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ค าน า 

 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย และมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น 

ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศชาติ การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตให้หมดสิ้น ไป เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุง

ระบบการบริหารจัดการ ให้มีความโปร่งใส มีการด าเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของ

ทรัพยากรที่ใช้ และพัฒนาคนควบคู่กันไป โดยการปลูกฝั งวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย 

ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการต่อต้าน ป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตมาโดยตลอด รวมถึงการสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ

บาล เพ่ือป้องกันการทุจริตภายในองค์กร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และบรรลุผลตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสที่ได้ตั้งไว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

 

  ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า

ระดับโลก (World Class University) ทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด า เนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ของส านั ก งาน

คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 

ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

เป็นไปด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งกรอบแนวทางในการ

ด าเนินงานโดยมีการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มี 3 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่1การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อน

และแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น

ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน้าที่ 1 



                      ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and 

Transparency Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐได้มีโอกาสสะท้อน

และแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด 

ได้แก่  

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

 ส่ วนที่ 3  ก า ร เปิ ด เ ผยข้ อมู ลทา ง เ ว็ บ ไซต์ ของหน่ ว ยง าน  ( Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้

ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third 

party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนนพร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 

2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

   ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 

2561 – 2580) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น

หนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรกได้ก าหนดให้ภายใน

ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้

ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแผนการ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน้าที่ 2 



ปฏิรูปประเทศ โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้น

ไป 

 แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้ก าหนดให้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแนวทางที่ 1 ปลูกฝัง

วิธีคิด ปลูกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป 

 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะต้องได้ คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

ในทางปฏิบัติสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะทันต

แพทยศาสตร์ จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส จึงด าเนินการ

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือ

ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่างๆ 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน  

1.1 วิสัยทัศน์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปลอดการทุจริต มีการบริหารงานเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมีระบบควบคุมตรวจสอบตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

1.2 พันธกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1) เพ่ือควบคุมและส่งเสริมให้การบริหารงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้

โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานและสร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตในคณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน้าที่ 3 



3) เพ่ือสร้างระบบการควบคุมให้การวัดผลการศึกษา และการสร้างผลงานทางวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรม ของบุคลากรและนักศึกษาให้สุจริตและโปร่งใส 

4) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร 
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 

1.3 วัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามวัตถุประสงค์หลัก
ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2) เพ่ือสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตมิให้เกิดขึ้นในหน่วยงานทุกระดับของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

3) เพ่ือสร้างระบบการบริหารงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในทุกระดับให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
4) เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดและความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความ

โปร่งใส และด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในทุกระดับ 

 

1.4 เป้าหมายหลักของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างระบบในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2) การวัดผลการศึกษาในทุกระดับ ตลอดจนการสร้างผลงานทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ของ
บุคลากรและนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และมีคุณภาพ  

3) บุคลากรและนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในทุกระดับตระหนักถึงการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการด าเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน้าที่ 4 



บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
ด้านมาตรการ               
1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเช่า
พื้นท่ีภายในคณะฯ 
 

เพื่อให้การจัดหาผลประโยชน์ในพื้นท่ีคณะฯ 
มีความยุติธรรมและโปร่งใส 

            หน่วยกฎหมาย 

2. มาตรการส่งเสริมและป้องกัน
ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

เพื่อให้คณะฯ มีการจัด ซ้ือจัดจ้าง ท่ี
โปร่งใส  

            งานพัสดุ 

3. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

เพื่อให้คณะฯ มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้มี
ส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น  
 

            งานพัสดุ 

4. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ 

เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการ
ของคณะฯ ให้สาธารณชนทราบถึง 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสภายในหน่วยงานทีมีความ
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 

            คณะท างาน/
สื่อสารองค์กร 

5. การประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร 

เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง ค ณ ะ ทั น ต
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
แสดงเจตจ านงต่อสาธารณะชนในการ
บริหารงานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล และเพื่อรณรงค์ในการต่อต้านการ
ทุจริต 

            คณะท างานฯ/
หน่วยกฎหมาย 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน้าที่ 5 



มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. ปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ
ของคณะฯท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริตให้เป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องกัน 

ทบทวน ประกาศของคณะฯ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริตท้ังหมดเพื่อ
น า ม า ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ปัจจุบันและสามารถน ามา
ปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย 

            คณะท างานฯ/
หน่วยกฎหมาย 

ติดตามประเมินผลและพัฒนา ส ารวจการรับรู้ ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย
ภายนอก 
-  จัดท าแบบส ารวจ เกี่ยวกับกิจกรรม/
มาตรการด้านคุณธรรม ความโปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

            หน่วยกฎหมาย/
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ด้านกิจกรรม/โครงการ               
1.โครงการรณรงค์ไม่รับของขวัญ
ปีใหม่  

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยขอ
ความร่วมมือทุกหน่วยงานของคณะฯ 
งดรับของขวัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 
 

            คณะท างานฯ/
หน่วยกฎหมาย 

2. โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ เพื่อสร้างค่านิยมสุจริต 

เพื่ อ ให้บุคลากรใหม่ของคณะฯ มี
ค่านิยมสุจริตในการด ารงชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน ไม่กระท าอันเป็นการทุจริต 
 

            งานทรัพยากร
บุคคล/หน่วย
กฎหมาย 

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต และด าเนินการอย่างมีธรร
มาภิบาล  

เพื่อใหผู้้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นัก ศึกษาของคณะฯ ตระหนั กถึ ง
ความส าคัญของการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต และเห็นความส าคัญของการ
ด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล  

            คณะท างาน/
หน่วยพิธีการ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน้าที่ 6 



มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค์ ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. จัดอบรมเรื่องแนวทางการ
ประ เมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานด้านคุณธรรม 

เพื่อใหผู้้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาของคณะฯ มีความรู้ แนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 

            คณะท างาน/กอง
กฎหมาย/ปปช./
หน่วยกฎหมาย/
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ติดตามประเมินผลและพัฒนา ส ารวจการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
- จัดท าแบบส ารวจเกี่ยวกับกิจกรรม/
โครงการด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

            หน่วยกฎหมาย/
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน้าที่ 7 



บทที่ 3 
ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
ร้อยละของระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในเรื่องการเสริมสร้าง
เรื่องความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของคณะฯ    

   ไม่น้อยกว่า 85% ร้อยละ 

ร้อยละของระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในในเรื่องการเสริมสร้างเรื่อง
ความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของคณะฯ    

   ไม่น้อยกว่า 85%  ร้อยละ 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หน้าที่ 8 


