
 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)  

ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

1. การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในคณะสาธารณสุขศาสตร ในป พ.ศ. 2565  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเขารับการตรวจวัดการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของสวนงานภาครัฐ (ITA) ประจำป พ.ศ. 2565 ภาพรวมคะแนนผลการประเมิน: 

82.39 คะแนน ระดับผลการประเมิน: B แบงแยกตามรายดาน ดังนี้  

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสวนงานภาครัฐ (ITA) ประจำป พ.ศ. 2565  

เคร่ืองมือการประเมิน 
คะแนนที่ได  

(100 คะแนน) 

น้ำหนัก  

(รอยละ)  

คะแนน  

ถวงน้ำหนัก 

1. แบบวัดผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  89.43 30 26.83 

2. แบบวัดผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  83.59 30 25.08 

3. แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  76.19 40 30.48 

รวม  82.39 

สรุปไดวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดผลคะแนน

แบบวัดผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) อยูในระดับที่ผานเกณฑ ผลคะแนนแบบวัดผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 

(EIT) อยูในระดับที่ใกลผานเกณฑ สวนแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) อยูในระดับที่ต่ำกวาเกณฑ 

ซ่ึงมีขอคำถามท่ีคณะยังไมสามารถตอบไดตามตัวชี้วัด จึงทำใหเสียคะแนนในขอดังกลาว ท้ังนี้ คณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานการ

ประเมินคุณธรรมและความนโปรงใสฯ (ITA) เพ่ือศึกษาปญหาและหาแนวทางการพัฒนาในครั้งตอไป  

  



เปาหมายการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ในการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเขารับการตรวจวัดการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน (ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการคาเปาหมาย (Targets) 

อยูที่ระดับ A ( 85 คะแนน) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสวนงานภาครัฐ 

(ITA) ประจำป พ.ศ. 2565 ภาพรวมคะแนนผลการประเมิน: 82.39 คะแนน ระดับผลการประเมิน: B ซ่ึงแสดง

ใหเห็นวาในปงบประมาณท่ีผานมายังไมสามารถบรรลุคาเปาหมายของหนวยงาน ดังนี้  

ตารางท่ี 2 เปาหมายการพัฒนาธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล  

ตัวช้ีวัดหลัก (Corporate KPIs) 

หนวยนับ คาเปาหมาย (Targets)  

ระดับ 

ระยะ 5 ป  

(2561 – 

2565) 

ระยะ 10 ป  

(2566 – 2570) 

ระยะ 15 ป  

(2571 – 

2575) 

ระยะ 20 ป  

(2576 – 

2580)  

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) อยูใน

ระดับสูง (เกณฑมหาวิทยาลัยมหิดล)  

ระดับ 
A 

(85 คะแนน)  

AA 

(95 คะแนน)  

AA 

(95 คะแนน) 

AA  

(95 คะแนน) 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

หนวยงานของภาครัฐ (คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล)  

ระดับ 82.39  95 คะแนน 

ระดับ AA  

- - 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีมาตรการสงเสริม 

สนับสนุน การเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในองคกร โดยรูปแบบกิจกรรมตางๆ เชน การจัดโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น เพื่อใหบุคลากรของคณะไดรับทราบขอมูลในมิติตางๆ ของการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสฯ (ITA) และไดตั้งคาเปาหมาย (Targets) อยูท่ีระดับ AA (95 คะแนน)  



2. ขอมูลรายละเอียดการวเิคราะห (ประเด็นพิจารณาการจัดทำการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) และแนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสของคณะสาธารณสขุศาสตร  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดตรวจรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ และมีขอ OIT ท่ีตอบไมตรงคำถาม

ทำใหไมไดรับคะแนนจากการตรวจนั้น ซ่ึงแยกประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้  

ตารางท่ี 3 ขอเสนอแนะผลการประเมินแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) พ.ศ. 2566  

ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูลของคณะ ประเด็นท่ีพบขอบกพรอง  ขอเสนอแนะ พ.ศ. 2566 ผูรับผดิชอบ  

O1 โครงสราง  - แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนงาน

หรือหนวยงาน ประกอบดวยตำแหนงที่สำคัญ 

และการแบงสวนราชการภายใน เชน สำนัก กอง 

ศูนย ฝาย สวน กลุม เปนตน  

- ขอมูลตามรายการหลักฐานไมพบการ

แสดง “ตำแหนงที่สำคัญ” ในผงั

โครงสรางองคกร โดยปรากฎเพียงการ

แบงสวนงานภายใน  

- ควรเปลี่ยน คณะสาธารณสุข

ศาสตร เปน คณบดี และเพิ่ม

ตำแหนงหัวหนาภาควิชา หัวหนา

งาน  

- งานสารสนเทศและสื่อสารองคกร 

- งานแผนและพัฒนาองคกร  

O8 Q&A  - แสดงชองทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถสอบถาม

ขอมูลตางๆได และสวนงานหรือหนวยงาน

สามารถสื่อสารใหคำตอบกับผูสอบถามได  

- การลิงคไปยัง Messenger ยังไม

สอดคลองกับองคประกอบของการ

เปดเผยขอมูล Q&A ตามแนวทางการ

ประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

โดยหากเปนชองทาง Messenger 

จะตองเปน Add-on ที่ปรากฏอยูหนา

เว็บไซตหลัก  

- ควรเปลีย่นจาก Messenger 

ของ Facebook เปน  

1) กระดานถาม – ตอบปญหา   

2) กลองขอความ Fan page  

3) ถาม - ตอบ ขอสงสัยของ

ประชาชน  

- งานสารสนเทศและสื่อสารองคกร 

- งานแผนและพัฒนาองคกร 

- งาน IT  

- โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง เชน 

Web board, กลองขอความถาม – ตอบ เปนตน  

- สามารถเชื่อมโยงไปยงัชองทางขางตนไดจาก

เว็บไซต  

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ  - แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของ

สวนงานหรือหนวยงาน  

- เพิ่มการแสดงขอมูลตามพันธกิจ   

- เพิ่มสถิติการใหบริการ  

- งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา  

- งานวิจยัและนวัตกรรม  



ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูลของคณะ ประเด็นท่ีพบขอบกพรอง  ขอเสนอแนะ พ.ศ. 2566 ผูรับผดิชอบ  

- เปนขอมูลการใหบริการที่เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2565  - ไมมีขอมูลของป 2565 แมจะมี

ขอมูลปการศึกษา แตปรากฏการ

อัพเดทเม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

(กศ. วิจัย บริการ) การใหบริการ* 

- สรุปยอดรายเดือน ปลาสดุ พ.ศ. 

2565  

- งานบริการวิชาการ  

O16 รายงานผลสำรวจความพึง

พอใจการใหบริการ  

- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการใหบริการตาม

ภารกิจของสวนงาน หรือหนวยงาน  

- เปนขอมูลป 2563  

(ตามพันธกิจ) (กศ. วิจัย บริการ) /

จำแนกภายในและภายนอก 

- เพิ่มความพึงพอใจ สนง. 2565  

- ความพึงพอใจ OPHETS 2565 

- ความพึงพอใจตามภารกิจคณะ

ป พ.ศ. 2565 (ผลของปที่ผานมา)  

- งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา  

- งานวิจยัและนวัตกรรม  

- งานบริการวิชาการ  - เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564  

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน  

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของสวนงานหรือ

หนวยงาน  

- ไมมีการสรุปผลจำแนกเปนราย

เดือน  

- สรุปผลจดัซื้อจัดจางรายเดือน 

ป 2565 (ต.ค.64 – ก.ย.65)  

- งานพสัดุและบริหารสินทรัพย   

- มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง เชน 

งานที่ซื้อหรือจาง วงเงนิที่ซื้อหรือจาง ราคากลาง 

วีการซื้อหรือจาง รายชื่อผุเสนอราคาและราคาที่

เสนอผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงกัน 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันที่ของ

สัญญา หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง เปนตน  



ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูลของคณะ ประเด็นท่ีพบขอบกพรอง  ขอเสนอแนะ พ.ศ. 2566 ผูรับผดิชอบ  

O26 การดำเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล  

- แสดงการดำเนนิการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผนอัตรากำลงัคน 

การสรรหาคนดีคนเกงเพื่อปฏิบตัิงานตามภารกิจ

ของหนวยงาน การพฒันาบุคลากร การสราง

ความกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน การสงเสริมจริยธรรม

และรักษาวินยัของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน  

- ไมไดแสดงผลการบริหารทรัพยากร

บุคคล โดยขาดขอมูลเชิงประจกัษณที่

แสดงถึงความกาวหนาในการ

ดำเนินการตามนโยบายในระดบั

มหาวิทยาลยัที่อางอิง  

ควรแยกเปนหัวขอดังนี้  

1. การวางแผนอัตรากำลัง  

2. การสรรหาคนดีคนเกง  

3. การพัฒนาบุคลากร 

4. การสรางความกาวหนาใน

อาชีพ 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6. การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8. การสงเสริมจริยธรรมและรักา

วินัยของบุคลากร    

- รองคณบดีฝาย HR  

- งานบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

 

- เปนการดำเนนิการที่มีความสอดคลองรับกับ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคลตามขอ O25 

หรือเปนไปตามกิจกรรมที่อยูภายใตนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ตามขอ O25  

O28 รายงานผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำป  

- แสดงผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  - ไมไดเปนขอมูลเชิงประจักษณที่เอ้ือ

ตอการเปดเผยขอมูลสาธารณะและ

การตรวจสอบเพื่อสรางคุณธรรมและ

ความโปรงใส  

- รายงานการบริหารทรัพยากร

บุคคลประจำปงบประมาณ 2565 

(เปนผลงานในปงบประมาณที่

ผานมา 1 ป)   

- รองคณบดีฝาย HR  

- งาน HR  - มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เชน ผล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล ผลการวัดการวิเคราะหการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนตน  

- เปนรายงานผลของป พ.ศ. 2564  



ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูลของคณะ ประเด็นท่ีพบขอบกพรอง  ขอเสนอแนะ พ.ศ. 2566 ผูรับผดิชอบ  

O32 ชองทางการรับฟงความ

คิดเห็น 

- แสดงชองทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแสดง

ความคิดเห็นตอการดำเนินตามอำนาจหนาที่หรือ

ภารกิจของสวนงานหรือหนวยงานผานทาง

ชองทางออนไลน  

- สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทางขางตน

ไดจากเว็บไซตหลักของสวนงาน หรือหนวยงาน  

- ไมพบชองทางสื่อสารโดยตรงผาน

หนาเว็บไซตหลกั  

- เพิ่มชองทางติดตอหนวยงาน/

แสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ/

ถาม-ตอบ ขอสงสัย  

- เพิ่มชองทางแสดงความคิดเห็น

ใหมีหลายทาง  

- รองคณบดีฝายบริหารทรัพยากร

บุคคล  

- งานบริหารทรัพยากรบุคคล  

O36 การประเมินความเสี่ยงเพื่อ

ปองกันการทุจริต  

- แสดงผลการประเมินความเสีย่งของการ

ดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิด

การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ

สวนงานหรือหนวยงาน  

- ไมพบแผนความเสี่ยงในป 2565  - แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การทุจริตประจำปงบ พ.ศ. 2566  

- งานแผนและพัฒนาองคกร  

- มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เชน 

เหตุการณความเสี่ยงและระดบัของความเสี่ยง 

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง เปนตน  

- เปนการดำเนนิการในป พ.ศ. 2565  

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  

- แสดงการดำเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ

จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิดการ

ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ

สวนงานหรือหนวยงาน  

- ไมพบแผนความเสี่ยงจึงไมพบผล

การดำเนินงานที่สอดคลองตามแผน  

- แบบรายงานเพื่อการจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริตฯ ปงบ พ.ศ. 

2566  

- งานแผนและพัฒนาองคกร  



ขอ ขอมูล องคประกอบดานขอมูลของคณะ ประเด็นท่ีพบขอบกพรอง  ขอเสนอแนะ พ.ศ. 2566 ผูรับผดิชอบ  

- เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคลองกับ

มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ

ความเสี่ยงตามขอ O36  

- เปนการเปนการดำเนินการในป พ.ศ. 2565 

 สรุปไดวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีขอคำถามท่ียังไมผานตามเกณฑท่ีกำหนด ประกอบดวย 10 ขอคำถาม ซ่ึง

ทางคณะฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา และใหขอเสนอแนะในการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ (ITA) ในปตอไป  

 



 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   

   

รองศาสตราจารย ดร.สราวุธ เทพานนท คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธานเปด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร 

ปงบประมาณ 2565” โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิจิตรพงศ สุนทรพิพิธ รองคณบดี กลาวรายงานวัตถุประสงค

โครงการฯ มีการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสวน

งานภาครัฐ (ITA) ระดับมหาวิทยาลัย และระดับสวนงาน วิทยากรโดย คุณจักรกฤษณ พางาม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

(ผูชำนาญการพิเศษ) กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล  

ปญหาและอุปสรรค บุคลากรยังไมมีความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ ITA ในสวนงาน ซึ่ง

ประกอบดวย การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และความคิดเห็นของผูมี

สวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) แนวทางการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพิ่มชองทางการรองเรียน รวมทั้งการมี

สวนรวมในการสรางเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการทำงานขององคกรใหกับบุคลากรอยางทั่วถึง  

แนวทางแกไข สรางองคความรูดวยการจัดโครงการอบรม โดยวิทยากรที่มีความรูเก่ียวกับการสรางคุณธรรมและ

ความโปรงใส (ITA) ในองคกร การรณรงคและประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานเขารวม สื่อสารทุกชองทาง สรางการ

มีสวนรวม และจัดใหมีผูรับผิดชอบหลักที่มีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลอยูเสมอ ตลอดทั้งจัดทำแผนการบริหาร

ใหเปนรูปธรรมและประกาศใหประกาศใหบุคลากรทุกคนทราบ  

ขอเสนอแนะของโครงการ  

1) คณะควรจะตองมีการประชาสัมพันธและรณรงคใหมีการนำ ITA ไปใชในทุกหนวยงาน 

2) ควรจะมีแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ITA และผูรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ คณะจะมีมาตรการ

ปองกันการทุจริตในการที่หัวหนาใชตำแหนงหนาที่ไมใหความเปนธรรมกับผูใตบังคับบัญชาอยางไร  


