
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
การประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การด าเนินการ หรือ กิจกรรม 
ที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล 
https://op.mahidol.ac.th/rm/



ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย

การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 

(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นขา้งต้นแสดงถึง

การให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล

O37 การด าเนินการเพ่ือ

จัดการความเสี่ยง

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

o แสดงผลการด าเนินการ หรือ กิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณี

ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

o เป็นกิจกรรม หรือ การด าเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการ หรือ การด าเนินการ

เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ O36

o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2565



การด าเนินการ หรือ กิจกรรม 
ทีแ่สดงถงึการจัดการความเส่ียงทีอ่าจ
ก่อใหเ้กิดการทุจริต และประพฤตมิิชอบ

ของมหาวทิยาลัยมหดิล



คู่มือธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล



นโยบาย No Gift Policy
ปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล มีประกาศ การรับหรือการให้ของขวัญ ของก านัล
หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

ลงนามโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร  และ สร้างทัศนคติท่ีถูกต้องให้เป็น

วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี โดยให้ความส าคัญกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดก่อให้เกิด
การทุจริต โดยการติดสินบนหรือรับสินบน ท่ีแอบแฝงมากับการให้ของขวัญของ
ก านัลตามประเพณี 



นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีประกาศ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 7
และ 9  แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550  เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น การเงิน 
การวิจัย รวมถึง การรับของขวัญ บริการพิเศษ และผลประโยชน์อื่น

หลักการและค าจ ากัดความ
ข้าราชการ และ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล หรือหน่วยงานท่ีข้าราชการ และ/

หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด จะถือว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น 
โดยกรณี ที่ข้าราชการและ/หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลเอง หรือบุคคลใด ๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาระหน้าที่การงาน หรือรู้จักกันเป็นการสว่นตัว
ซึ่งอาจคาดหมายได้ว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้
(ก) ผลประโยชน์ทางการเงินทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือได้รับอนุมตัหิรือคาดหมายว่าจะไดร้บั

อนุมัติ ที่ท าให้เกิดความเสียหายทางการเงินท้ังโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อมหาวิทยาลัยมหดิล
(ข) ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชนท์ี่ไมใ่ช่ทางการเงิน หรือได้รับอนุมตัหิรอื

คาดหมายว่าจะไดร้ับอนุมตั ิที่ท าให้เกิดความเสียหายส่วนบุคคลหรอืความเสียหาย
ท่ีไม่ใช่ทางการเงินต่อมหาวิทยาลัยมหิดล



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน (Anti-corruption Policy)

“คอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่
ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ค ามั่นว่าจะให้ 
เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน องค์กรนักศึกษา 
หรือผู้มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เหมาะสมกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้  เว้นแต่ เป็นกรณี ท่ีกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้

มหาวิทยาลัยมหิดล มีประกาศ นโยบายต่อต้านคอรร์ัปชัน (Anti –
Corruption Policy) ลงนามโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประกาศนี้ครอบคลุมกระบวนการบริหารงานบุคคล จรรยาบรรณต่าง ๆ 
การให้และรับเงินบริจาคอย่างโปร่งใสและถูกต้อง เป็นต้น พร้อมจะให้
การคุ้มครองและความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสและข้อมูลอีกด้วย



มาตรการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มหาวิทยาลัยมีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ .ศ. 2562 ลงนามโดย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกาศมีความส าคัญ เพื่อส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย
• มาตรการป้องกันการรับสินบน
• มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม
เป็นการก าหนดพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน และ การขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และการแจ้งพฤติกรรมที่เข้าข่ายต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น

อีกทั้ ง  เปิดโอกาสให้ส่วนงานก าหนดแนวปฏิบัติ  ขั้นตอน วิธีการเพิ่มเติม 
ด้านการรับสินบน และ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล



มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ี

มหาวิทยาลัยมีประกาศ เรื่อง มาตรการ ลดการใช้ดุลยพินิจ
ในการปฏิบัติหน้าที่  ลงนามโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งประกาศมีความส าคัญ เพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
• ให้ทุกส่วนงานก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานส าหรับ

ภารกิจหลัก หรือ ภารกิจส าคัญ
• ให้ทุกส่วนงานก าหนดข้ันตอน วิธีการ และ ผู้รับผิดชอบเพื่อก ากับ

ดูแล
• ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของส่วนงาน ก ากับติดตาม

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
• ให้ส่วนงานส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยมีาใช้

จัดเก็บ และ ประมวลผลข้อมูล อย่างเป็นระบบ
• ให้ทุกส่วนงานทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ



มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจา้ง 

มหาวิทยาลัยมีประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพือ่
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ .ศ .  2562 ลงนามโดย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ งประกาศมีความส าคัญ เพื่อให้
การจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประกอบด้วยการจัดท า
• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
• ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อและจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์
• ประกาศเชิญชวนทั่วไป
• ประกาศผลผู้ชนะทุกวิธีจัดหา
• ประกาศเผยแพร่ผลผูช้นะทุกวิธีจัดหา
• ประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของสญัญา
• ประกาศรายละเอียดข้อมลูราคากลางและการค านวณ

ราคากลาง จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ฯ



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – ปีปัจจุบัน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในแผน ฯ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่
ปลอดจากการทุจริต (Zero Corruption University)
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมค่านิยมสุจริต
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3 ปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ



ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน

เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล 
ยืนยันเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ 

ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล 
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวรยิะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ผ่านช่องทาง MU MUST KNOW


