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มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด โดยมีผลการด าเนินงานดังแสดงในตาราง ซึ่งสามารถกดลิ้งค์เพ่ือดูรายละเอียดผลการด าเนินงานได้ 

ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

ระดับเร่งพัฒนา 
ตัวช้ีวัด 7 
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสารและการ
เผยแพร่ข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย 

1. จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานให้
ก าหนดข้อมูลที่สาธารณชนควร
ทราบ 

2. หน่วยงานปรับปรุงข้อค าถาม - 
ค าตอบ (Q&A)  
ที่มีการสงสัยหรือถามบ่อยจาก
การด าเนินงานหรือให้บริการ 
และให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย หรือช่องทางต่าง ๆ 
ที่ผู้มารับบริการสามารถเข้าถึงได้ 

3. ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางที่

ทุกหน่วยงาน ตุลาคม 2564 - 
มีนาคม 2565 

1. มหาวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ก ากับและติดตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
(MFU ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เตรียมพร้อมด าเนินงาน เมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2564 

2. มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานให้
ก าหนดข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบ 
พร้อมทั้งแนวทางและวิธีการจัดส่งข้อมูล 
เพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 

3. หน่วยงานได้มีการจัดท าข้อค าถาม - 
ค าตอบ (Q&A) ที่มีการสงสัยหรือถามบ่อย
จากการด าเนินงานหรือให้บริการ ให้เป็น
ปัจจุบันและให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
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ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

ระดับเร่งพัฒนา 
หลากหลาย เพ่ือให้สาธารณชน
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

5. ก าหนดมาตรการการชี้แจงและ
ตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย
จากประชาชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 

6. เผยแพร่มาตรการการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งเพ่ิมช่อง
ทางการร้องเรียน  
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอก 

มหาวิทยาลัย หรือช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้มารับ
บริการสามารถเข้าถึงได้  

4. หน่วยงานได้มีการเพิ่มช่องทางในการรับ
ฟังความคิดเห็นในการท างาน ใน
หลากหลายช่องทางดังนี้  
a. Messenger Live Chat  
b. Q&A 
c. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น/

สอบถาม 
5. ปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

6. ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
เพ่ือให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย 
a. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อ “ข่าว

เด่น” “ข่าวประชาสัมพันธ์” 

https://www.mfu.ac.th/index.html
https://webboard.mfu.ac.th/
https://www.mfu.ac.th/mfulinks/mfu-complaint/mfu-5329.html
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ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

ระดับเร่งพัฒนา 
b. Social Media ต่างๆ ของทาง

มหาวิทยาลัย เช่น Facebook 
Twitter, Youtube, Instagram 

7. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ 
a. ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการข้อ

ร ้องเร ียน พ.ศ. 2564 เพื ่อก  าหนด
มาตรการการชี้แจงและตอบค าถามเมื่อ
มีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน 

b. ประกาศเรื ่องมาตรการจัดการเร ื ่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมถึงคู่มือและช่องทางการแจ้งเรื ่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ตัวช้ีวัด 6 
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 
 
 
 

มาตรการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ท างานของ
มหาวิทยาลัย 

1. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและ
ให้บริการให้เป็นปัจจุบัน โดยต้อง
มีการขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการให้ชัดเจน 

2. เผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนปฏิบัติงาน
และให้บริการ โดยระบุขั้นตอน 

ทุกหน่วยงาน มกราคม -  
เมษายน  2565 

1. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและให้บริการ
ให้เป็นปัจจุบัน โดยต้องมีการขั้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการให้ชัดเจน และ
เผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนปฏิบัติงานและ
ให้บริการ โดยระบุขั้นตอน ระยะเวลาใน
แต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 

https://www.facebook.com/MFUconnect/
https://twitter.com/MFUconnect
https://www.youtube.com/user/mfuChannel
https://www.instagram.com/mfuconnect/
https://drive.google.com/file/d/1CcLl5ANo8kzWuNpxIX2ZZVlwHGXvBToV/view
https://drive.google.com/file/d/103UsK2x27ODuyQodWwqokxlP_-QfUxHV/view
https://drive.google.com/file/d/103UsK2x27ODuyQodWwqokxlP_-QfUxHV/view
https://drive.google.com/file/d/1p1Or657v8vrS4D9HzwD1hlW-3JzGeBmh/view
https://drive.google.com/file/d/1p1Or657v8vrS4D9HzwD1hlW-3JzGeBmh/view
https://drive.google.com/file/d/1EtGxgIrwLyi0eYAV-6QuDd99FyV0C5OE/view
https://www.mfu.ac.th/mfulinks/mfu-complaint/mfu-5328.html


ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

ระดับเร่งพัฒนา 
ตัวช้ีวัด 8  
การปรับปรุง
การท างาน 

ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่
ชัดเจน 

3. จัดให้มีการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการ และ
เผยแพร่ผลการประเมินผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือ
ช่องทางต่าง ๆ ที่ผู้มารับบริการ
สามารถเข้าถึงได้ 

4. จัดประชุมหรือจัดท าแบบ
ประเมินเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก ผู้ใช้บริการ 
หรือผู้ประสานงานติดต่อต่าง ๆ 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานทั้ง
ในระดับหน่วยงาน และในระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงการ
ด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

I. คู่มือการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

II. คู่มือการให้บริการของทุกหน่วยงาน
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจระดับ
มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลการประเมิน
ลงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

3. จัดประชุมเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าข้อเสนอแนะจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นข้อมูลส าหรับ
การพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ  

4. จัดท าช่องทางการร้องเรียนการให้บริการที่
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และของ
หน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการสามารถเข้าถึง
ได้ 
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ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

ระดับเร่งพัฒนา 
5. น าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย มาเป็นข้อมูลส าหรับการ
พัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

6. สื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
การรับรู้ว่าหน่วยงานได้มีการ
ปรับปรุงวิธีการด าเนินการที่เกิด
จากค าแนะน า 

7. จัดท าช่องทางการร้องเรียนการ
ให้บริการที่เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 
ที่ผู้มารับบริการสามารถเข้าถึงได้ 

8. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทาง
การร้องเรียนการให้บริการ และ
แนวทางในการจัดการข้อเรียนให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 

9. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานให้บริการประชาชน
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก

5. ส่งเสร ิมให ้เจ ้าหน้าที ่ของหน่วยงาน
ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  และท างานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล ส่งเสริมการท างานที ่ค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก 
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ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

ระดับเร่งพัฒนา 
ปฏิบัติ และท างานอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล ส่งเสริมการ
ท างานที่ค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

  



ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

ระดับรักษาระดับ 
ตัวช้ีวัด 1 
การปฏิบัติ
หน้าที่ 
 
ตัวชี้วัด 2 
การใช้
งบประมาณ 
 
ตัวช้ีวัด 3 
การใช้อ านาจ  
 
ตัวช้ีวัด 4 
การใช้
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
 
 

มาตรการการ
สร้างการรับรู้
ให้แก่บุคลากร
ภายใน
มหาวิทยาลัย 

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานให้แก่บุคลากรได้รับ
ทราบ 

2. เผยแพร่หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง 

3. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงาน
ตามต าแหน่งหน้าที่จาก 
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

4. พัฒนากระบวนการการคัดเลือก
บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงานหรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

5. เผยแพร่และส่งเสริมการให้
ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ

ทุกหน่วยงาน ธันวาคม  2564 - 
มีนาคม  2565 

1. มหาวิทยาลัยจัดประชุมขี้แจ้งแนวทางการ
สร้างรับรู้ด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ให้แก่ผู้บริหาร
ทุกหน่วยงานทราบ 

2. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการ
ให้บริการ หลักเกณฑ์การด าเนินงานด้าน
บุคลากร และการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ิมการอ านวยความสะดวกในการยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลย ี
a. ระบบจองห้องเรียน  
b. ระบบจองห้องประชุม 
c. ระบบจองรถยนต์  
d. แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี 

https://drive.google.com/file/d/13dw0Llg6ZMoS8o7DqnvNuvvjapEZQkv6/view
https://drive.google.com/file/d/13dw0Llg6ZMoS8o7DqnvNuvvjapEZQkv6/view
https://drive.google.com/file/d/13dw0Llg6ZMoS8o7DqnvNuvvjapEZQkv6/view
https://drive.google.com/file/d/13dw0Llg6ZMoS8o7DqnvNuvvjapEZQkv6/view
https://drive.google.com/file/d/13dw0Llg6ZMoS8o7DqnvNuvvjapEZQkv6/view
https://drive.google.com/file/d/13dw0Llg6ZMoS8o7DqnvNuvvjapEZQkv6/view
https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5475/mfu-5482.html
https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5475/mfu-5482.html
https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5232.html
https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5233.html
https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5233.html
https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5396.html
https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5396.html
https://www.mfu.ac.th/quickmenu/staff.html
https://www.mfu.ac.th/quickmenu/staff.html
https://reg.mfu.ac.th/roombooking/Login
https://eoffice.mfu.ac.th/
http://maintenance.mfu.ac.th/Login/
https://building.mfu.ac.th/building-services0/building-downloadform.html


ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการที่ถูกต้อง ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย 

6. เพ่ิมการอ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาต
เพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไป
ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

4. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ ในช่องทางต่าง ๆ  

a. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
b. เว็บไซต์ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

i) ส านักงานจัดการทรัพย์สินและ
รายได้ 

ii) ส่วนอาคารสถานที่ 

c. สื่อสารในรูปแบบ info ส่งไปยังอีเมล์
ของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน 

ตัวช้ีวัด 9 
การเปิดเผย
ข้อมูล 

มาตรการสร้าง
ความตระหนัก
และความเข้าใจ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

1. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ตาม
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้
สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลได้  

2. สร้างความตระหนักและสร้าง
ความเข้าใจ ให้ผู้บริหารเพ่ือน าไป
ถ่ายทอดข้อมูลให้เกิดการรับรู้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน 

ทุกหน่วยงาน ตุลาคม  2564 - 
มีนาคม 2565 

1. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามช่องทาง
ต่าง ๆ เพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลได้  
a. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
b. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง 
c. คณะผู้บริหาร 
d. อ านาจหน้าที่ 

https://www.mfu.ac.th/quickmenu/staff.html
https://asset.mfu.ac.th/asset-home.html
https://asset.mfu.ac.th/asset-home.html
https://building.mfu.ac.th/building-main.html
https://drive.google.com/file/d/1kXjMW9CvM6Lb8Fg6ZyFzR6TkC12qSnyf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXjMW9CvM6Lb8Fg6ZyFzR6TkC12qSnyf/view?usp=sharing
https://www.mfu.ac.th/about-mfu/structure.html
https://www.mfu.ac.th/about-mfu/structure.html
https://www.mfu.ac.th/about-mfu/board-directors.html
https://www.mfu.ac.th/about-mfu/board-directors.html
https://www.mfu.ac.th/about-mfu/executive-staff-mfu.html
https://www.mfu.ac.th/about-mfu/mfu-5267.html


ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
ติดตามงานเป็นประจ าทุกเดือน 

4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
สื่อสารการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในที่ประชุม
ผู้บริหาร 

5. จัดประชุม/อบรม/กิจกรรมให้แก่
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สร้างความตระหนักเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

e. แผนพัฒนามหาว ิทยาล ัยแม ่ ฟ้า
หลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) 

f. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย หัวข้อ “ข่าว
เด่น” “ข่าวประชาสัมพันธ์” 

2. สร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจ 
ให้ผู้บริหารเพื่อน าไปถ่ายทอดข้อมูลให้เกิด
การรับรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน 

a. มฟล. ถ่ายทอดแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 (2565-2569) 
จากผู้บริหารสู่หน่วยงาน เพ่ิม
ยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

b. อธิการบดีเน้นย ้านโยบาย No Gift 
Policy ในการประชุมผู้บริหาร มฟล. 

c. ผู้บริหาร มฟล. ร่วมแสดงเจตนารมณ์
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือติดตาม
งานเป็นประจ าทุกเดือน 

a. การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2564 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2564  

https://www.mfu.ac.th/about-mfu/mfu-5385.html
https://www.mfu.ac.th/about-mfu/mfu-5385.html
https://www.mfu.ac.th/news/hot-news.html
https://www.mfu.ac.th/news/hot-news.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-pr.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11643.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11643.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11643.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11643.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11643.html
https://mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13347.html
https://mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13347.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11616.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11616.html
https://drive.google.com/file/d/1abH6ci5wmvBk6o0O_-iKwuGJl7iXyRze/view


ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

b. การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10/2564
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2564 

c. การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

d. การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2565 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม  2565 

4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในที่
ประชุมผู้บริหาร 
a. อธิการบดีเน้นย ้านโยบาย No Gift 

Policy ในการประชุมผู้บริหาร มฟล. 
b. ผู้บริหาร มฟล. ร่วมแสดงเจตนารมณ์

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

5. จัดประชุม/อบรม/กิจกรรมให้แก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความตระหนัก
เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
a. กิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้าน

การทุจริตทุกรูปแบบ และบริหารงาน

https://drive.google.com/file/d/13dw0Llg6ZMoS8o7DqnvNuvvjapEZQkv6/view
https://drive.google.com/file/d/13dw0Llg6ZMoS8o7DqnvNuvvjapEZQkv6/view
https://drive.google.com/file/d/11R0iwiKlULSFVKyrwZ9Xr8zXuNqb3A81/view
https://drive.google.com/file/d/11R0iwiKlULSFVKyrwZ9Xr8zXuNqb3A81/view
https://drive.google.com/file/d/1CcLl5ANo8kzWuNpxIX2ZZVlwHGXvBToV/view
https://mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13347.html
https://mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13347.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11616.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11616.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13476.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13476.html


ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

ด้วยความซื ่อส ัตย ์ ส ุจร ิต โปร ่งใส
ตรวจสอบได้ 

b. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
ห ัวข ้อ “การพ ัฒนาระบบค ิดและ
ความคิดสร้างสรรค์” โดยใช้ Design 
Thinking 

c. อบรม "การพ ัฒนาศ ักยภาพทาง
อารมณ์" ให้พนักงานพร้อมเผชิญกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลง 

b. อบรม "การให้บริการอย่างมืออาชีพ" 
เสริมทักษะให้พนักงานสายปฎิบัติการ 

ตัวช้ีวัด 5 
การแก้ไข
ปัญหาการ
ทุจริต 
 
ตัวช้ีวัด 10 
การป ้องกัน
การทุจริต 

มาตรการป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1. อธิการบดีประกาศเจตจ านงค์ 
ว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทุกคนจะต้องไม่มี
การรับของขวัญ (No Gift 
Policy) 

2. ก าหนดให้มีวาระการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การประชุมผู้บริหารเป็น
ประจ าทุกเดือน เพ่ือสร้าง

ทุกหน่วยงาน พฤศจิกายน  2564 
- มีนาคม 2565 

1. อธิการบดีแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนต้องไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy) 
a. “มฟล. ยึดหลักปฏิบัติ No Gift Policy 

ในทุกเทศกาล” 
b. “อธิการบดีเน้นย ้านโยบาย No Gift 

Policy” 

2. ก าหนดให้มีวาระการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการประชุมผู้บริหารเป็น

https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13476.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13476.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13497.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13497.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13497.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13497.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13564.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13564.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13564.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13563.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13563.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11952.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11952.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13347.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13347.html


ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

ความตระหนักให้กับผู้บริหาร 
และสามารถน าข้อมูลไป
ถ่ายทอดให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไปได้ 

3. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

4. เผยแพร่แผนการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตของ
หน่วยงาน 

5. เผยแพร่มาตรการป้องกันการ
รับสินบนและการขัดกัน
ระหว่าง 

6. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือรณรงค์กระตุ้นให้ร่วมมือ
กันต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

7. จัดท าการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ

ประจ าทุกเดือน เพ่ือสร้างความตระหนักการ
บริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามหลักธรรมมาภิบาล และเพ่ือถ่ายทอดไป
ยังผู้ใต้บังคับบัญชา 
a. การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2564 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2564  
b. การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10/2564

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2564 
c. การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2565 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
d. การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2565 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม  2565 
3. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
a. ประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการจัดส่ง

ข้อมูล MFU ITA ให้แก่เลขานุการแต่ละ
ด้าน 

b. ส่วนสารบรรณฯ จัดกิจกรรรม
แลกเปลี่ยนรู้ระหว่างเลขานุการส านัก

https://drive.google.com/file/d/1abH6ci5wmvBk6o0O_-iKwuGJl7iXyRze/view
https://drive.google.com/file/d/13dw0Llg6ZMoS8o7DqnvNuvvjapEZQkv6/view
https://drive.google.com/file/d/13dw0Llg6ZMoS8o7DqnvNuvvjapEZQkv6/view
https://drive.google.com/file/d/11R0iwiKlULSFVKyrwZ9Xr8zXuNqb3A81/view
https://drive.google.com/file/d/1CcLl5ANo8kzWuNpxIX2ZZVlwHGXvBToV/view
https://mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13346.html
https://mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13346.html
https://mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13346.html
https://mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/12191.html
https://mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/12191.html


ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

โปร่งใส ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  

8. จัดท าผลการการด าเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

วิชา หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

c. ส่วนสารบรรณฯ ประชุมชี้แจ้งด้าน
งบประมาณสร้างความเข้าใจภายใน
หน่วยงาน 

4. เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
a. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
b. มาตรการป้องกันการรับสินบน/

ผลประโยชน ์
c. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการ

จัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

d. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

5. จัดกิจกรรมเพ่ือแสดงออกถึงการต่อต้านการ
ทุจริตของหน่วยงาน 

a. กิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ และบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

https://mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/12191.html
https://mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/12191.html
https://mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11947.html
https://mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11947.html
https://mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11947.html
https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5468/mfu-5469.html
https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5468/mfu-5470.html
https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5468/mfu-5470.html
https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5468/mfu-5471.html
https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5468/mfu-5471.html
https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5468/mfu-5471.html
https://www.mfu.ac.th/mfu-5268/mfu-5468/mfu-5472.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13476.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13476.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13476.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13476.html


ประเด็น มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

b. ผู้บริหาร มฟล. ร่วมแสดงเจตนารมณ์ 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

c. อธิการ มฟล. มอบนโยบายการ
ด าเนินงานแก่ผู้น านักศึกษา เพ่ือจัด
กิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษา ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมให้เข้าร่วมโดยสมัครใจ มุ่งเน้น
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
องค์กร 

6. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  

7. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  

 

https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11616.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/11616.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13345.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13345.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13345.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13345.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13345.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13345.html
https://www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/13345.html
https://www.mfu.ac.th/fileadmin/media/document/ita/qa/o42-2564.pdf
https://www.mfu.ac.th/fileadmin/media/document/ita/qa/o42-2564.pdf
https://www.mfu.ac.th/fileadmin/media/document/ita/qa/o42-2564.pdf
https://www.mfu.ac.th/fileadmin/media/document/ita/qa/o42-2564.pdf
https://www.mfu.ac.th/fileadmin/media/document/ita/qa/O43-2565.pdf
https://www.mfu.ac.th/fileadmin/media/document/ita/qa/O43-2565.pdf
https://www.mfu.ac.th/fileadmin/media/document/ita/qa/O43-2565.pdf

