักของส่วนงาน

o29 ข้อมูลเชิงสถุิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

• แสดงข้อมูลสถุิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนงาน*

• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างน้อยประกอบด้วย

 (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั�งหมด
 (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
• สามารถุจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส ที่มีข้อมูลครอบคลุม

ระยะเวลา 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศึ.2566
* กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมิีส่วนร่วมิ

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม • แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของส่วนงาน

• มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
 (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
 (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
 (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศึ.2566

ตวัชีีว้ดัที� 10 การปอ้งกนัการทจุรติ เปน็ตวัชิ่�วดัที่่�มิว่ตัถืปุระสงคุเ์พัื�อประเมินิการเผิยแพัรข่อ้มิลูที่่�เปน็ปจััจับุนับนเวบ็ไซึ่ตข์องสว่นงาน 

เพัื�อเปิดเผิยการดำเนินการต่าง ๆ ของส่วนงานให้สาธารณชินได้รับที่ราบ ใน 2 ประเด็น คุือ (1) การดำเนินการเพัื�อป้องกันการทีุ่จัริต ได้แก่ 

นโยบายไมิ่รับของขวัญ การประเมิินคุวามิเส่�ยงเพัื�อการป้องกันการทีุ่จัริต และแผินปฏิิบัติการป้องกันการทีุ่จัริต และ (2) มิาตรการภายใน

เพัื�อป้องกันการทีุ่จัริต ได้แก่ มิาตรการเสริมิสร้างมิาตรฐานที่างจัริยธรรมิ มิาตรการส่งเสริมิคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส ซึ่่�งการเผิยแพัร่ข้อมิูล
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ในประเด็นข้างต้นแสดงถื่งการให้คุวามิสำคัุญต่อผิลการประเมิินเพัื�อนำไปสู่การจััดที่ำมิาตรการส่งเสริมิคุวามิโปร่งใสภายในส่วนงาน และมิ ่

การกำกับติดตามิการนำไปสู่การปฏิิบัติอย่างเป็นรูปธรรมิ

ตัวชีี้วัดที� 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชิ่�วัดย่อย ดังน่�

ตัวชีี้วัดย่อยที� 10.1 การดำเนินการเพ่�อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy (ดูแนวทางและรายละเอียดเพิ�มิเติมิได้จากมิหาวิทยาลัย)

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o31 ประกาศึเจตนารมณ์นโยบาย No 
Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

• เป็นประกาศึอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
• มีวัตถุุประสงค์เพื่อประกาศึว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของส่วนงานทุกคนในส่วน

งานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่
จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• เป็นการประกาศึสำหรับปีงบประมาณ พ.ศึ.2566
* ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศึ.2566

o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำน่กหรือสร้างวัฒนธรรม
ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่

• เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถุ่ายทอดหรือ
มอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศึ.2566

o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift 
Policy

• แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการ
ปฏิบัติหน้าที่

• เป็นรายงานรอบ 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศึ.2566
* มีแบบฟอร์มการรายงานผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การประเมิินความิเสี�ยงเพ่�อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี

• แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย 
 (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
 (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศึ.2566

o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34

• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศึ.2566
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แผนป้องกันการทุจริต*

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริม
มาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของส่วนงาน

• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) โครงการ/กิจกรรม
 (2) งบประมาณ*
 (3) ช่วงเวลาดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศึ.2566
* กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้ 

งบประมาณดำเนินการ

o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี  
รอบ 6 เดือน

• แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตตามข้อ o36

• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
 (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
• สามารถุจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส ที่มีข้อมูลครอบคลุม

ระยะเวลา 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศึ.2566

o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจำปี

• แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
 (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 (3) ปัญหา/อุปสรรค
 (4) ข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศึ.2565

ตัวชีี้วัดย่อย 10.2 มิาตรการส่งเสริมิคุณธรรมิและความิโปร่งใส

มิาตรการเสริมิสร้างมิาตรฐานทางจริยธรรมิ (ดูแนวทางและรายละเอียดเพิ�มิเติมิได้จากมิหาวิทยาลัย)

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย

• แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
• แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถุ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์์ในการปฏิบัติตน

ของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน
* ประมวลจริยธรรมให้ย่ดถุือของมหาวิทยาลัยโดยให้เผยแพร่ลงบนเว็บไซื้ต์ของ

ส่วนงาน แต่กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยส่วนงานเอง

o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนงาน 
อย่างใดอย่างหน่่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั�งทีมให้คำปร่กษาตอบคำถุามทางจริยธรรมหรือคณะทำงาน 

ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับ

พฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
(3) การฝึึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริม
จริยธรรมของส่วนงาน

• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศึ.2566
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนงาน

• แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนงาน กระบวนการใดกระบวนการหน่่ง

• แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้
ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหน่่ง

• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศึ.2566
* มีแบบฟอร์มการรายงานผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มิาตรการส่งเสริมิความิโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้�นข้อมูล

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในส่วนงาน

• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของส่วนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศึ.2565

• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
 (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
 (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีข่�น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
• มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ 

เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานให้ดีข่�น  
ซื้่่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ 
อย่างน้อยประกอบด้วย

 (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 (2) การกำหนดขั�นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
 (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
ส่วนงาน

• แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในส่วนงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในส่วนงาน

 • แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซื้ต์ส่วนงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน CMU-ITA ของส่วนงาน

• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศึ.2566
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ผู้ลการประเมิน
CMU-ITA 2566
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การคำานวณผู้ลการประเมิน 

คะแนน แบบวััด IIT แบบวััด EIT แบบวััด OIT

คะแนนข้อคำถุาม
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถุามจากผู้ตอบทุกคน
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถุามจากผู้ตอบทุกคน
คะแนนของข้อคำถุาม

คะแนนตัวชี�วัดย่อย – –
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถุามในตัวชี�วัดย่อย

คะแนนตัวชี�วัด
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถุามในตัวชี�วัด
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถุามในตัวชี�วัด
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี�วัดย่อยในตัวชี�วัด

คะแนนแบบสำรวจ
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี�วัดในแบบสำรวจ
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี�วัดในแบบสำรวจ
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี�วัดในแบบสำรวจ

น�ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถุ่วงน�ำหนัก

เง่�อนไขการคำนวณและแสดงผลการประเมิิน

กรณ่ที่่�เคุรื�องมิือการประเมิินใด ที่่�ไมิ่ได้มิ่การปฏิิบัติการประเมิินตามิวิธ่การ ขั�นตอน หรือระยะเวลาที่่�กำหนด เคุรื�องมิือการประเมิิน

นั�นจัะไมิ่ถืูกประมิวลผิลคุะแนน ดังน่�

• กรณ่ส่วนงานไมิ่ได้ลงที่ะเบ่ยนเข้าร่วมิการประเมิิน จัะไมิ่ประมิวลผิลคุะแนนที่ั�งหมิด

• กรณ่ส่วนงานไมิ่ได้ระบุข้อมิูลผิู้มิ่ส่วนได้ส่วนเส่ยภายนอกตามิวิธ่การที่่�กำหนด หรือมิ่จัำนวนผิู้ตอบแบบวัด EIT น้อยกว่าจัำนวน

ขั�นต�ำที่่�กำหนด จัะไมิ่ประมิวลผิลคุะแนนแบบวัด EIT 

• กรณ่ส่วนงานไมิ่ได้ตอบแบบวัด OIT ตามิวิธ่การที่่�กำหนด จัะไมิ่ประมิวลผิลคุะแนนแบบวัด OIT

ผู้ลคะแนนและระดับผู้ลการประเมิน
ผิลการประเมินิจัะประกอบดว้ย คุา่คุะแนน โดยมิคุ่ะแนนเตม็ิ 100 คุะแนน และระดับผิลการประเมินิ โดยจัำแนกออกเปน็ 7 ระดบั ดงัน่�

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
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ผู้ลคะแนนตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผู้นแม่บท
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2570

แผินปอ้งกนัและปราบปรามิการทุี่จัรติ มิหาวิที่ยาลยัเชิย่งใหม่ิ ประจัำปีงบประมิาณ พั.ศ.2565-2570 ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมิาณ 

พั.ศ.2566 ส่วนงานที่่�เข้าร่วมิการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มิหาวิที่ยาลัยเชิ่ยงใหมิ่ ผิ่านเกณฑ์์  

(85 คุะแนนข่�นไป) จัำนวนไมิ่น้อยกว่า 25 ส่วนงาน และภายในปีงบประมิาณ พั.ศ.2570 ส่วนงานที่่�เข้าร่วมิรับการประเมิินฯ ผิ่านเกณฑ์์  

(95 คุะแนนข่�นไป) ไมิ่น้อยกว่า 38 ส่วนงาน

การประกาศผู้ลการประเมิน
มิหาวิที่ยาลัยจัะประกาศผิลการประเมิิน CMU-ITA ปีงบประมิาณ พั.ศ.2566 แก่ทีุ่กส่วนงาน และแจั้งรายละเอ่ยดผิลการประเมิิน 

ให้สว่นงานไดร้บัที่ราบตามิระยะเวลาที่่�กำหนด ที่ั�งน่� ภายหลงัจัากการประกาศผิลการประเมิินดงักลา่วแลว้จัะถือืวา่ผิลการประเมินิเปน็ที่่�สิ�นสดุ
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ภาคผู้นวก

CMU-ITA 2566

ส่วนงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน
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ส่วนงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน CMU-ITA  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
แบ่งตามโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำานวน 47 ส่วนงาน

ส่วนงานบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ ชื่ื่อส่วันง�น

1 สำนักงานมหาวิทยาลัย

2 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

3 สำนักงานการตรวจสอบภายใน

ส่วนงานคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ ชื่ื่อส่วันง�น

1 คณะการสื่อสารมวลชน

2 คณะนิติศึาสตร์

3 คณะรัฐศึาสตร์และรัฐประศึาสนศึาสตร์

4 คณะวิจิตรศึิลป์

5 คณะสถุาปัตยกรรมศึาสตร์

6 คณะสาธารณสุขศึาสตร์

7 คณะทันตแพทยศึาสตร์

8 คณะเทคนิคการแพทย์

9 คณะบริหารธุรกิจ

10 คณะเภสัชศึาสตร์

11 คณะเศึรษฐศึาสตร์

12 คณะสังคมศึาสตร์

13 คณะสัตวแพทยศึาสตร์

14 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

15 คณะเกษตรศึาสตร์

16 คณะพยาบาลศึาสตร์

17 คณะมนุษยศึาสตร์

18 คณะวิทยาศึาสตร์
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ที่ ชื่ื่อส่วันง�น

19 คณะวิศึวกรรมศึาสตร์

20 คณะศึ่กษาศึาสตร์

21 คณะแพทยศึาสตร์

ส่วนงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ ชื่ื่อส่วันง�น

1 วิทยาลัยศึิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

2 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

3 วิทยาลัยการศึ่กษาและการจัดการทางทะเล

บัณฑิิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ ชื่ื่อส่วันง�น

1 บัณฑ์ิตวิทยาลัย

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ ชื่ื่อส่วันง�น

1 สถุาบันวิจัยวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

2 สถุาบันวิจัยสังคม

3 สถุาบันวิจัยวิทยาศึาสตร์สุขภาพ

ส่วนงานวิชาการภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ ชื่ื่อส่วันง�น

1 สถุาบันนโยบายสาธารณะ

2 สถุาบันวิศึวกรรมชีวการแพทย์

3 ศึูนย์วิจัยข้าวล้านนา

4 ศึูนย์เฝึ้าระวังสุขภาพหน่่งเดียว

5 ศึูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลก ศึีรษะ มูลนิธิ เทคโนโลยีสารสนเทศึตามพระราชดำริฯ

6 สถุาบันภาษา

7 ศึูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์์

8 อุทยานวิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยี

9 สถุาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

10 วิทยาลัยการศึ่กษาตลอดชีวิต

ส่วนงานคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ต่อ)
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ส่วนงานอื่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ ชื่ื่อส่วันง�น

1 สำนักส่งเสริมศึิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

2 สำนักบริการวิชาการ

3 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึ่กษา

4 สำนักทะเบียนและประมวลผล

5 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศึ

6 สำนักหอสมุด
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จัดทำาโดย

คุณะที่ำางานรองรับการดำาเนินงานโคุรงการประเมิินคุุณธรรมิและคุวามิโปร่งใส

ในการดำาเนินงานของส่วนงาน มิหาวิที่ยาลัยเชิ่ยงใหมิ่ (CMU-ITA)

ช่องทางติดต่อ

นายพุทธกริชี วาณิชีย์สัมิพันธ์

ผิู้ประสานงาน

โที่ร. 053-941159

Website: https://ita.cmu.ac.th






