การดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามมาตรการที่กาหนด โดยมีผลการดาเนินงานดังแสดงในตาราง ซึ่งสามารถกดลิงค์เพื่อดูรายละเอียดผล
การดาเนินงานได้
ประเด็น
มาตรการ
วิธีการปฏิบัติ
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด 4 การ มาตรการ
1. จัดทาหรือทบทวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
1. จัดทา ทบทวนและรวบรวม มาตรการและ
ใช้ทรัพย์สินของ ปรับปรุงระบบ
ของทางราชการ โดยอาจพิจารณาลดขั้นตอนการขอ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ทางราชการ
การใช้ทรัพย์สิน
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินราชการให้มีความสะดวกต่อการ
ราชการ เพือ่ นาเป็นเผยแพร่ดังต่อไปนี้
ของทางราชการ
ทางานมากยิ่งขึ้น
a) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง
2. จัดทาหรือทบทวนแบบฟอร์มในการยืมใช้ทรัพย์สินของ
มาตรการป้องกันการรับสินบนและการขัดกัน
ทางราชการ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
3. เผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ส่วนรวม พ.ศ. 2563
ราชการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
b) ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การ
4. จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทาง
ใช้รถของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.
ราชการ
2559
5. กาหนดผู้รับผิดชอบที่กากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้
c) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนว
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นาไปใช้
ปฏิบัติในการใช้บริการด้านอาคารสถานที่
ประโยชน์ส่วนตัว จัดทารายงานการใช้ทรัพย์สินของทาง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2563
ราชการ และเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชนรับรู้
2. รวบรวมแบบฟอร์มในการยืมใช้ทรัพย์สินของทาง
6. จัดทามาตรการป้องกันการรับสินบนและการขัดกัน
ราชการ ที่สามารถดาวน์โหลดได้ และยืมใช้ผ่าน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระบบได้
a) ระบบจองห้องเรียน
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ประเด็น

มาตรการ

วิธีการปฏิบัติ
7. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
และเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ

ผลการดาเนินงาน
b) ระบบจองห้องประชุม
c) ระบบจองรถยนต์
d) แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้
3. เผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ดังนี้
a) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
b) เว็บไซต์ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
i. สานักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
ii. ส่วนอาคารสถานที่
4. จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
a) ที่ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2564
b) ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
5. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ
a) สื่อออนไลน์ ITA weekly ผ่านอีเมล์
b) ที่ประชุมผู้บริหาร
c) เว็บไซต์ส่วนประชาสัมพันธ์
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ประเด็น
ตัวชี้วัด 6
คุณภาพการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วัด 8 การ
ปรับปรุงการ
ทางาน

มาตรการ
วิธีการปฏิบัติ
มาตรการ
1. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานและให้บริการหรือปรับปรุงให้
ปรับปรุง
เป็นปัจจุบัน โดยต้องมีการขั้นตอนและระยะเวลาการ
ประสิทธิภาพการ ดาเนินการให้ชัดเจน
ทางานของ
2. เผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนปฏิบัติงานและให้บริการ โดยระบุ
มหาวิทยาลัย
ขั้นตอน ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน
3. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ และ
เผยแพร่ผลการประเมินผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หรือช่องทางต่างๆ ที่ผู้มารับบริการสามารถเข้าถึงได้
4. จัดประชุมหรือจัดทาแบบประเมินเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้ใช้บริการ หรือผู้ประสานงาน
ติดต่อต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงการดาเนินงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้
5. นาข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นข้อมูล
สาหรับการพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
6. สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ว่าหน่วยงานได้มี
การปรับปรุงวิธีการดาเนินการที่เกิดจากคาแนะนา
7. จัดทาช่องทางการร้องเรียนการให้บริการที่เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย หรือช่องทางต่างๆ ที่ผู้มารับบริการ
สามารถเข้าถึงได้

ผลการดาเนินงาน
1. จัดทาคูม่ ือการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
2. จัดทาคู่มือการให้บริการ สถิติการให้บริการและ
ผลประเมินความพึงพอใจของทุกหน่วยงาน
และเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและ
ให้บริการ
a) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
b) สื่อออนไลน์ ITA weekly ผ่านอีเมล์
c) ที่ประชุมผู้บริหาร
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือช่องทางต่างๆ ที่ผู้
มารับบริการสามารถเข้าถึงได้
a) การบริการทางการศึกษา
b) การใช้บริการของห้องสมุด
5. จัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานทั้งในระดับหน่วยงาน และ
ในระดับมหาวิทยาลัย
6. จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แนว
ทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2564 และคู่มือ
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ประเด็น

ตัวชี้วัด 7
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

มาตรการ

วิธีการปฏิบัติ
8. กาหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนให้ชัดเจน และ
ประกาศให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติโดยทั่ว
กัน
9. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการ
ให้บริการ และแนวทางในการจัดการของร้องเรียนให้
สาธารณชนทราบ

ผลการดาเนินงาน
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
7. จัดทาช่องทางการร้องเรียนการให้บริการที่
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
8. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการ
ให้บริการ และแนวทางในการจัดการข้อเรียนให้
สาธารณชนทราบ
a) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
b) ที่ประชุมผู้บริหาร
c) สื่อออนไลน์ ITA weekly ผ่านอีเมล์

มาตรการ
1. จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานให้กาหนดข้อมูลที่สาธารณชน 1. มหาวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ปรับปรุง
ควรทราบ
กากับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความ
ประสิทธิภาพการ 2. หน่วยงานจัดทาข้อคาถาม-คาตอบ (Q&A) ที่มีการสงสัย
โปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
สื่อสารของ
หรือถามบ่อยจากการดาเนินงานหรือให้บริการ และให้
หลวง (MFU ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
มหาวิทยาลัย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือช่องทางต่างๆ
2564 เพื่อ ชีแ้ จงหน่วยงานให้กาหนดข้อมูลที่
ที่ผู้มารับบริการสามารถเข้าถึงได้
สาธารณชนควรทราบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
14 มกราคม 2564
3. ปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล 2. หน่วยงานจัดทาข้อคาถาม-คาตอบ (Q&A) ที่มีการ
สงสัยหรือถามบ่อยจากการดาเนินงานหรือ
ต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
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ประเด็น

มาตรการ

วิธีการปฏิบัติ
ผลการดาเนินงาน
4. เผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางที่
ให้บริการ และให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หลากหลาย เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
มหาวิทยาลัย หรือช่องทางต่างๆ
5. จัดทาช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิ
a) Q&A ของมหาวิทยาลัย
ชอบบนเว็บไซต์หน่วยงาน ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
b) Q&A ของงานบริการการศึกษา
6. กาหนดมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 3. ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ประพฤติมิชอบ และประกาศให้หน่วยงานของ
ข้อมูลต่างๆ ที่สาธารณชนต้องการทราบ ได้
มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
สะดวกมากยิ่งขึ้น
7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต 4. จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง
และประพฤติมิชอบ และแนวทางในการจัดการเรื่อง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ร้องเรียนดังกล่าวฯ ให้สาธารณชนทราบ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563 และคู่มือการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. จัดทาช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
6. มหาวิทยาลัยดาเนินการแต่งตั้ง เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (PR
Network) เพื่อทาหน้าที่ประสานงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งผ่านข้อมูลของมหาวิทยาลัยสู่
สาธารณชน
7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการ
ให้บริการ และแนวทางในการจัดการข้อเรียนให้
สาธารณชนทราบ
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ประเด็น

ตัวชี้วัด 9 การ
เปิดเผยข้อมูล

มาตรการ

วิธีการปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
a) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
b) ที่ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2564
c) สื่อออนไลน์ ITA weekly ผ่านอีเมล์

มาตรการการ
1. อธิการบดีให้ความสาคัญกับการดาเนินการยกระดับ
1. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สร้างความเข้าใจ
คุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีการมอบนโยบาย การ
การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้
การประเมิน
สั่งการ และกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานแต่ละ 2. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
คุณธรรมและ
ด้านอย่างชัดเจน
เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสดังนี้
ความโปร่งใส
2. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน กากับและติดตามการ
a) คาสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แต่งตั้ง
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
คณะกรรมการดาเนินงาน กากับและติดตาม
มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยแม่
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ฟ้าหลวง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(MFU ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกาหนดแนวทางการ
b) คาสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เรื่อง แต่งตั้ง
ดาเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
คณะอนุกรรมการดาเนินงาน กากับและ
มหาวิทยาลัย สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินฯ
ติดตามการประเมินคุณธรรมและความ
และกระตุ้นการมีส่วนร่วมให้กับทุกหน่วยงานของ
โปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่
มหาวิทยาลัย
ฟ้าหลวง (MFU ITA) ประจาปีงบประมาณ
4. อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดี ศึกษา ทาความเข้าใจ
พ.ศ. 2564
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงเนื้อหา
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ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล วิธีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นหลักในการ
3. มหาวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินการด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
กากับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความ
5. สร้างความเข้าใจและการรับรู้ ให้ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ
โปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
เพื่อนาไปถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้
หลวง (MFU ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
เกิดตระหนักเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
2564
6. จัดประชุม/อบรมให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ
a) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564
สร้างความตระหนักเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสใน
b) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 เมษายน 2564
การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
c) การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
7. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามงานเป็นประจา
11 กุมภาพันธ์ 2564
ทุกเดือน
d) การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2564
e) การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่
8 เมษายน 2564
4. การดาเนินการเพื่อ ศึกษา ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงเนื้อหาข้อมูล
วิธีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นหลักในการ
ดาเนินการด้านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส มีดังนี้
a) มหาวิทยาลัยศึกษาศึกษาดูงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัย
พะเยาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
b) ร่วมประชุมกับสานักงาน ป.ป.ช.จานวน 3
ครั้ง
i. ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 17
ธันวาคม 2563
ii. ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ผ่านระบบ Facebook : ITAS NACC
iii. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและ
ยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสแก่หน่วยงานภาครัฐ วันที่
29 มีนาคม 2564 ผ่านระบบ zoom
webinar
c) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
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ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สาหรับ
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว.
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยระบบ
การประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO
Conference) ผ่านโปรแกรม ZOOM
d) ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการยกระดับ
ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(กลุ่ม 10 ) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 โดย
คณะที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
e) ประชุมฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ MFU
ITA เพื่อวางแผนและติดตามการทางาน
จานวน 7 ครั้ง
i. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
ii. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
iii. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564
iv. ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564
v. ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
vi. ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564
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มาตรการ
ปรับปรุงการ
เผยแพร่ข้อมูล
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ผลการดาเนินงาน
vii. ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
5. จัดประชุม/อบรมให้แก่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
a) โครงการนิติกรพบพนักงาน ภายใต้หัวข้อ
“การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต” ณ ห้อง
ประชุมคามอกหลวง อาคาร M-Square
พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564

1. กาหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูล 1. แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานใน
2. จัดทาหรือปรับปรุงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน ให้
มหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน กากับ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และติดตามการประเมินคุณธรรมและความ
3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
โปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
เกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หลวง (MFU ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
4. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถ
2564
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
2. จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน กากับและ
ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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3.

ตัวชี้วัด 10
มาตรการป้องกัน 1. อธิการบดีกล่าวแสดงเจตจานง สุจริตในการประชุม
การป้องกันการ การทุจริตและ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
ทุจริต
ประพฤติมิชอบ 2. กาหนดให้มีวาระการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการประชุมผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือน เพื่อสร้าง
ความตระหนักให้กับผู้บริหาร และสามารถนาข้อมูลไป
ถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไปได้
3. กาหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
4. จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ
หน่วยงาน
5. จัดทามาตรการป้องกันการรับสินบนและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ผลการดาเนินงาน
(MFU ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
ชี้แจงข้อมูลที่ทุกหน่วยงานควรเผยแพร่ และให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีข้อมูลสาธารณะที่ต้องเผยแพร่ไว้อย่าง
ครบถ้วน

1. มหาวิทยาลัยจัดทาประกาศเจตจานงสุจริตในการ
บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. อธิการบดีประกาศเจตจานงสุจริตในการ
บริหารงาน ในที่ประชุมผู้บริหารประจาเดือน
ธันวาคม วันที่ 17 ธันวาคม 2563
3. กาหนดให้มีวาระการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการประชุมผู้บริหารเป็นประจาทุก
เดือน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร และ
สามารถนาข้อมูลไปถ่ายทอดให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไปได้
4. จัดทาแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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6. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ของหน่วยงาน
7. จัดทาช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิ
ชอบบนเว็บไซต์หน่วยงาน ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
8. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ร่วมมือกันต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต
9. จัดทาการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
10. จัดทาผลการการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

5.

6.
7.
8.

9.

ผลการดาเนินงาน
จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง
มาตรการป้องกันการรับสินบนและการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. 2563
จัดทาช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตของหน่วยงาน
จัดทาการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
จัดทาผลการการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
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