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ประกาศ  
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เร่ือง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
--------------------------------------------------- 

 ด้วย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การอ านวยความสะดวกแก่บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกผู้มาติดต่องานหรือมาขอรับบริการ และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นมาตรการที่ส าคัญในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน 
 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งมั่นที่จะด าเนินการตาม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) จึงประกาศก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของคณะฯ ไว้ 7 
มาตรการ ดังต่อไปนี้ 
 

1) มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ 
2) มาตรการในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
3) มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) มาตรการในการป้องกันการเรียกรับหรือการรับสินบน 
5) มาตรการในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
6) มาตรการในการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
7) มาตรการในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร 

 
1. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ 

1.1 เผยแพร่ข้อมูลของคณะฯ อย่างน้อย ตาม มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
มาตรา 43 และ มาตรา 44 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ มาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะฯ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 ของ ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร. หรือ Digital Government Development Agency; DGA) โดย ค านึงถึง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรของหน่วยงาน 

1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต 
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แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ 
- ลักษณะหรือประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 

1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
2. สรุปอ านาจและหน้าท่ีที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
3. สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
4. กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หนังสือเวียน หรือการตีความ ทั้งนี้ 

เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง 
5. แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของ

โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
6. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
7. เรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

- ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการ และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเผยแพร่
ข้อมูล ต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 

- ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท างานหรือมอบหมายบุคลากรของ
หน่วยงาน ให้มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน มีรายงานผลการ
ด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บังคับัญชา เช่น จ านวนชุดข้อมูลที่เผยแพร่ จ านวนผู้ที่เข้าชม
เว็บไซต์ จ านวนผู้ที่ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ 

- กรณีมีเหตุการณ์ส าคัญ ฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเกิดขึ้นกับคณะฯ หรือพื้นที่ใกล้เคียงกับคณะฯ ที่มีผลกระทบ
กับภาพลักษณ์ของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย ให้คณบดีฯ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ย วข้องกับเหตุการณ์
ดังกล่าว รายงานสถานการณ์ (วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ จ านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ พื้นที่ความเสียหาย 
สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา ฯลฯ) ให้ ผู้บังคับบัญชาระดับที่สูงขึ้นไป รับทราบโดยด่วน 

 
2. มาตรการในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

2.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ จากการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา ในประเด็นที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะนิสิตและผู้ปกครอง 

2.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ประกาศในเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ 
2.3 รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะนิสิตและผู้ปกครอง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง

และความคิดเห็นท่ีส าคัญ ที่น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อการพัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ ให้ดียิ่งขึ้น 
2.4 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย โดยเฉพาะนิสิตและผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะฯ ใน

ลักษณะการเข้าร่วมให้ความคิดเห็น ในการวางแผนหรือการด าเนินงาน ในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ 
 

3. มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
3.1 คณบดีฯ รองคณบดีฯ หัวหน้าส านักงานคณะ หัวหน้างานบริหารทั่วไป บุคลากรงานพัสดุ ผู้ปฏิบัติหน้าที่การ

จัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการบันทึกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Electronic Government Procurement; 
e-GP) ตามวิธีการที่ กรมบัญชีกลางก าหนด 
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3.2 ประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

3.3 เผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศราคากลาง สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว เพื่อให้
สาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของคณะฯ ได้ โดยมีองค์ประกอบตามกฎหมายและ
ระเบียบที่ก าหนด 

3.4 ก าหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน โดย
ก าหนดเป็นข้ันตอนหน่ึงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.5 ห้ามมิให้บุคลการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งบุคลากรอื่น ภายในคณะฯ มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคา ท้ังในด้านประโยชนส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  

3.6 บุคลากรของคณะฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรภายในคณะฯ ทุกคน 
ว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา หรือไม่ ดังต่อไปนี้ 
3.6.1 ตรวจสอบ ช่ือ-สกุล ของผู้เสนอราคา ว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในคณะฯ หรือไม่ 

เช่น บิดา-มารดา พี-่น้อง ญาติ เพื่อน คู่แข่ง ฯลฯ 
3.6.2 ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงาน ของผู้เสนอราคา ว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากร

ภายในคณะฯ หรือไม่ 
3.7 ห้ามมิให้บุคลากรของคณะฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แสวงหาผลประโยชน์ หรือยอมให้ผู้อื่น

อาศัยอ านาจหน้าท่ีของตน แสวงหาผลประโยชน์ จากการจัดซื้อจัดจ้างของคณะฯ 
3.8 ให้บุคคลากรของคณะฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกราย อย่างเท่าเทียม

กัน เพื่อสนับสนุนการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม 
3.9 เมื่อมีการร้องเรียน เรื่องความโปร่งใสหรือการทุจริตต่อหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
3.10 การจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

กิจการของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 

4. มาตรการในการป้องกันการเรียกรับหรือการรับสินบน 
4.1 นิยามศัพท์เฉพาะ เกี่ยวกับการเรียกรับหรือการรับสินบน 

4.1.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่น
ใด จากญาติหรือบุคคลอื่นท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยธรรมเนียมปกติ ตามประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือ
ให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

4.1.2 ญาติ หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  

4.1.3 ประโยชน์อ่ืนใด หมายความว่า สิ่งท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับริการ การรับ
การฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

4.2 กลไกการป้องกันการเรียกรับหรือการรับสินบน 
4.2.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันแห่งประโยชน์ส่วนบุคคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวม การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของบุคลากรของคณะฯ อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ แยกแยะประโยชน๋ส่วนตัวกับ
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ประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจกับสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจ
เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ  

4.2.2 สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ทุกระดับช้ัน เห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดให้มีมาตรการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันหรือป้องปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งการให้หรือการรับสินบนในทุกรูปแบบ 

4.2.3 ก ากับดูแลให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของคณะฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 
4.2.4 ด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการป้องกันการเรียกรับหรือการรับสินบนหรือประโยชน์อ่ืนใด ของบุคลากร

ของคณะฯ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ทุกกระบวนการ เช่น การสรรหาหรือการคัดเลือก
บุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติ 
การอนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติใน
โครงการ กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

4.2.5 ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรของคณะฯ หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ การเรียกรับ การรับ การเสนอให้ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ การให้ความ
เป็นธรรมต่อบุคลากรของคณะฯ ที่ปฏิเสธการกระท า รวมถึงการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้เบาะแส 
หรือผู้ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหรือให้พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดไว้ในกระบวนการ
จัดการกับข้อร้องเรียน 

4.2.6 การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2544 ถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการทาง
วินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

4.2.7 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ท่ีได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ท่ีเป็นการฝ่าฝืนการรับทรัพย์สินฯ ตาม พระราช
บัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 103 จะต้องได้รับโทษ 
ตาม มาตรา 122 มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ผู้ใดให้ หรือรับว่า
จะให้ ทรัพยสินหรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพื่อจูงใจให้กระท าการ หรือไม่กระท าการ 
หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 123/5 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4.2.8 เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าท่ี และ
ได้เรียกร้องทรัพย์สินจากการปฏิบัตหิน้าท่ีนั้น ๆ จากผู้ให้ทรัพย์สินที่หวังผลใดใด การรับทรัพย์สินในกรณี
นี้เป็นการเรียกรับสินบนหรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมีความผิดตาม ประ
มาญกฎหมายอาญา มาตรา 149 มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
สองพันถึงสี่หมื่นบาท 

4.2.9 ด าเนินการสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการนี้ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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5. มาตรการในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
5.1 คณบดีฯ ประกาศเจตจ านงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรของคณะฯ ผู้ปฎิบัติงานให้กับคณะฯ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยเฉพาะนิสิตและผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกทราบ 

5.2 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม สนับสนุน และขับคลื่อน การด าเนินการเพื่อป้องกัน การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 

5.3 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการการสอดส่องดูแลและร่วมกันป้องกัน การ
กระท าซึ่งเข้าข่ายการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลยเพิกเฉย ต่อการ
กระท าท่ีเข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

5.4 ก าหนดจรรญาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง 
5.4.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ใดใด ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
5.4.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชนใดใดให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น 
5.4.3 การไม่กระท าการใดใด อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ในการ

ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน 
5.4.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน๋ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้องหรือ

ครอบครัว 
5.4.5 การไม่น าเงิน บุคคลากร หรือทรัพย์สินใดใด ของหน่วยงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
5.4.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
5.4.7 การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการ

ปฏิบัติช่ัวคราวหรือถาวร 
5.4.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ การพิจารณาตัดสิน 

อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 
5.5 ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ออกจากท่ีประชุมเป็นการ

ช่ัวคราว ในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนเริ่มการ
ประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 

5.6 ก าหนดให้การรับบริจาค ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และกระท าอย่างโปร่งใส โดยต้องมี
วัตถุประสงค์ในการบริจาคที่ชัดเจน และต้องไม่เป็นการบริจาค ที่ท าขึ้นเพื่อปกปิดการให้สินบน และให้มีการ
บันทึกข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

5.7 ก าหนดให้มีช่องทางเพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลลับ แก่ผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับ
การกระท าท่ีเข้าข่ายขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

5.8 ก าหนดให้มีกระบวนการให้ความเป็นธรรม และปกป้องผู้บริหารหรือบุคคลากร ท่ีรายงานให้ข้อมูล เกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 

5.9 ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร และบุคคล
กรที่ถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิด เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้ง
ในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ รวมถึงการเพิกเฉยต่อ
การกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ถูกต้อง 
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5.10 ให้การสนับสนุนยกย่องชมเชย ให้รางวัลแก่บุคคลที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
6. มาตรการในการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

6.1 มาตรการป้องและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลยพินิจ 
6.1.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันต้องปฏิบัตตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของความ
สุจริตเที่ยงธรรม รับผิดชอบ ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทุก
ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

6.1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน หรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

6.1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่เป็นไปตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อให้ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน ต่อผู้บังคับบัญชา 

6.1.4 ให้ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมถึงการด าเนินงานของ
คณะฯ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใด ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนก าหนดให้รายงานสรุปผลต่อคณบดีฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6.2 มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
6.2.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของ บุคลากรทุกคน ใน
คณะฯ 

6.2.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทาง ในการด าเนินการตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจ ของ บุคลากรทุกคน ในคณะฯ 

6.2.3 น าเทคโนโลยีดิจดทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมาลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสะดวกในการสืบค้น 
เพื่อใช้ประกอบการตัดสิน ในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 

6.2.4 มีแนวทางการติดตามทบทวน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใด ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานภายในคณะฯ อย่างเป็นระบบ และโปร่งใส 
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7. มาตรการในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร 
7.1 นิยาม 

7.1.1 เจ้าหน้าท่ี หมายความว่า บุคลากรของคณะ และ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ กับคณะฯ  
7.1.2 ทุจริต หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
7.1.3 ประพฤติมิชอบ หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี อัน

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ในการควบคุม การรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือ
ทรัพย์สินของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการ
ประมาทเลินเลิ่ออย่างร้ายแรงในหน้าท่ีดังกล่าวได้ด้วย 

7.1.4 เรื่องร้องเรียน หมายความว่า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ และข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม หรือไม่มีธรรมาภิบาลตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผน ของ ทางราชการก าหนด 

7.1.5 การตอบสนอง หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าข้อร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายในเวลา 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับผลการสอบสวน แต่ในกรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์
หรืออีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน การตอบสนองจะสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

7.2 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
7.2.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

7.2.1.1 เรื่อง ที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ กระท าการ ดังต่อไปนี้ 

7.2.1.1.1 ทุจริตต่อหน้าที ่
7.2.1.1.2 ท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี 
7.2.1.1.3 ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
7.2.1.1.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
7.2.1.1.5 ท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

7.2.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล ไม่ใช่ลักษณะกระแสข่าวท่ีสร้างความเสียหายต่อบุคคลที่
ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานที่เช่ือถือได้ 

7.2.2 เรื่องที่ร้องเรียนให้ใช้ค าสุภาพ และต้องระบุข้อมูล ต่อไปนี้ 
7.2.2.1 ช่ือและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลติดต่อกลับ 
7.2.2.2 ช่ือหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
7.2.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการตามสมควร

เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อ
ด าเนินการสืบสวนสอบสวน 

7.2.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
7.2.2.5 ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน 
7.2.2.6 ระบุ วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน 



8 

 

7.2.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 
7.2.3 กรณีการร้องเรียนมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อม

ปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
7.2.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 

7.2.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
7.2.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
7.2.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีข้อมูลในรายการตามข้อ 7.2.2  

7.2.5 ช่องทางการร้องเรียน อาจมีได้ดังนี้ 
7.2.5.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักงานคณะฯ 
7.2.5.2 สายด่วน ส านักงานคณะฯ 
7.2.5.3 สายด่วน คณบดีฯ 
7.2.5.4 ทางไปรษณีย์ 
7.2.5.5 โทรศัพท์ 
7.2.5.6 ตู้รับฟังความคิดเห็น ณ ส านักงานคณะฯ 
7.2.5.7 เว็บไซต์ 
7.2.5.8 อีเมลล ์
7.2.5.9 เฟสบุค  

7.3 กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
7.3.1 ใหส้ านักงานคณะฯ ท าหน้าท่ีรับและด าเนินการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์  
7.3.2 เมื่อได้รับเรื่องฯ แล้วให้ หัวหน้าส านักงานคณะฯ รวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ กรณีเป็น

บัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะราย ที่มีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอ ท่ีจะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 
7.3.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดใด ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ร้องเรียนแก้ไข

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าเป็นข้อมูลที่ไม่อาจจะแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของคณะฯ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกรับเรื่องไว้แล้วเสนอต่อ หัวหน้า
ส านักงานคณะฯ แล้วแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้น 
เท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

7.3.4 กรณีที่คณบดีฯ เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ให้หัวหน้าส านักงานคณะฯ ด าเนินการตามนั้น 

7.3.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริง ว่าเรื่องร้องเรียนนั้นมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอคณบดีฯ ว่ามีการกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้นจริง
หรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลตามที่กล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อคณบดีฯ เพื่อยุติเรื่อง 

7.3.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหา
พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

7.3.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง รายงานผลการสอบสวนต่อคณบดีฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง หากมีเหตุผลความจ าเป็นท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลา
ด าเนินการต่อคณบดีฯ  
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7.3.8 เมื่อการด าเนินการเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ส านักงานคณะฯ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการสืบสวนสอบสวน เว้นแต่กรณีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูล ที่สามารถติดต่อ
กลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 

7.3.9 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของคณะฯ ให้ด าเนินการดังนี้ 
7.3.9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุช่ือหน่วยงาน

นั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดต่อกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนนั้น 
7.3.9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนกลับไปยังผู้รอ้งเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 

และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ พร้อมช้ีแจงเหตุผล ถือเป็นการสิ้นสุดต่อกระบวนการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียนนั้น 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  18   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

                
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา  หมั่นดี) 
       คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ 


