
 

การดำเนินการมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประจำปงบประมาณ 2564 - 2565  
 

มาตรการ  แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ  ผลการดำเนินการตามมาตรการ  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1. มาตรการเผยแพร

ขอมูลตอสาธารณะ  

1.1 จัดใหมีชองทางในการบริการขอมูลขาวสารตาม 

มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติข อมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ทางเว ็บไซต ของคณะและ

ชองทางอื ่นตามความเหมาะสม เพื ่อใหประชาชน

สามารถตรวจสอบและสืบคนขอมูลท่ีครบถวน ถูกตอง

เปนปจจุบันไดอยางสะดวกรวดเร็ว  

1.1 ควรจัดทำเปน link เฉพาะเพ่ือการณนี้ใหปรากฏใน 

website (ขอมูลเว็บไซตหลักของคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดท่ี https://www.ph.mahidol.ac.th/ 

และเฟซบุกประชาสัมพันธของคณะสาธารณสุขศาสตร  

1. คณะกรรมการคุณธรรม

และความโปรงใสฯ (ITA)  

2. ทุกหนวยงานใน

สำนักงานคณบดี  

1.2 กำหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหแตละ

หนวยงานในสำนักงานคณบดี ดำเนินการรวบรวม

ตรวจสอบและเปดเผยข อมูลต อสาธารณะ โดย

คำนึงถึงการคุ มครองขาวสารสวนบุคคล โดยให

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมตรวจสอบขอมูล 

พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมกอนสงขอมูลเพ่ือ

เผยแพร  

1.2 ควรกำหนดผูพิจารณาในข้ันตอนทายสุดในการอนุญาตให

เผยแพร ใหเลขานุการคณะรับผิดชอบดูแล  

1.3 ใหคณะกรรมการดำเนินงานในการบริหารงาน

อยางมีคุณธรรมและความโปรงใสตามหลักธรรมาภิ

บาล คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

กำกับติดตามการปรับปรุงและเผยแพรขอมูล เพ่ือใหมี

1.3 มีการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเนินงานและการรับฟงความคิดเห็นตางๆ ของคณะ

สาธารณสุขศาสตร ไดท่ี 

https://www.ph.mahidol.ac.th/oit/  



 

มาตรการ  แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ  ผลการดำเนินการตามมาตรการ  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

การดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ ตอเนื ่อง และเปน

ปจจุบัน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการ รวมท้ัง 

สรุปปญหาและอุปสรรค ตอผุบริหารคณะเปนประจำ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

 

2. มาตรการใหผู มีสวน

ไดสวนเสียมีสวนรวม  

2.1 เผยแพรขอมูลการเนินงานตามพันธกิจหลักของ

คณะทางเว็บไซตและ/หรือรายงานประจําปเพื ่อให

ผรูับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบ  

2.1 มีการเผยแพรขอมูลตางๆ ตามพันธกิจหลักของคณะ

สาธารณสุขศาสตรบนเว็บไซตหลัก ไดท่ี 

https://www.ph.mahidol.ac.th/ และ 

https://www.facebook.com/publicrelationunit.MUPH  

1. งานแผนและพัฒนา

องคกร  

2. งานระบบสารสนเทศ

และสื่อสารองคกร 

2 .2 จ ัดทำช องทางในการร ับฟ  งความค ิดเห็น 

ขอเสนอแนะ ตลอดจนความคาดหวังของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีตอการพัฒนาหนวยงาน

และการดําเนินงานของคณะ รวมถึงจัดทำระบบการ

จัดการขอรองเรียน เพื่อคัดกรองบริหารจัดการ และ

ติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อตอบสนองตอ

ขอรองเรียนท่ีไดรับ  

2.2 มีชองรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนความ

คาดหวังของผู ร ับบริการและผู มีสวนไดสวนเสีย โดยการ

สำรวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการที่มาติดตอคณะ และความพึงพอใจดานตางๆ 

ที่มบุคลากรภานในและบุคคลภายนอกมีตอสวนงาน และมี

ชองทางการรับฟงความคิดเห็น เชน สายตรงคณบดี เปนตน  

รองคณบดีท่ีรับผิดชอบงาน

ตามพันธกิจ และ

หนวยงานในสำนักงาน

คณบดีท่ีรับผิดชอบ

ระบบงานหลักตามพันธกิจ  

2.3 จัดกิจกรรมเพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมี

สวนรวมในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ ตาม

ความเหมาะสมของบริบทในการดําเนินงานนั ้นๆ 

ตลอดจนประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลการจัดกิจกรรม

ดงักลาวตอสาธารณะ  

2.3 มีกิจกรรมเพ่ือโอกาสใหสวนงานอ่ืนมีสวนรวมในการ

ดำเนินการตามพันธกิจของคณะ เชน พิธีลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือระหวาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

และ เครือขายพันธมิตรการพัฒนาและการสงเสริม Wellness 

Hub เปนตน และกิจกรรมดานอ่ืนๆ  

รองคณบดีท่ีรับผิดชอบงาน

ตามพันธกิจ และ

หนวยงานในสำนักงาน

คณบดีท่ีรับผิดชอบ

ระบบงานหลักตามพันธกิจ  
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2.4 ประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังในภาพรวมและ

รายขอในมิติตางๆ ตลอดจนวิเคราะหและรายงานผล

ตอผูบริหารที่รับผิดชอบและที่ประชมผูบริหารคณะ

รวมถ ึงใช ข อม ูลในการปร ับปร ุงและพัฒนาการ

ดำเนินงานของหนวยงานตอไป  

2.4 มีผลประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการ ไดแก ผล

ความพึงพอใจการจางเหมาบริการทำความสะอาดและ รปภ. 

ผลความพึงพอใจการรับบรกิารจากหนวยจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย (PH-IRB) และผลความพึงพอใจการเผยแพร

ประชาสัมพันธของคณะ  

รองคณบดีท่ีรับผิดชอบงาน

ตามพันธกิจ และ

หนวยงานในสำนักงาน

คณบดีท่ีรับผิดชอบ

ระบบงานหลักตามพันธกิจ  

3. มาตรการส ง เสริม

ความโปร  ง ใสในการ

จัดซ้ือจัดจาง  

3.1 กำหนดและจัดทำแนวทางการดำเนินการในการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตามกฎหมาย และ

ระเบียบที ่เก ี ่ยวของ เพื ่อเปนแนวปฏิบัติิสำหรับ

บุคลากรท่ีเก่ียวของ  

3.1 คณะไดดำเนินการในแผนการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตาม

ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนด ของมหาวิทยาลัย เชน 

แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ 

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสด ุเปนตน  

1. งานพัสดุและบริหาร

สินทรัพย  

3.2 กําหนดใหผ ู ม ีหนาที ่ตรวจสอบคุณสมบัติ ใน

กระบวนการข้ันตอนการจัดซื ้อจัดจาง ดำเนินการ

ตรวจสอบ คุณสมบัติของผู ย ื ่นขอเสนอแตละราย 

ตลอดจนบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดซื้อจัด

จางนั้นๆ วาเปนผูมีผลประโยชนรวมกันหรือไมหาก

ปรากฏวา บุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดซื้อจัด

จางเปนผู ม ีผลประโยชนร วมกับผู ย ื ่นขอเสนอให

บุคลากรนั ้นออกจากกระบวนการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง

ดังกลาว  

3.2 คณะไดดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติในกระบวนการ

ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง โดยมีการดำเนินการประกาศตาง ๆ 

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และรายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุประจำป  

1. รองคณบดี 

2. ผูชวยคณบดี 

3.เลขานุการคณะ 

4. งานพัสดุและบริหาร

สินทรัพย 
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3.3 จัดอบรมให ความร ู  เก ี ่ ยว กับแนวทางการ

ดำเนินการจัดซื ้อจัดจางและการบริหารที ่ถ ูกตอง

โปรงใส แกบุคลากรคณะ ตลอดจนประชาสัมพันธ

เผยแพรขอมูลท่ีเกี ่ยวของเพื่อใหเกิดความตระหนัก

และเห็นความสำคัญของความโปรงใสในการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุ  

3.3 คณะไดสงบุคลากรเขาอบรมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และ

หนวยงานอ่ืนๆ เก่ียวกับการดำเนินการทางพัสดุ การเงิน และ

การอบรมพัฒนาดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการทำงาน  

1. งานพัสดุและบริหาร

สินทรัพย 

4. มาตรการจัดการเรื่อง

รองเรียนการทุจริต  

4.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตประจำป 

รายงานการกำกับติดตามการด ํ า เน ินงานตาม

แผนปฏิบ ัติการปองกันการทุจร ิตประจำป และ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติิการปองกัน

การทุจริตประจำป เสนอตอคณบดีรวมทั้งเผยแพรให

ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก ทราบ  

4.1 คณะไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปองกันการ

ทุจริตประจำป การกำกับติดตามดำเนินการปองกันและ

รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป  

1. ผูชวยคณบดี 

2. งานแผนและพัฒนา

องคกร  

4.2 จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรเพื่อใหเกิดความรู

ความเขาใจ เกี่ยวกับลักษณะการกระทำผิดและการ

ทุจริตท่ีอาจะเกิดข้ึน ภายในหนวยงาน  

4.2 คณะไดดำเนินงานจัดอบรมงานโครงการแลกเปลี ่ยน

เรียนรูเรื ่อง การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมในการทำงานใหกับบุคลากร  

1. งานบริหารทรพัยากร

บุคคล  

2. งานบริหารการเงิน 

3. งานพัสดุและบริหาร

สินทรัพย 

4.3 จัดทำชองทางที่หลากหลายแลวเขาถึงงายในการ

รับเรื ่องรองเรียนและเบาะแสการกระทำความผิด/

4.3 คณะไดดำเนินการจัดทำจัดทำชองทางการรองเรียนตางๆ 

เพื่อเปนชองทางรองเรียน เสนอแนะ กับหนวยงาน เชน สาย

ตรงคณบดี เบอรโทร และอีเมล เปนตน  

1. คณบดี 

2.งานระบบสารสนเทศ

และสื่อสารองคกร  
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ทุจริต โดยใหถือวาเรื่อง รองเรียน/เบาะแสท่ีไดรับเปน

ความลับสูงสุด  

4.4 จัดทำหลักเกณฑ/แนวทางการรับเรื่องรองเรียน

และเบาะแสการกระทำ ผิด/ทุจริต รวมถึงจัดทำคูมือ/

แนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมถึง ผูรับผิดชอบ ขั้นตอน 

กระบวนการ กรอบระยะเวลา ในการพิจารณาเรื ่อง

รองเรียนและเบาะแสการกระทำความผิด/ทุจริต เพ่ือ

เป นแนวทางปฏิบ ัต ิตลอดจนประชาส ัมพันธ  ให

บ ุคลากร ผ ู ร ับบร ิการ ผ ู ม ีส วนได ส วนเสีย และ

บุคคลภายนอกรับทราบ  

4.4 คณะไดดำเนินการจัดรวบรวมขอรองเรียนตางๆ จัดระดับ 

และแตงตั้งผูมีอำนาจในการดำเนินการจัดการขอรองเรียน

ตางๆ ไดแก ทีมบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และนิติกร  

1. คณบดี 

2 ผูชวยคณบดี 

3. นิติกร  

4.5 กำหนดระบบและแนวทางในการแจงความ

คืบหนาและ ผลการพิจารณาใหผูรองเรียนหรือผูแจง

เบาะแสทราบเปนระยะๆอยางตอเนื่องจนกวาเรื่องจะ

สิ้นสุด ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนจากเหตุผลดาน

ขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับ  

4.5 คณะไดดำเนินการจัดตั้งกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของใน

เร ื ่องต างๆ ดำเน ินการพิจารณาหาขอย ุต ิ และติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่อง  

 

4.6 จัดทำทะเบียนและสถิติการรับเรื่องรองเรียนและ

เบาะแส การกระทำผิด/ทุจริต รวมทั้งจัดทำรายงาน

สรุปผลการดำเนินการกับเรื ่องรองเรียนการกระทำ

ผิด/ทุจริต /ขอมูลสถิติตลอดจนปญหาและอุปสรรค 

เสนอตอผูบริหารท่ีรับผิดชอบ  

4.6 คณะไดดำเนินการจัดทำขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตประจำป สรุปผล และวิเคราะหหาแนวทางในการ

ดำเนินการแกไขปญหาหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และกำลังจะ

เกิดข้ึนในอนาคต  

1 ผูชวยคณบด ี

2. นิติกร  



 

มาตรการ  แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ  ผลการดำเนินการตามมาตรการ  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

5. มาตรการปองกันการ

ร ับส ินบน/การข ัดกัน

ระหว างผลประโยชน

สวนตนกับผลประโยชน

สวนรวม  

5.1 ประกาศเจตจํานงในการบริหารองคกรอยาง

ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิ

บาล  โดย เผยแพร ประชาสัมพ ันธ ให บุ คลากร 

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและบุคคลภายนอก

ทราบ  

5.1 คณบดีไดประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร เรื่อง เจตจำนง

สุจริตในการบริหารงานอยางมีคุณธรรมและความโปรงใสตาม

หลักธรรมภิบาลของคณะสาธารณสุขศาสตร และเผยแพรให

บุคลากรในหวยงานรับทราบ  

1. คณบดี 

2.งานแผนและพัฒนา

องคกร  

5.2 จัดอบรมใหความรูและสรางชองทางการรับรูแก

บุคลากรเพื่อปลูกฝงเรื่องจรรยาบรรณ/บทบาทหนาท่ี

ของบุคลากรทุกระดับตามขอบังคับ/ประกาศของ

มหาวิทยาลัยมหิดลและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมท้ัง

คานิยมเกี่ยวกับการตอตาน การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ การรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชนอื่นๆ การให

และรับ ของขวัญ / คารับรอง ตลอดจนเสริมสราง

ความรูความเข าใจเก ี ่ยวกับกฎหมาย / ระเบียบ

ขอบงัคับท่ีเก่ียวของ  

5.2 คณะไดเผยแพรขอมูลการบริหาร วิสัยทัศน พันธกิจ 

กฎหมาย ประกาศตางๆ ใหบุคลากรรับทราบ ตลอดท้ังการจัด

อบรมเพื ่อเสริมสร างว ัฒนธรรมองคกร และเสริมสร าง

คุณธรรมและความโปรงใสในองคกรใหกับบุคลากรอยาง

สม่ำเสมอ อีกทั้งคณะไดดำเนินตามนโยบายบริหารทรัพยากร

บุคคลตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 

2563 – 2566)  

งานบริหารทรัพยากร

บุคคล 

5.3 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรให

บุคลากรคณะมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงาน

อยางซ่ือสัตยสจุริต ถูกตอง เชื่อถือไดและมุงประโยชน

ส  วนรวม  ตลอดจนเผยแพร ข อ มูลใหบุคลากร 

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และบุคคลภายนอก

รับทราบ  

5.3 คณะไดดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกรใหบุคลากรคณะมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงาน

อยางซื ่อสัตยสุจริต เชน การรับหรือการใหของขวัญ ของ

กำนัลหรือประโยชนอื ่นใด เนื่องในเทศกาลปใหม และงาน

แสดงความยินดี "อาจารยตัวอยาง" ประจำป เปนตน  

1. คณบดี/ทีมบริหาร 

2.งานบริหาร

ทรัพยากรบคคล 

3. งานระบบสารสนเทศ

และสื่อสารองคกร 



 

มาตรการ  แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ  ผลการดำเนินการตามมาตรการ  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

5.4 สนับสนุนและสงเสริมใหมีกระบวนการประเมิน

ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและ 

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ

ตอตานการรับ/ใหสินบนหรือผลประโยชนอื ่นใด 

รวมท้ังการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

5.4 คณะไดดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 

แผนบริหารความเสี ่ยง การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

ตลอดท้ังรายงานการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง  

1. คณบดี/ทีมบรหิาร 

2. คณะกรรมการจัดการ

บริหารความเสี่ยง 

3. ทุกหนวยงานใน

สำนักงานคณบดี  

 


