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การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2563

ตัวชีวั้ดที ่10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชีวั้ดที ่10 การป้องกันการทุจริต เป็นตวัชีว้ดัท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประเมินการเผยแพรข่อ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนับนเว็บไซตข์องหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย

การดาํเนินการตา่ง ๆ ของหนว่ยงานใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ ใน 2 ประเดน็ คือ 

(1) การดาํเนินการเพ่ือปอ้งกนัการทจุรติ ไดแ้ก่ เจตจาํนงสจุรติของผูบ้รหิาร การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปอ้งกนัการทจุริต การเสริมสรา้งวฒันธรรม

องคก์ร และแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัการทจุรติ 

(2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ไดแ้ก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ขอ้มูลในประเด็น

ขา้งตน้แสดงถึงการใหค้วามสาํคญัตอ่ผลการประเมินเพ่ือนาํไปสู่การจดัทาํมาตรการส่งเสริมความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน และมีการกาํกบัติดตามการนาํไป

สูก่ารปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม

ขอ้ ขอ้มลู องคป์ระกอบดา้นขอ้มลู

o37 การดําเนินการเพื่อ

จัดการความเส่ียง

การทุจริต

o แสดงการดาํเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจดัการความเส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริต

หรอืก่อใหเ้กิดการขดักนัระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกบัผลประโยชนส์่วนรวมของหน่วยงาน

o เป็นกิจกรรมหรอืการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรการหรอืการดาํเนินการเพ่ือบรหิารจดัการ

ความเส่ียงตามขอ้ O36

o เป็นการดาํเนินการในปี พ.ศ. 2563



การดาํเนินการ หรือ กจิกรรม 

ทีแ่สดงถงึการจัดการความเสี่ยง ทีอ่าจก่อใหเ้กดิ

การทจุริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชนส่์วนรวม 

ของมหาวทิยาลัยมหดิล



คู่มือธรรมาภบิาลมหาวทิยาลัยมหดิล

ระเบยีบหรือแนวปฏบิัตขิองมหาวิทยาลัยมหดิลทีเ่กีย่วข้อง



หลักการและคําจาํกัดความ
ขา้ราชการ และ/หรือ พนกังานมหาวิทยาลยัมหิดล หรือหน่วยงานท่ีขา้ราชการ และ/หรือ 

พนกังานมหาวิทยาลยัสงักัด จะถือว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชนเ์กิดขึน้ โดย

กรณี ที่ข้าราชการและ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลเอง หรือบุคคลใดๆ     

ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาระหน้าที่การงาน หรือรู้จักกันเป็นการ

ส่วนตัวซึง่อาจคาดหมายได้ว่าจะได้รับประโยชน์ ดงันี ้

(ก) ผลประโยชนท์างการเงินทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้ม หรือไดร้บัอนมุตัิหรือคาดหมายว่า

จะไดร้บัอนุมัติ ท่ีทาํใหเ้กิดความเสียหายทางการเงินทัง้โดยตรงหรือโดยออ้มต่อ

มหาวิทยาลยัมหิดล

(ข) ผลประโยชนส์่วนบุคคลหรือผลประโยชนท่ี์ไม่ใช่ทางการเงิน หรือไดร้บัอนุมตัิหรือ

คาดหมายว่าจะได้รับอนุมัติ ท่ีท ําให้เกิดความเสียหายส่วนบุคคลหรือความ

เสียหายท่ีไม่ใช่ทางการเงินต่อมหาวิทยาลยัมหิดล

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ของมหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวิทยาลยั มีประกาศ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยมหดิล 

ลงนามโดย อธิการบดมีหาวิทยาลัยมหดิล เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั บรรลตุามวตัถปุระสงค ์ตามมาตรา 7

และ 9 แห่งพระราชบญัญตัิ มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2550 เพ่ือหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นประเด็นต่าง ๆ 

ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ เช่น การเงิน การวิจัย รวมถึง การรับของขวัญ บริการพิเศษ และผลประโยชน์อื่น

ระเบยีบหรือแนวปฏบิัตขิองมหาวิทยาลัยมหดิลทีเ่กีย่วข้อง



“คอรรั์ปช่ัน” (Corruption) หมายถึง การตดิสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ

โดยการเสนอใหส้ญัญาว่าจะให ้มอบให ้ใหค้าํมั่นว่าจะให ้เรียกรอ้ง หรือรบัซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน 

หรือประโยชนอ่ื์นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจา้หนา้ท่ีของรฐั หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ

เอกชน องคก์รนกัศกึษา หรอืผูมี้หนา้ท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหบ้คุคลดงักล่าว

ปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งประโยชนท์างเศรษฐกิจ 

หรอืผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่เหมาะสมกบัการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั ทัง้นี ้

เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน 

หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระทาํได้

ประกาศมหาวิทยาลัยมหดิล 

เร่ือง นโยบายต่อต้านคอรรั์ปช่ัน (Anti-corruption Policy) พ.ศ.2559

มหาวิทยาลยั มีประกาศ  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) 

ลงนามโดย อธิการบดมีหาวิทยาลัยมหดิล ซึ่ง คอรรั์ปชัน (Corruption) หมายถงึ การตดิ

สินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ การเรียกร้อง การรับซึ่งเงนิ ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์

อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ประกาศนีค้รอบคลมุกระบวนการ

บรหิารงานบคุคล จรรยาบรรณตา่ง ๆ การใหแ้ละรบัเงินบรจิาคอยา่งโปรง่ใสและถกูตอ้ง เป็นตน้ 

พรอ้มจะใหก้ารคุม้ครองและความเป็นธรรม กบัผูแ้จง้เบาะแสและขอ้มลูอีกดว้ย

ระเบยีบหรือแนวปฏบิัตขิองมหาวิทยาลัยมหดิลทีเ่กีย่วข้อง



นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน

ของมหาวทิยาลัยมหดิล

มหาวิทยาลยั มีประกาศ  เรื่อง นโยบายคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของ มหาวิทยาลยั ลงนามโดย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหดิล ซึง่ประกาศมีความสาํคญั เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใส

ในการดาํเนินงาน และยดึถึงเป็นแนวทางในการปฏิบตัิควบคู่กบัขอ้บงัคบั 

ประกาศ และหลกัเกณฑอ์ย่างทั่วถึงตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายกาํหนด 

เพ่ือใหเ้กิดเป็นค่านิยมรว่มของมหาวิทยาลยัมหิดล

ข้อบงัคับมหาวทิยาลัยมหดิล

ว่าด้วยตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2561

ระเบยีบหรือแนวปฏบิัตขิองมหาวิทยาลัยมหดิลทีเ่กีย่วข้อง



ระเบยีบหรือแนวปฏบิัตขิองมหาวิทยาลัยมหดิลทีเ่กีย่วข้อง

มาตรการป้องกันการรับสนิบน และการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชนส่์วนตนกับผลประโยชนส่์วนรวม พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลยัมีประกาศ เรื่อง มาตรการปอ้งกนั

การรบัสนิบน และการขดักนัระหว่างผลประโยชนส์ว่นตน

กบัผลประโยชนส์ว่นรวม พ.ศ. 2562 ลงนามโดย อธิการบดี

มหาวทิยาลัยมหดิล ซึ่งประกาศมีความสาํคญั เพ่ือสง่เสรมิ

การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ ประกอบดว้ย

• มาตรการป้องกันการรับสินบน

• มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชนส่์วนรวม
เป็นการกาํหนดพฤติกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดการรบัสนิบน 

และ การขดักนัระหว่างผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชน์

สว่นรวม และการแจง้พฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายตอ่ผูบ้งัคบับญัชา

ตามลาํดบัชัน้

อีกทัง้ เปิดโอกาสใหส้ว่นงานกาํหนดแนวปฏิบตัิ ขัน้ตอน 

วิธีการเพ่ิมเติม ดา้นการรบัสนิบน และ การขดักนัระหว่าง

ผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวมได ้เพ่ือใหเ้กิด

ระบบการบรหิารจดัการความเสี่ยงท่ีดีและสอดคลอ้งกบั

หลกัธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลยัมหิดล



ระเบยีบหรือแนวปฏบิัตขิองมหาวิทยาลัยมหดิลทีเ่กีย่วข้อง

มาตรการลดการใช้ดุลยพนิิจในการปฏบิตัหิน้าที ่พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลยัมีประกาศ เรื่อง มาตรการ

ลดการใชด้ลุยพินิจในการปฏิบตัิหนา้ท่ี พ.ศ. 2562

ลงนามโดย อธิการบดมีหาวทิยาลัยมหดิล ซึ่งประกาศ

มีความสาํคญั เพ่ือสง่เสรมิการปอ้งกนัและปราบปราม

การทจุรติซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล ประกอบดว้ย

• ให้ทุกส่วนงานกาํหนดหลักเกณฑก์ารปฏบัิตงิาน

สาํหรับภารกิจหลัก หรือ ภารกิจสาํคัญ

• ให้ทุกส่วนงานกาํหนดขัน้ตอน วธีิการ และ 

ผู้รับผิดชอบเพือ่กาํกับดูแล

• ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของส่วนงาน กาํกับตดิตาม

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

• ให้ส่วนงานส่งเสริมและสนับสนุนการนาํเทคโนโลยี

มาใช้จัดเก็บ และ ประมวลผลข้อมูล อย่างเป็นระบบ

• ให้ทุกส่วนงานทบทวนหลักเกณฑก์ารปฏบัิตงิาน

ของบุคลากร ข้อบังคับ ประกาศทีเ่กี่ยวข้อง

อย่างสมํ่าเสมอ
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ระเบยีบหรือแนวปฏบิัตขิองมหาวิทยาลัยมหดิลทีเ่กีย่วข้อง

มาตรการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของผู้มีส่วนไดส่้วนเสยี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลยัมีประกาศ เรื่อง มาตรการสง่เสรมิ

การมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย พ.ศ. 2562 ลงนามโดย 

อธิการบดมีหาวทิยาลัยมหดิล ซึ่งประกาศมีความสาํคญั 

เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้มี้สว่นไดส้ว่นเสียเขา้มามีสว่นรว่มกบั

มหาวิทยาลยั สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล 

และตรวจสอบได ้ประกอบดว้ย

• ให้ทุกส่วนงานพจิารณาการดาํเนินงานทีม่ีผลกระทบ

ต่อบุคคล สังคม ชุมชน และสาธารณะ

• ให้ทุกส่วนงานกาํหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ให้ส่วนงานสนับสนุนและส่งเสริมแนวทาง

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การดาํเนินกจิกรรม หรือ โครงการ ทีก่าํหนด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการจัดทาํรายงาน

ผลการดาํเนินกิจกรรม หรือ โครงการ อย่างน้อย

ปีละ 1 คร้ัง เสนอต่อหัวหน้าส่วนงาน
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ระเบยีบหรือแนวปฏบิัตขิองมหาวิทยาลัยมหดิลทีเ่กีย่วข้อง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เพือ่ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซือ้จัดจ้าง พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลยัมีประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพรข่อ้มลู

ต่อสาธารณะเพ่ือสง่เสรมิความโปรง่ใสในการจดัซือ้จดัจา้ง 

พ.ศ. 2562 ลงนามโดย อธิการบดมีหาวทิยาลัยมหดิล 

ซึ่งประกาศมีความสาํคญั เพ่ือใหก้ารจดัซือ้จดัจา้งของ

มหาวิทยาลยั โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ประสทิธิภาพ

และประสทิธิผล ประกอบดว้ยการจดัทาํ

• แผนการจัดซือ้จัดจ้างประจาํปี

• ร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้และจ้างด้วยวธีิ

ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์

• ประกาศเชญิชวนทั่วไป

• ประกาศผลผู้ชนะทุกวธีิจัดหา

• ประกาศเผยแพร่ผลผู้ชนะทุกวธีิจัดหา

• ประกาศเผยแพร่สาระสาํคัญของสัญญา

• ประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและการ

คาํนวณราคากลาง จ้างทีป่รึกษา จ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานทีม่ีวงเงนิเกิน 500,000 บาท ฯ



วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2562 รองศาสตราจารย ์นพ.

สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รกัษาการแทนรองอธิการบดี

ฝ่ายบรหิาร มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นประธานเปิดงานวนั

ตอ่ตา้นการทจุรติสากล (International Anti – Corruption

Day) โดยมี ศาสตราจารย ์นายแพทย ์วชิร คชการ

รกัษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและวิชาการ รอง

ศาสตราจารย ์ดร. กิตกิร จามรดุสิต รกัษาการแทนรอง

อธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดลอ้มและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

ผูบ้รหิารสว่นงาน และประชาคมมหิดลจากสว่นงานตา่ง ๆ 

เขา้รว่มงาน กวา่ 1,000 คน เพ่ือรว่มแสดงพลงัเชิง

สญัลกัษณใ์นการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และเพ่ือ

สง่เสรมิคา่นิยมหลกัของมหาวิทยาลยัมหิดล “I Integrity 

มั่นคงย่ิงในคณุธรรม” ณ สาํนกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา

ระเบยีบหรือแนวปฏบิัตขิองมหาวิทยาลัยมหดิลทีเ่กีย่วข้อง

ท่ีมา :https://mahidol.ac.th/th/2019/international-anti-corruption-day/

มหาวิทยาลยัมหิดลรว่มจดังานดงักลา่วขึน้ ตามท่ีองคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations : UN) กาํหนดใหว้นัท่ี 9 ธนัวาคม ของทกุปี เป็นวนัตอ่ตา้น

การทจุรติสากล (International Anti-Corruption Day) ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลยัมหิดล ไดร้บัการประเมินคณุธรรมความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน

ของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยผา่นเกณฑก์ารประเมินอยูใ่นระดบั A ตดิอนัดบั 1 ใน 10 เป็น “มหาวิทยาลยั

ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยท่ีไดอ้นัดบัสงูท่ีสดุ” ซึ่งดาํเนินการประเมินโดยสาํนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) 

มีสถาบนัอดุมศกึษาเขา้รว่มการประเมินทัง้สิน้ 83 แหง่
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วนัต่อตา้นการทจุรติสากล (International Anti – Corruption Day) 9 ธนัวาคม 2562

มีส่วนงานในพืน้ท่ีพญาไท ของมหาวิทยาลยัมหิดล ไดร้ว่มจดังาน

รองศาสตราจารย ์ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์

เป็นประธานกลา่วเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย ์นายแพทยชู์เกียรต ิศิริวิชยกุล

รองคณบดีฝ่ายคลงัและทรพัยากรบคุคล คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น กลา่วรายงาน

วตัถปุระสงคข์องการจดักิจกรรม จากนัน้ ผูบ้รหิาร 3 คณะ ไดแ้ก่ รศ.ดร.ชะนวนทอง 

ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์ศาสตราจารย ์ดร.ทันตแพทยห์ญิง

วรานันท ์บัวจีบ คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร ์และ รศ.นพ.ชูเกียรต ิศิริวิชยกุล

รองคณบดีฝ่ายคลงัและทรพัยากรบคุคล คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น ไดป้ระกาศ

เจตนารมณร์ว่มกนัและรว่มเดนิขบวนรณรงคใ์นการรว่มตอ่ตา้นการทจุรติ (MU

International Anti-Corruption Day) และรว่มสง่เสรมิคา่นิยมหลกัของ

มหาวิทยาลยัมหิดล “I Integrity มั่นคงย่ิงในคณุธรรม”

ระเบยีบหรือแนวปฏบิัตขิองมหาวิทยาลัยมหดิลทีเ่กีย่วข้อง

ท่ีมา :https://mahidol.ac.th/th/2019/international-anti-corruption-day/
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