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ตัวชีว้ัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice)

ตัวชีวั้ดย่อย O37 : การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทจุริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ : การด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถงึการจัดการ
ความเส่ียงของการด าเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกดิการทจุริต หรือก่อให้เกดิการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ทัง้นีจ้ะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562



การด าเนินการ หรือ กจิกรรม 
ที่แสดงถึงการจัดการความเส่ียง ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของมหาวิทยาลัยมหดิล



คู่มือธรรมาภบิาลมหาวทิยาลัยมหดิล

ระเบียบหรือแนวปฏบิัตขิองมหาวิทยาลัยมหดิลที่เกี่ยวข้อง



หลักการและค าจ ากัดความ
ข้าราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดล หรือหน่วยงานท่ีข้าราชการ และ/หรือ 
พนกังานมหาวิทยาลยัสงักัด จะถือว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ โดย
กรณี ที่ ข้าราชการและ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลเอง หรือบุคคลใดๆ     
ที่ มีความเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาระหน้าที่การงาน หรือรู้จักกันเป็นการ
ส่วนตัวซึ่งอาจคาดหมายได้ว่าจะได้รับประโยชน์ ดงันี ้

(ก) ผลประโยชน์ทางการเงินทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือได้รับอนมุตัิหรือคาดหมายว่า
จะได้รับอนุมัติ ท่ีท าให้เกิดความเสียหายทางการเงินทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อ
มหาวิทยาลยัมหิดล

(ข) ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ท่ีไม่ใช่ทางการเงิน หรือได้รับอนุมตัิหรือ
คาดหมายว่าจะได้รับอนุมัติ ท่ีท าให้เกิดความเสียหายส่วนบุคคลหรือความ
เสียหายท่ีไม่ใช่ทางการเงินต่อมหาวิทยาลยัมหิดล

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของมหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวิทยาลยั มีประกาศ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยมหดิล 
ลงนามโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั บรรลตุามวตัถปุระสงค์ ตามมาตรา 7
และ 9 แห่งพระราชบญัญตัิ มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2550 เพ่ือหลีกเล่ียงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในประเด็นต่าง ๆ 
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง เช่น การเงนิ การวิจัย รวมถงึ การรับของขวัญ บริการพเิศษ และผลประโยชน์อ่ืน
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“คอร์รัปช่ัน” (Corruption) หมายถึง การตดิสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ
โดยการเสนอให้สญัญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ค ามัน่ว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับซึ่ งเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ
เอกชน องค์กรนกัศกึษา หรือผู้ มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บคุคลดงักล่าว
ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ี อนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมกบัการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ทัง้นี ้
เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน 
หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้

ประกาศมหาวิทยาลัยมหดิล 
เร่ือง นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน (Anti-corruption Policy) พ.ศ.2559

มหาวิทยาลยั มีประกาศ  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) 
ลงนามโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล ซึง่ คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถงึ การตดิ
สินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ การเรียกร้อง การรับซ่ึงเงนิ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ประกาศนีค้รอบคลมุกระบวนการ
บริหารงานบคุคล จรรยาบรรณตา่ง ๆ การให้และรับเงินบริจาคอยา่งโปร่งใสและถกูต้อง เป็นต้น 
พร้อมจะให้การคุ้มครองและความเป็นธรรม กบัผู้แจ้งเบาะแสและข้อมลูอีกด้วย
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นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของมหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวิทยาลยั มีประกาศ  เร่ือง นโยบายคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ มหาวิทยาลยั ลงนามโดย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหดิล ซึง่ประกาศมีความส าคญั เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน และยดึถึงเป็นแนวทางในการปฏิบตัิควบคู่กบัข้อบงัคบั 
ประกาศ และหลกัเกณฑ์อย่างทัว่ถึงตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายก าหนด 
เพ่ือให้เกิดเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลยัมหิดล

ข้อบงัคับมหาวทิยาลัยมหดิล

ว่าด้วยต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2561
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มาตรการป้องกันการรับสนิบน และการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลยัมีประกาศ เร่ือง มาตรการปอ้งกนั
การรับสนิบน และการขดักนัระหว่างผลประโยชน์สว่นตน

กบัผลประโยชน์สว่นรวม พ.ศ. 2562 ลงนามโดย อธิการบดี
มหาวทิยาลัยมหดิล ซึง่ประกาศมีความส าคญั เพ่ือสง่เสริม

การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต ประกอบด้วย
• มาตรการป้องกันการรับสินบน
• มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นการก าหนดพฤติกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดการรับสินบน 

และ การขดักนัระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์
สว่นรวม และการแจ้งพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายตอ่ผู้บงัคบับญัชา
ตามล าดบัชัน้
อีกทัง้ เปิดโอกาสให้สว่นงานก าหนดแนวปฏิบตัิ ขัน้ตอน 

วิธีการเพิ่มเติม ด้านการรับสนิบน และ การขดักนัระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวมได้ เพ่ือให้เกิด
ระบบการบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีดีและสอดคล้องกับ
หลกัธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยัมหิดล
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มาตรการลดการใช้ดุลยพนิิจในการปฏบิตัหิน้าที่ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลยัมีประกาศ เร่ือง มาตรการ
ลดการใช้ดลุยพินิจในการปฏิบตัิหน้าที่ พ.ศ. 2562

ลงนามโดย อธิการบดีมหาวทิยาลัยมหดิล ซึง่ประกาศ
มีความส าคญั เพ่ือสง่เสริมการปอ้งกนัและปราบปราม

การทจุริตซึง่สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
• ให้ทุกส่วนงานก าหนดหลักเกณฑ์การปฏบิัตงิาน

ส าหรับภารกิจหลัก หรือ ภารกิจส าคัญ
• ให้ทุกส่วนงานก าหนดขัน้ตอน วธีิการ และ 

ผู้รับผิดชอบเพื่อก ากับดูแล
• ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของส่วนงาน ก ากับตดิตาม

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
• ให้ส่วนงานส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยี

มาใช้จัดเก็บ และ ประมวลผลข้อมูล อย่างเป็นระบบ
• ให้ทุกส่วนงานทบทวนหลักเกณฑ์การปฏบิัตงิาน

ของบุคลากร ข้อบังคับ ประกาศที่เก่ียวข้อง
อย่างสม ่าเสมอ
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มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลยัมีประกาศ เร่ือง มาตรการสง่เสริม
การมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย พ.ศ. 2562 ลงนามโดย 
อธิการบดีมหาวทิยาลัยมหดิล ซึง่ประกาศมีความส าคญั 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสียเข้ามามีส่วนร่วมกบั

มหาวิทยาลยั สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล 
และตรวจสอบได้ ประกอบด้วย

• ให้ทุกส่วนงานพจิารณาการด าเนินงานที่มีผลกระทบ
ต่อบุคคล สังคม ชุมชน และสาธารณะ

• ให้ทุกส่วนงานก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ให้ส่วนงานสนับสนุนและส่งเสริมแนวทาง
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การด าเนินกิจกรรม หรือ โครงการ ที่ก าหนด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินกิจกรรม หรือ โครงการ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เสนอต่อหัวหน้าส่วนงาน
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มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซือ้จัดจ้าง พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลยัมีประกาศ เร่ือง มาตรการเผยแพร่ข้อมลู
ต่อสาธารณะเพ่ือสง่เสริมความโปร่งใสในการจดัซือ้จดัจ้าง 
พ.ศ. 2562 ลงนามโดย อธิการบดีมหาวทิยาลัยมหดิล 
ซึง่ประกาศมีความส าคญั เพ่ือให้การจดัซือ้จดัจ้างของ
มหาวิทยาลยั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสทิธิภาพ

และประสทิธิผล ประกอบด้วยการจดัท า
• แผนการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี
• ร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้และจ้างด้วยวธีิ

ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์
• ประกาศเชญิชวนทั่วไป
• ประกาศผลผู้ชนะทุกวธีิจัดหา
• ประกาศเผยแพร่ผลผู้ชนะทุกวธีิจัดหา
• ประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของสัญญา
• ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ

ค านวณราคากลาง จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานที่มีวงเงนิเกิน 500,000 บาท ฯ



วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์
นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้ บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดี
ผู้อ านวยการ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมประกาศเจตจ านงสจุริตในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลยัฯ โดยผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีภายใ น
มหาวิทยาลยัมหิดลทุกระดบั และเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลยัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหา รงานด้วยความซื่อสตัย์ 
สจุริต โปร่งใสตรวจสอบได้ มีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สงัคม และประเทศชาติ พร้อมร่วม
แสดงสญัลกัษณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน่ ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชัน้ 1 ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา

ระเบียบหรือแนวปฏบิัตขิองมหาวิทยาลัยมหดิลที่เกี่ยวข้อง


