
 
 
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 1 ที่มาและความสําคัญ 
 
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ “ขับเคล่ือนสู่อนาคตที่ดีกว่า” ภายใต้
พันธกิจ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลิตผล
งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และนําไปถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ของท้องถิ่นภาคเหนือและประเทศ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิน่ภาคเหนือ พัฒนาระบบการบริหารและจัดการในทุกๆด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและ
โปร่งใส  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ภายใต้นโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
มาตรฐานการดําเนินงานภาครัฐและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การป้องกันทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอํานวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ลดช่องว่างความไม่เป็น
ธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีแนวทางหรือมาตรการต่างๆในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระบบราชการไทย 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
สนับสนุนการขับเคล่ือนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างมาตรฐานและความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงกําหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือ ควบคู่กับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับอื่นอย่างทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

 



ส่วนที่ 2 มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดังนี้ 
 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามคู่มือจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
เคร่งครัด 

2. ส่งเสริมกระบวนการทํางานที่มุ่งเน้นคุณภาพ บุคลากรให้ความสําคัญในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานหรอืตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการให้บริการ 

3. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของคณะฯ  
5. มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 

 
 

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์การดําเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (ITA) ได้ทบทวนการดําเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ทบทวนความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากผลการดําเนินงานที่
ผ่านมาไม่พบการทุจริตหรือบุคลากรประพฤติปฏิบัติอย่างไม่มีจรรยาบรรณไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจยั 
การให้บริการ หรือการประพฤติปฏิบัติ แต่ยังคงให้การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและสนับสนุนการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกําหนดประเด็นความเส่ียง เรื่อง การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน บรรจุไว้ในแผนบริหารความเส่ียงคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีการ
วิเคราะห์ความเส่ียง กําหนดกิจกรรมควบคุม ผู้รับผิดชอบ กําหนดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อ
รองรับการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงในประเด็นการทุจริตในการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังแนบท้ายใน
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 แนวทางดําเนินการ 
 

จากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงาน การมอบหมายผู้รับผิดชอบ และกิจกรรม
การดําเนินงาน ได้ดังนี้ 

มาตรการ แนวทางการดําเนินงาน/ กิจกรรมการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 1.1 ผู้บริหารให้ความสําคัญในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
1.2 เผยแพร่คู่มือประมวลจริยธรรม (Code of conduct) ให้แก่บุคลากรทุกคนรวมถึง

บุคลากรใหม่ได้รับทราบตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะ 
1.3 ส่ง เสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามคู่มือจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเคร่งครัด 
1.4 เผยแพร่ค่านิยมองค์กร 
1.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
กิจกรรมการดําเนินงาน 
 ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 การเผยแพร่คู่มือประมวลจริยธรรมในที่ประชุมบุคลากรทั้ง 3 หน่วยงานในคณะฯ 

และเผยแพร่ในที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด 
 กิจกรรมคณะผู้บริหารพบปะบุคลากร one message to all Agro 
 โครงการเสริมสร้างค่านิยมให้แก่บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 กิจกรรมแสดงความยินดีแก่บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับรางวัลต่างๆ 
   

คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
หน่วยทรัพยากรบุคคล 
 
 

2. ส่งเสริมกระบวนการทํางานที่มุ่งเน้นคุณภาพ 2.1 ส่งเสริมบุคลากรให้ความสําคัญในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานหรือเป็นไปตามคู่มือ
ปฏิบัติงาน  

2.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างสม่ําเสมอ  
2.3 การให้บริการด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
หน่วยทรัพยากรบุคคล 
 



มาตรการ แนวทางการดําเนินงาน/ กิจกรรมการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมการดําเนินงาน 
 คลินิกเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทํางาน 
 โครงการตรวจประเมิน (Audit) เพื่อพัฒนาระบบ ISO 9001 

3. มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 3.1 ให้ข้อมูลในการดําเนินการ/ให้บริการของคณะฯ แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

3.2 เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์คณะฯ เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และบุคคลภายนอกได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ 

กิจกรรมการดําเนินงาน 
 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของคณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการ ITA 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของคณะฯ  

4.1 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าในการปรับปรุงหลักสูตร 
4.2 นําเสียงของลูกค้า/ผู้รับบริการมาเป็นข้อมูลนําเข้าในการจัดทําแผนการบริการ
วิชาการ 
4.3 การมีส่วนร่วมของตัวแทนศิษย์เก่าร่วมเป็นคณะกรรมการอาํนวยการประจําคณะ 
กิจกรรมการดําเนินงาน 
 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการร่วมกับ
ผู้ประกอบการ/หน่วยงานภายนอก 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
งานนโยบายและแผนฯ 
 
 

5. มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 5.1 ระบบรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer: VOC)   
5.2 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน  
กิจกรรมการดําเนินงาน 
 ทบทวนกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
งานนโยบายและแผนฯ 

 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 



5 เกิดความเสียหาย ด้านช่ือเสียงในระดับมหาวิทยาลัย/ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อช่ือเสียงและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
4 เกิดความเสียหาย ด้านช่ือเสียงในระดับคณะ/ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อช่ือเสียงและทรัพย์สินของคณะ
3 เกิดความเสียหายด้านช่ือเสียงในระดับสาขาวิชาหรือหน่วยงาน/ ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและทรัพย์สินของสาขาวิชา

หรือหน่วยงาน

2 เกิดความเสียหาย ด้านช่ือเสียงและทรัพย์สินในระดับบุคคล
1

KRI
Risk Appetite

(ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้)
Risk Tolerance

(ช่วงเบ่ียงเบนจากระดับท่ียอมรับได้)

ตารางท่ี 3 การก าหนดตัวช้ีวัดความเส่ียง/ตัวบ่งช้ีความเส่ียง/สัญญาณเตือนภัย (KRI)
KRI 1 : จ านวนการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าท่ี (วินัยร้ายแรง)

Risk Limit (เพดานความเส่ียง)

5 มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริต

ตารางท่ี 4 ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (ค่า L : Likelihood) (การทุจริตในการปฏิบัติงาน)
ระดับ ความหมาย

ประเภทความเส่ียง : ความเส่ียงด้านช่ือเสียง
ตารางท่ี 1 สาเหตุหลักจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีน าไปสู่ความเส่ียง

ปัจจัยภายใน
1. การละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
2. การเรียกรับผลประโชน์

ช่ือประเด็นความเส่ียงท่ี 11 : การทุจริตในการปฏิบัติงาน

3. การกระท าผิดทางจริยธรรม

ตารางท่ี 2 ผลกระทบของความเส่ียงต่อหน่วยงาน
1. ผู้เรียน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดความเช่ือม่ันในการด าเนินพันธกิจของคณะ

1 0 คร้ัง 1-2 คร้ังแบบไม่ร้ายแรง

ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับโอกาส (L) (ถ้ามี)
จากสถิติการด าเนินการท่ีผ่านมา คณะไม่เคยมีการละเมิดจริยธรรมหรือการกระท าความผิดวินัยร้ายแรง

ตารางท่ี 5 ระดับผลกระทบ/ความรุนแรงหากเกิดความเส่ียง (ค่า I : Impact) (การทุจริตในการปฏิบัติงาน)
ระดับ ความหมาย

4 มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าท่ี 
3 มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าท่ี 
2 มีการสอบสวนในความผิดการละเมิดจริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าท่ี 
1 ไม่มีการละเมิดจริยธรรมหรือกระท าความผิด

ไม่มีการเสียช่ือเสียง/ ไม่มีผลกระทบ สามารถแก้ไขได้ทันที
ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบการประเมินระดับผลกระทบ (I) (ถ้ามี)
หากเกิดการกระท าผิดจริยธรรมหรือผิดวินัยร้ายแรงจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและความเช่ือม่ันในการด าเนินพันธกิจของคณะ

2. คณะได้รับความเสียหายต่อช่ือเสียงและทรัพย์สิน



L1 L2 L3 L2 L3 L5
5 10 15 10 15 25
4 8 12 8 12 20
3 6 9 6 9 15
2 4 6 4 6 10
1 2 3 2 3 5

ตารางท่ี 9 ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบความเส่ียง 1 คณะกรรมการบริหารคณะฯ

2. คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ
3. งานนโยบายและแผนฯ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ช่ือรับผิดชอบบันทึกข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)

1. อังศุมารินทร์ เจริญเกษ  โทร. 053948211

กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเส่ียงของปีงบประมาณ 2565

มาตรการควบคุมความเส่ียง ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ลดโอกาสหรือ
ลดความรุนแรง

1. จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1 คณะกรรมการบริหารคณะฯ
2. คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ
3. งานนโยบายและแผนฯ

21,000 ลดโอกาส

I1 I1

ตารางท่ี 8 มาตรการควบคุมความเส่ียง
กิจกรรม/มาตรการควบคุมความเส่ียงก่อนเร่ิมจัดแผน

1. คู่มือจริยธรรมคณะอุตสาหกรรมเกษตร (Code of Conduct)
2. มีคู่มือปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

L4 L5 L1 L4
I5 20 25 I5 5

ตารางท่ี 6 ประเมินระดับความเส่ียงท่ีมีอยู่ ตารางท่ี 7 ประเมินระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้
คะแนน L x I : 1 x 4 = 4 (ระดับ สูง) คะแนน L x I : 1 x 1 = 1 (ระดับ ต่ ามาก)

ผลกระทบ โอกาสเกิด ผลกระทบ โอกาสเกิด

I2 8 10 I2 2 8
4 5 1 4

20
I4 16 20 I4 4 16
I3 12 15 I3 3 12



ประเภท ประเด็นความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/ ผลกระทบของความเส่ียง ตัวช้ีวัด Risk Risk
ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง  ความเส่ียง (KPI) Appetite Tolerance

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)
L I LxI L I LxI

ด้านช่ือเสียง 11 การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (R1)

1. การละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
2. การเรียกรับผลประโชน์
3. การกระท าผิดทางจริยธรรม

1. ผู้เรียน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ขาดความเช่ือม่ันในการด าเนินพันธ
กิจของคณะ
2. คณะได้รับความเสียหายต่อ
ช่ือเสียงและทรัพย์สิน

จ านวนการสอบสวนใน
ความผิดการละเมิด
จริยธรรมทางสังคม 
และ/หรือการทุจริตใน
หน้าท่ี (วินัยร้ายแรง)

0 คร้ัง 1-2 คร้ังแบบไม่
ร้ายแรง

1 4 4 1 1 1

ค าอธิบายตัวย่อ
L =ค่าโอกาสความเส่ียง
I=ค่าผลกระทบตามประเภทความเส่ียง
 
 

                                                                            การประเมินค่าความเส่ียงเพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเส่ียง (ประเด็นความเส่ียงปีท่ีผ่านมาและท่ีค้นพบใหม่)                                          RM1
ประจ าปีงบประมาณ 2565

ประเมิน
ระดับความเส่ียง 

(8)

ประเมินระดับความเส่ียง
ท่ียอมรับได้ 

(9)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1/3



ประเภท ประเด็น กิจกรรม/มาตรการควบคุม การจัดการความเส่ียง/ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ

ความเส่ียง ความเส่ียง ก่อนเร่ิมแผน กิจกรรมการควบคุม ด าเนินการ  

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

ด้านช่ือเสียง 11 การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (R1)

1. มีคู่มือจริยธรรมคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (Code of 
Conduct) 
2. มีคู่มือปฏิบัติงานเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน

จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

1 คณะกรรมการบริหารคณะฯ
2. คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ
3. งานนโยบายและแผนฯ

ทุกไตรมาส

                                                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                   RM2
แผนการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2565


