
 

มาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประจำปงบประมาณ 2564 - 2565  
 

มาตรการ  แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ  หนวยงานที่รับผิดชอบ  

1. มาตรการเผยแพร ข อม ูลตอ

สาธารณะ 

1.1 จัดให ม ีช องทางในการบร ิการขอมูลขาวสารตาม มาตรา 9 ของ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทางเว็บไซตของคณะ

และชองทางอื่นตามความเหมาะสม เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบและ

สืบคนขอมูลท่ีครบถวน ถูกตองเปนปจจุบันไดอยางสะดวกรวดเร็ว  

1. คณะกรรมการคุณธรรมฯ (ITA)  

2. ทุกหนวยงานในสำนักงานคณบดี 

1.2 กำหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหแตละหนวยงานในสำนักงาน

คณบดี ดำเนินการรวบรวมตรวจสอบและเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ โดย

คำนึงถึงการคุมครองขาวสารสวนบุคคล โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการ

รวบรวมตรวจสอบขอมูล พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมกอนสงขอมูลเพ่ือ

เผยแพร  

1.3 ใหคณะกรรมการดำเนินงานในการบริหารงานอยางมีคุณธรรมและความ

โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

กำกับติดตามการปรับปรุงและเผยแพรขอมูล เพื่อใหมีการดำเนินงานอยาง

สม่ำเสมอ ตอเนื ่อง และเปนปจจุบัน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการ 

รวมท้ัง สรุปปญหาและอุปสรรค ตอผูบริหารคณะเปนประจำอยางนอยปละ 1 

ครั้ง  

2. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมี

สวนรวม  

2.1 เผยแพรขอมูลการเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะทางเวบ็ไซตและ/หรือ

รายงานประจําปเพ่ือใหผรูับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบ   

1. งานแผนและพัฒนาองคกร 



 

มาตรการ  แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ  หนวยงานที่รับผิดชอบ  

2. งานระบบสารสนเทศและสื่อสาร

องคกร 

2.2 จัดทำชองทางในการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนความ

คาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีตอการพัฒนาหนวยงาน

และการดําเนินงานของคณะ รวมถึงจัดทำระบบการจัดการขอรองเรียน เพ่ือ

คัดกรองบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อตอบสนอง

ตอขอรองเรียนท่ีไดรับ  

รองคณบดีท่ีรับผิดชอบงานตาม

พันธกิจ และหนวยงานในสำนักงาน

คณบดีท่ีรับผิดชอบระบบงานหลัก

ตามพันธกิจ  

2.3 จัดกิจกรรมเพื ่อเปดโอกาสใหผู  มีส วนไดสวนเสียมีส วนรวมในการ

ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ ตามความเหมาะสมของบริบทในการ

ดําเนินงานนั ้นๆ ตลอดจนประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลการจัดกิจกรรม

ดังกลาวตอสาธารณะ  

รองคณบดีท่ีรับผิดชอบงานตาม

พันธกิจ และหนวยงานในสำนักงาน

คณบดีท่ีรับผิดชอบระบบงานหลัก

ตามพันธกิจ  

2.4 ประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ของผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย ท้ังในภาพรวมและรายขอในมิติตางๆ ตลอดจนวิเคราะหและรายงาน

ผลตอผูบริหารที่รับผิดชอบและที่ประชมผูบริหารคณะรวมถึงใชขอมูลในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหนวยงานตอไป  

รองคณบดีท่ีรับผิดชอบงานตาม

พันธกิจ และหนวยงานในสำนักงาน

คณบดีท่ีรับผิดชอบระบบงานหลัก

ตามพันธกิจ  

3. มาตรการสงเสริมความโปรงใสใน

การจัดซ้ือจัดจาง  

3.1 กำหนดและจัดทำแนวทางการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวปฏิบัติิสำหรับ

บุคลากรท่ีเก่ียวของ  

1. งานพัสดุและบริหารสินทรัพย  



 

มาตรการ  แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ  หนวยงานที่รับผิดชอบ  

3.2 กําหนดใหผูมีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติในกระบวนการข้ันตอนการจัดซ้ือ

จัดจาง ดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละราย ตลอดจน

บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางนั้นๆ วาเปนผูมีผลประโยชน

รวมกันหรือไมหากปรากฏวา บุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจาง

เปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูยื่นขอเสนอใหบุคลากรนั้นออกจากกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางดังกลาว  

1. รองคณบดี  

2. ผูชวยคณบดี  

3.เลขานุการคณะ  

4. งานพัสดุและบริหารสินทรัพย  

3.3 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารที่ถูกตองโปรงใส แกบุคลากรคณะ ตลอดจนประชาสัมพันธเผยแพร

ขอมูลท่ีเกี ่ยวของเพื ่อใหเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของความ

โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ  

1. งานพัสดุและบริหารสินทรัพย 

4. มาตรการจัดการเรื ่องรองเรียน

การทุจริต  

4.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตประจำป รายงานการกำกับ

ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป และ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติิการปองกันการทุจริตประจำป เสนอ

ตอคณบดีรวมท้ังเผยแพรใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก ทราบ  

1. ผูชวยคณบดี 

2. งานแผนและพัฒนาองคกร  

4.2 จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ

ลักษณะการกระทำผิดและการทุจริตท่ีอาจะเกิดข้ึน ภายในหนวยงาน  

1. งานบริหารทรพัยากรบุคคล  

2. งานบริหารการเงิน 

3. งานพัสดุและบริหารสินทรัพย  



 

มาตรการ  แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ  หนวยงานที่รับผิดชอบ  

4.3 จัดทำชองทางที่หลากหลายแลวเขาถึงงายในการรับเรื่องรองเรียนและ

เบาะแสการกระทำความผิด/ทุจริต โดยใหถือวาเรื ่อง รองเรียน/เบาะแสท่ี

ไดรับเปนความลับสูงสุด  

1. คณบดี 

2.งานระบบสารสนเทศและสื่อสาร

องคกร  

4.4 จัดทำหลักเกณฑ/แนวทางการรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทำ 

ผิด/ทุจริต รวมถึงจัดทำคูมือ/แนวทางปฏิบัติที ่ครอบคลุมถึง ผู รับผิดชอบ 

ขั้นตอน กระบวนการ กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเรื่องรองเรียนและ

เบาะแสการกระทำความผิด/ทุจร ิต เพื ่อเปนแนวทางปฏิบัต ิตลอดจน

ประชาสัมพันธใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และบุคคลภายนอก

รับทราบ  

1. คณบดี 

2 ผูชวยคณบดี 

3. นิติกร  

4.5 กำหนดระบบและแนวทางในการแจงความคืบหนาและ ผลการพิจารณา

ใหผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแสทราบเปนระยะๆอยางตอเนื่องจนกวาเรื่องจะ

สิ้นสุด ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนจากเหตุผลดานขอมูลสวนบุคคลและการ

รักษาความลับ 

 

4.6 จัดทำทะเบียนและสถิติการรับเรื่องรองเรียนและเบาะแส การกระทำผิด/

ทุจริต รวมท้ังจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการกับเรื่องรองเรียนการกระทำ

ผิด/ทุจริต /ขอมูลสถิติตลอดจนปญหาและอุปสรรค เสนอตอผู บริหารท่ี

รับผิดชอบ  

1 ผูชวยคณบดี 

2. นิติกร  



 

มาตรการ  แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ  หนวยงานที่รับผิดชอบ  

5. มาตรการปองกันการรับสินบน/

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวน

ตนกับผลประโยชนสวนรวม  

5.1 ประกาศเจตจํานงในการบริหารองคกรอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และ

เป นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพรประชาสัมพันธให บุคลากร 

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและบุคคลภายนอกทราบ  

1. คณบดี 

2.งานแผนและพัฒนาองคกร  

5.2 จัดอบรมใหความรูและสรางชองทางการรับรูแกบุคลากรเพื่อปลูกฝงเรื่อง

จรรยาบรรณ/บทบาทหนาที่ของบุคลากรทุกระดับตามขอบังคับ/ประกาศของ

มหาวิทยาลัยมหิดลและหนวยงานที่เกี ่ยวของ รวมทั้งคานิยมเกี่ยวกับการ

ตอตาน การทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนๆ 

การใหและรับ ของขวัญ / คารับรอง ตลอดจนเสริมสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับกฎหมาย / ระเบียบขอบงัคับท่ีเก่ียวของ  

งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

5.3 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรคณะมีทัศนคติ 

คานิยมในการปฏิบตัิงานอยางซ่ือสัตยสจุริต ถูกตอง เชื่อถือไดและมุงประโยชน

สวนรวม ตลอดจนเผยแพรขอมูลใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และบุคคลภายนอกรับทราบ  

1. คณบดี/ทีมบริหาร 

2.งานบริหารทรัพยากรบคคล 

3. งานระบบสารสนเทศและสื่อสาร

องคกร 

5.4 สนับสนุนและสงเสริมใหมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงและบริหาร

ความเสี่ยง การตรวจสอบและ ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในการ 

ตอตานการรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชนอื ่นใด รวมท้ังการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

1. คณบดี/ทีมบรหิาร 

2. คณะกรรมการจัดการบริหาร

ความเสี่ยง 

3. ทุกหนวยงานในสำนักงานคณบดี 

 


