
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บุคลากรและนักศึกษามีจิตส านึกในการทุจริตและต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ไตรมาสที ่1 งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 
1. โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมบคุลากรให้มี
จิตส านึก / สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ 

 1.1 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต 

1 โครงการ/
กิจกรรม 

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ   กอง
บริหารงาน

บุคคล 
2. เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องที่เกีย่วกับการขัด
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต 

 2.1 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่เกีย่วกับการ
เผยแพรค่วามรู้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1 โครงการ/
กิจกรรม 

 1. โครงการอบรม เรื่อง การจัดซือ้จัดจ้าง
และการบริหารพัสดเุพื่อการวิจัยและการ
พัฒนาของนักวิจัย 

150,000 กอง
บริหารงาน

บุคคล 

3. ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจริต
ของมหาวิทยาลัย 

3.1 มีการประกาศ
เจตนารมณโ์ดยผู้บรหิาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัยหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1 ครั้ง  มีการประกาศเจตนารมณโ์ดยผู้บริหารสูงสุด
ของมหาวิทยาลัยและทีมผู้บริหาร 

 - กอง
บริหารงาน

บุคคล 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีระบบและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ไตรมาสที ่1 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 

1. การจัดท าคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 1.1 จ านวนคู่มือ/มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

2 คู่มือ 1. คูมือตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติงาน
ของสวนงาน (ตัวช้ีวัด OKRs) แผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 
(พ.ศ.2560-2565) ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองแผนงาน
ธันวาคม 2564 

 - กอง
บริหารงาน

บุคคล 

2. การเผยแพร่ข้อมูลและการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตทางเว็บไซต ์

2.1 จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ข้อมลูและการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทางเว็บไซต ์

4 ครั้ง/ปี 1. แจ้งเวียนเรื่อง แจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติการ
ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชนอ์ื่นใด 

 -  กองกฎหมาย 

2.2 จ านวนประกาศ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติการเปดิเผย
ข้อต่อสาธารณะ 

1 ฉบับ อยู่ระหว่างด าเนินการ  -  - กองแผนงาน 
 - ทุกส่วนงาน 

 



วิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานมหาวิทยาลัย 

รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 เพ่ือเป็นการยกระดับจิตส านึกให้กับบุคลากรและนักศึกษาเกิดความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ในการ

ต่อต้านการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจด้านและมีส่วนร่วมในการต่อต้านป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  ที่จะ

น าไปสู่การสร้างมาตรฐานการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกมีความเชื่อม่ัน ต่อไป 

จากยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

โดยมีตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ คือ 

1. จ านวนข้อร้องเรียนการทุจริตลดลง 

2. จ านวนคดีการทุจริตที่มีมูลความผิดเป็นศูนย์ 

โดยส านักงานมหาวิทยาลัยในฐานะท่ีเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้น าแผนปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตนี้ มาใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ส านักงานมหาวิทยาลัยด้วย 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ก าหนด และบรรลุตามเป้าหมายของ

ตัวชี้วัดในทุกตัวชี้วัด ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามกรอบยุทธศาสตร์ที่ก าหนด และบรรลุตามเป้าหมายของ

ตัวชี้วัดในทุกตัวชี้วัด ร้อยละ 100 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

1. จ านวนข้อร้องเรียนการทุจริตลดลง กองกฎหมายและส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล ได้สรุปผลจ านวนข้อร้องเรียนการทุจริตจากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

VOC-CMU https://voc.cmu.ac.th/VOC1.aspx?OID=25 จากช่องทางออนไลน์ต่ า ง  ๆ  เช่น  Facebook, 

Twitter, Instagram และจากจดหมายหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ส่งเข้ามาพบว่า ในรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 - 

ธันวาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่พบข้อร้องเรียน ผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 

2. จ านวนคดีการทุจริตที่มีมูลความผิดเป็นศูนย์ กองกฎหมายหน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล ได้

สรุปผลไม่พบคดีการทุจริตที่มีมูลความผิด จึงสรุปได้ว่า จ านวนคดีการทุจริตที่มีมูลความผิดเป็นศูนย์ ผลส าเร็จคิด

เป็นร้อยละ 100 

 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคไวรัส COVID-19 ท าให้ส านักงานมหาวิทยาลัยไม่

สามารถด าเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ได้ จึงท าให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการหรือกิจกรรม

บางกิจกรรมออกไป แต่ทั้งนี้ คณะท างานก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงาน นโยบาย แนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

บุคลากร ได้แก่ 

1. การจัดท าและเผยแพร่หลักเกณฑ์ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2. แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

3. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

4. มาตรการป้องกันการรับสินบน 

5. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

7. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส่วนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

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

2564 โดยการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , Facebook, Line, 

Twitter, Instagram นอกจากนี้ ยังสื่อสารผ่านทางสถานีวิทยุ FM100 เสียงสื่อสารมวลชน, สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของ



มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึง และบุคลากรเกิดความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนให้

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน ให้การบริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว แก่ผู้เข้ามารับบริการ นักศึกษา อาจารย์ 

บุคลากร ประชาชนทั่วไป อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

****************************** 


