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มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

วัตถุประสงค ์

 ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(Integrity Transparency Assessment : ITA) ตัวช้ีวัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัด

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจบุันบนเว็บไซตข์องหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่การด าเนินการของหน่วยงานให้

สาธารณชนรับทราบ โดยให้มีมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ก าหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงาน

ส าหรับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

และประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
 

มาตรการ 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นควรออกมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะซึ่งประกอบด้วย ตัวช้ีวัด 

และประเภทข้อมูลตัวช้ีวัดย่อย หน่วยงานผู้รับผดิชอบในการรวบรวมตรวจสอบข้อมูล ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลและกระบวนการ

ขั้นตอนการรวบรวมน าส่งข้อมูลส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ดังนี้  

 1. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักในการรวบรวมตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

 2. ก าหนดกระบวนการขั้นตอนการรวบรวมน าส่งข้อมูลส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
ตัวชี้วดั ประเภทข้อมูล 

ตัวชี้วดัย่อย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ

รวบรวม 
ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ
เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต ์

ความถี่ในการเผยแพรข่้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

โครงสร้าง 
 

งานแผนและงบประมาณ  งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลง  

ข้อมูลผู้บริหาร 
 

งานสื่อสารองค์กร งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลง  

อ านาจหน้าที ่
 

หน่วยกฎหมาย งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลง  

แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

งานแผนและงบประมาณ งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลง  

ข้อมูลการติดต่อ งานสื่อสารองค์กร งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลง  

กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง หน่วยกฎหมาย งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลง  
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ตัวชี้วดั ประเภทข้อมูล 
ตัวชี้วดัย่อย 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวม 

ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ
เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต ์

ความถี่ในการเผยแพรข่้อมูล 

การ
ประชาสัมพันธ ์

ข่าวประชาสัมพันธ ์
 

หน่วยประชาสัมพันธ ์ งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลง  

การ
ปฏิสัมพันธ์

ข้อมูล 
 

Q&A 
 

หน่วยประชาสัมพันธ ์ งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลง  

Social Network หน่วยพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและ
เว็บไซต์ 

งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลง  

การด าเนินงาน 
 

แผนด าเนินงานประจ า งานแผนและงบประมาณ งานสื่อสารองค์กร ปีละ 1 คร้ัง 
รายงานการก ากบัติดตาม
การด าเนินงานประจ าปีรอบ 
6 เดือน 

ทุก 6 เดือน 

รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

ปีละ 1 คร้ัง 

การปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลง  

การให้บริการ 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

รพ.ทันตกรรมคณะฯ รพ.ทันตกรรม
มหาจักรีสิรินธร 
งานส่งเสริมพัฒนาการวิจัย 
งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา 
งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา* 

งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รพ.ทันตกรรมคณะฯ 
รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
งานส่งเสริมพัฒนาการวิจัย 
งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา 
งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา*  

งานสื่อสารองค์กร อย่างน้อยทุก 6 เดือน  
 
 
 

รายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจการให้บรกิาร 

รพ.ทันตกรรมคณะฯ 
รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
งานส่งเสริมพัฒนาการวิจัย 
งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา 
งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา* 

งานสื่อสารองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

E-Service รพ.ทันตกรรมคณะฯ 
รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
งานคลัง 
งานทรัพยากรบุคคล 
งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา 
งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา* 

งานสื่อสารองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ตัวชี้วดั ประเภทข้อมูล 
ตัวชี้วดัย่อย 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวม 

ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ
เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต ์

ความถี่ในการเผยแพรข่้อมูล 

แผนการใช้
จ่าย

งบประมาณ
ประจ าป ี

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

งานแผนและงบประมาณ งานสื่อสารองค์กร ปีละ 1 คร้ัง  

รายงานการก ากบัติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ีรอบ 6 เดือน 

ทุก 6 เดือน  

รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าป ี

ปีละ 1 คร้ัง 

การจัดซ้ือจัด
จ้างหรือการ
จัดหาพัสด ุ

 

แผนการจัดซ้ือจัดจา้งหรือ
แผนการจัดหาพัสด ุ

งานพัสดุ งานสื่อสารองค์กร ปีละ 1 คร้ัง 

ประกาศต่างๆ เกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสด ุ

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลงโดยมีการทบทวนเป็น
ระยะอย่างน้อยทกุ 6 เดือน  

สรปุผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

เดือนละ 1 คร้ัง  

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง  

การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 
 

นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

งานทรัพยากรบุคคล งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทันทีหาก
มีการเปลี่ยนแปลงมีการทบทวนเป็น
ระยะ อย่างน้อยทุก 6 เดือน  

การด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปีละ 1 คร้ัง 

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลงโดยมีการทบทวนเป็น
ระยะ อย่างน้อยทุก 6 เดือน  

รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี

ปีละ 1 คร้ัง  

การจัดการข้อ
ร้องเรียนและ

ทุจริต 
 

แนวปฏบิัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

หน่วยกฎหมาย/หน่วยบริหารความ
เส่ียง  

งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลง  

ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ปีละ 1 คร้ัง  

ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

อย่างน้อยทุก 6 เดือนปีละครั้ง 
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ตัวชี้วดั ประเภทข้อมูล 
ตัวชี้วดัย่อย 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวม 

ตรวจสอบข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ
เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต ์

ความถี่ในการเผยแพรข่้อมูล 

การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมี

ส่วนร่วม 

ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

งานพัสดุ งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันทีหากมี
การเปลี่ยนแปลง 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร 

 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
 

หน่วยกฎหมาย งานสื่อสารองค์กร ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทันทีหาก
มีการเปลี่ยนแปลง 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
การประเมิน

ความเส่ียงเพื่อ
ป้องกันการ

ทุจริต 

การประเมินความเส่ียงการ
ทุจริตประจ าป ี

หน่วยตรวจสอบภายใน/หน่วยบริหาร
ความเส่ียง 

งานสื่อสารองค์กร ปีละ 1 คร้ัง  

การด าเนินการเพื่อจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม

องค์กร 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

หน่วยกฎหมาย งานสื่อสารองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

แผนป้องกัน
การทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 

หน่วยกฎหมาย งานสื่อสารองค์กร ปีละ 1 คร้ัง  

รายงานการก ากบัติดตาม
การด าเนินการปอ้งกันการ
ทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดือน 

อย่างน้อยทุก 6 เดือน  

รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าป ี

ปีละ 1 คร้ัง  

มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสและ
ป้องกันการ
ทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหนว่ยงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน งานสื่อสารองค์กร ปีละ 1 คร้ัง  

การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหนว่ยงาน 

ปีละ 1 คร้ัง  

  

 ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล ด าเนินการเตรียมข้อมูลตัวช้ีวัดตามประเภทข้อมูลตัวช้ีวัดย่อยการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต้องค านึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมก่อนส่งข้อมูลเผยแพร่ ปฏิบัติ

ตามกระบวนการขั้นตอนการรวบรวมน าส่งข้อมูลส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่มีความถูกต้อง 

ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
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กระบวนการขัน้ตอนการรวบรวมน าส่งข้อมูลส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการรวบรวมตรวจสอบ

ข้อมูล 

ผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงาน

ให้ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ทบทวน 

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการเผยแพร่

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  

คณะกรรมการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส  

ก ากับติดตามการปรับปรุงและเผยแพร่ขอ้มูล 

ผู้บริหารคณะ 

(รับทราบผลการประเมินและผลการด าเนินงาน)  

น าเสนอรายงานผลการประเมนิและการ

ด าเนนิงานสรุปปัญหาและอุปสรรคและแนวทาง

พัฒนา 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

 (รับทราบผลการประเมินและผลการด าเนินงาน)  

น าเสนอรายงานผลการประเมนิและการด าเนินงาน  

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการประเมินและการ

ด าเนินงาน 

ด าเนนิการผ่านระบบ e-service 
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ตารางสรุปบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน การด าเนินการ ความถี่ในการ
ด าเนินการ 

คณะกรรมการด าเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส  

-  ด าเนินการเตรียมข้อมูลตัวช้ีวัดตามประเภทข้อมูลตัวช้ีวัด
ย่อยด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต้องค านึงถึงการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การพิจารณากลั่นกรองความ
เหมาะสมก่อนส่งข้อมูลเผยแพร่ ปฏิบัติตามกระบวนการ
ขั้นตอนการรวบรวมน าส่งข้อมูลส าหรับการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/
อย่างน้อย 6 เดือน  

งานสื่อสารองค์กร - จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 9 
ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรายการ พ.ศ. 2540 
ทางเว็บไซต์ของคณะและช่องทางอื่นตามความเหมาะสม  
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

อย่างน้อยทุก 6 เดือน 
หรือตามความเหมาะสม 

หน่วยกฎหมาย - ด าเนินการทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส อ านาจหน้าที ่
  

ปีละ 1 ครั้ง/อย่างน้อย
ทุก 6 เดือน หรือตาม
ความเหมาะสม 

หน่วยตรวจสอบภายใน -  ก ากับติดตามการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูล ให้มีการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบันตลอดจน
รายงานผลการประเมินและการด าเนินงาน รวมทั้งสรุป 
ปัญหาและอุปสรรค ต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
- ทบทวนขั้นตอนและปรับปรุงข้อมูลตามข่าวสารการ
ประเมินในแต่ละรอบปีงบประมาณ 
- ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทราบ
และเตรียมข้อมูลการประเมินตามรอบปีงบประมาณ 

ปีละ 1 ครั้ง/อย่างน้อย
ทุก 6 เดือน หรือตาม
ความเหมาะสม 

 

 

 

 
 


