
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 
 

 

กองบริหารงานบุคคล   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 



ค ำน ำ 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามรทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการ

ตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556– 

2560 ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 

    รายงานการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.  2560–2564) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 

 

 

                                                        (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย) 
   รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

     การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตได้ด าเนินการในแนวทางที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ ป้องกันการทุจริต  
จึงใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมือง  
และสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการ
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 2564) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
ในอนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้มีการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานส าเร็จ  
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้ง น าไปจัดวางระบบป้องกันและปราบปรามกา รทุจริตของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
     
   

 
 
 
 
 



 
2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงใหม่ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ

ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
วัตถุประสงค์ 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินกำร 

1.  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม/ศาสนาเพ่ือต้านทุจริต 
2.  เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย  
วัตถุประสงค์ 

บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินกำร 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในองค์กรให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนากระบวนการด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินกำร 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
มำตรกำร/แนวทำงด ำเนินกำร 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร 

 



 
3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 
1) กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่ านิ ยม  
ตามหลักธรรมาภิบาลส าหรับ
บุคลากร 

1.1) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต 
1.2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ให้กับบุคลากรด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

ร้อยละของบุคลากรรับรู้
ด้านการต่อต้านทุกจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการด าเนินการจัดกิจกรรมท าบุญ 
ตักบาตร และท ากิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่างๆ อาทิ เช่น พิธีบ าเพ็ญ
กุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีท าบุญตักบาตร 
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร สืบชะตาหลวง  
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิธีอันเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบุคลากรได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ฅ
เ พ่ือสั งคมและจิ ตสาธ า รณ ะ
มหาวิทยาลัย 

2.1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
2.2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต
สาธารณะ 

2.1.1) จ านวนกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมและจิตสาธารณะ 
มีมากกว่า 5 กิจกรรม 
2.1.2) ร้อยละของ
บุคลากรที่มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม
สาธารณะเพ่ือสังคม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการด าเนินงานกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมจิตอาสา ดังนี้  1) รวมพลังจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ร่วมบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2) จิตอาสา
พัฒนาพ้ืนที่มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสพระราชาภิเษก 3) โครงการ 
รู้ รั กสามัคคี  จิตอาสาตามรอยพ่อ พ่ือพัฒนา พ้ืนที่ป่ า เปี ยก ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ด้วยการจัดท า
ฝายชะลอน้ าและฝายกักเก็บน้ าเพ่ือเพ่ิมแหล่งน้ ารองรับปริมาณน้ า 
ในฤดูฝน ซึ่งบุคลากรได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



 
4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
วัตถุประสงค์ : บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 
1) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

1.1) เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
1.2) เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานได้
ใช้ Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ให้กับมหาวิทยาลัย 
1.3) เพ่ือประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริต 

ร้อยละของข้อมูลที่มี 
การเผยแพร่อย่าง
ครบถ้วนตามแนวทาง 
ที่ก าหนด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  
ผ่านช่องทางเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย และมีเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ของทุก
หน่วยงาน และหน่วยงานได้เพ่ิมช่องทางการสื่อสารผ่านทาง Social 
Media ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกาศของมหาวิทยาลัยและภายใน
หน่วยงานผ่านทางfanpage www.facebook.com และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ได้มีการแสดงเจตจ านงด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 โดยมีการ
เผยแพร่ประกาศดังกล่าวต่อสาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน และแจ้ง
เวียนไปยังทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บุคลากรพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนากระบวนการด้านการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 
1) ประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ร้อยละของบุคลากรที่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิธีมอบรางวัลพระพิฆเนศวรทองค า 
และรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น โดยการประเมินพิจารณากลั่นกรองจาก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีผลงานเชิงประจักษ์และมีความ
ประพฤติ ในด้ านจรรยาบรรณดี เด่น  สามารถเป็นแบบอย่าง 
แก่บุคลากรทุกคน 

2) อบรมการเสริมสร้าง 
"วัฒนธรรมองค์กร" ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
การท างานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ระดับการท างานภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมเรื่องการเสริมสร้าง 
"วัฒนธรรมองค์กร " ภายใต้หลั กธรรมาภิบาล วิ ทยากร โดย  
พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายให้กับบุคลากรทุกคน ซึ่ง
บุคลากรได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

จ านวนบุคลากรที่ เข้า
ร่วมการอบรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน 

1) โครงการจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข
ในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละของข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไขในเวลาที่
ก าหนด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มิธีการรับฟังข้อร้องเรียนและ 
การจัดการข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของบุคลากร 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
  1. ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยท าเป็นหนังสือส่งถึงอธิการบดี
โดยตรง หรือส่งถึงประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 
  2. ร้องเรียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่มีระบบสายตรงอธิการบดี ผ่านทาง www.cmru.ac.th 
  3. ร้องเรียนด้วยวาจา โดยผูร้้องเรียนมาติดต่อด้วยตนเองหรือ 
ผ่านทางโทรศัพท์ 



 
7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
ภำพโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบตัิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พิธีบ ำเพ็ญกุศลอุทิศถวำย เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนำถบพิตร 13 ตุลำคม 2561 ณ ห้องเอื้องค ำ อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีท ำบุญตักบำตร ต้อนรับพุทธศักรำช 2562 ณ ลำนกิจกรรม อำคำร 90 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2562 เวลำ 07.09 น. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ บริเวณลำนมณฑปพระพิฆเนศวร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีสักกำระพระพุทธรูปประจ ำมหำวิทยำลัย ณ ศำลำพระพุทธจตุรทิศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พิธีท ำบุญเนื่องในโอกำสครบรอบวันสถำปนำมหำวิทยำลัย ณ บริเวณลำนกิจกรรมอำคำร 90 ปี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีมอบรำงวัลพระพิฆเนศวรทองค ำ และรำงวัลจรรยำบรรณดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ลำนกิจกรรม 
อำคำร ๙๐ ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เม่ือวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 

 



 
11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จิตอำสำพัฒนำพื้นที่มหำวิทยำลัย เนื่องในโอกำสพระรำชำภิเษก พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมพลังจิตอำสำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ร่วมบริจำคโลหิตเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล  
เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อบรมเรื่องกำรเสริมสร้ำง "วัฒนธรรมองค์กร" ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล วิทยำกรโดย  
พันเอกนำยแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณำ ณ อำคำรอเนกประสงค์ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เม่ือวันที่ 27 – 28 พฤษภำคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรรู้รักสำมัคคีจิตอำสำตำมรอยพ่อเพื่อพัฒนำพื้นที่ป่ำเปียกในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
วิทยำเขตแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

Chiang Mai Rajabhat University: CMRU 

กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนยแ์ม่รมิ 

เลขท่ี 180  หมู่ 7  ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5388-5330 

http://www.dhrm.cmru.ac.th 

๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คนดีสร้างชาติไทย ราชภัฏเชียงใหม่สร้างคนดี 


