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ประจ ำปีงบประมำณ 2565
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คณะกรรมการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล หน้าท่ี 1 

บทที่ 1 
วัตถุประสงค ์

 

1.1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามวัตถุประสงค์หลักใน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

1.2 เพื่อสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตมิให้เกิดขึ้นในหน่วยงานทุกระดับของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

1.3 เพื่อสร้างระบบการบริหารงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในทุกระดับให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
1.4 เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความ

โปร่งใส และด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ  
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในทุกระดับ 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล หน้าท่ี 2 

บทที่ 2 

ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

ผลการด าเนินงานตามแผน อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 

  

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล หน้าท่ี 3 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค ์
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. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการคัดเลือก
ผู้ประกอบการเพื่อเช่าพื้นที่ภายในคณะฯ 
ผลการด าเนินการตามแผน   
- การจัดหาผลประโยชน์ในพื้นที่คณะฯ แม้ไม่ใช่การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยวิธีการ 
ซื้ อ จ้ าง เช่ า แลกเปลี่ ยน ซึ่ งจะต้องบั งคับตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด แต่เพื่อใหก้ารคัดเลอืก
ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ภายในคณะฯ มีความเป็นธรรม
และโปร่งใส คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้ก าหนด
ขั้นตอนการจัดหาผลประโยชน์ในพื้นที่คณะฯ อย่าง
เปิดเผยและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เลือก
ปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง โดยค านึงถึงมาตรการป้องกันการรับสินบนและ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ยึดถือและเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดิน
และหรืออาคารของมหาวิทยาลัยและที่อยู่ในความ
ปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

เพื่อให้การจัดหาผลประโยชน์
ในพื้นที่คณะฯ มีความยุติธรรม
และโปร่งใส 

            หน่วยกฎหมาย 

2. มาตรการส่งเสริมและป้องกันผู้มีส่วนได้เสียในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
อยูใ่นระหว่างด าเนินการตามแผน 

เพื่อให้คณะฯ มีการจัดซื้อ
จัดจ้างที่โปร่งใส  

            งานพัสด ุ



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล หน้าท่ี 4 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค ์
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. 

3. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
อยู่ในระหว่างด าเนินการตามแผน 

เพื่อให้คณะฯ มีมาตรการให้
ผู้มีส่วนได้มีส่วนร่วมในการ
รับฟังความคิดเห็น  

            งานพัสด ุ

4. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ 
ผลการด าเนินการตามแผน   
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ 
1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์หลักที่สะดวกต่อการเข้าถึง
ได้มากกว่า 3 ช่องทาง 
2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรมต่าง ๆ 
ของคณะฯ โดยจ านวนคนที่เข้าถึงสื่อมากกว่า 200 คน  

เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลการ
ด าเนินการของคณะฯ ให้
สาธารณชนทราบถึง 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานทีมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

            คณะท างานฯ / 
งานสือ่สารองคก์ร 

5. การประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
ผลการด าเนินการตามแผน   
1) คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
6 มกราคม 2565 ก าหนดเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
คณะทันตแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ก าหนดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการที่ดีของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

เพื่อให้ผู้บริหารของคณะ
ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล แสดง
เจตจ านงต่อสาธารณะชน
ในการบริหารงานอย่าง
ซื่ อสั ตย์  สุ จ ริ ต  โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และเพื่อ
รณรงค์ในการต่อต้านการ
ทุจริต 

            คณะท างานฯ / 
หน่วยกฎหมาย 

6. ปรับปรุงกฎหมาย และประกาศของคณะฯ ที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตให้เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกัน 
 

ทบทวนประกาศของคณะฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริตทั้งหมดเพื่อน ามา
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ

            คณะท างานฯ / 
หน่วยกฎหมาย 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล หน้าท่ี 5 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค ์
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. 

ผลการด าเนินการตามแผน   
1) ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
    1.1 เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนและการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
    1.2 เรื่อง มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ
หน้าที่ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 
    1.3  เรื่อง มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย พ.ศ. 2565 
    1.4  เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
    1.5 เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 
2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
2) ร่างประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
    2.1  เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2565  

สถานการณ์ปัจจุบันและ
สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง
ตามกฎหมาย 

ติดตามประเมินผลและพัฒนา 
อยูใ่นระหว่างด าเนินการตามแผน 
 

ส ารวจการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก 
- จัดท าแบบส ารวจ เกี่ยวกับ
กิจกรรม/มาตรการด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
 

            หน่วยกฎหมาย / 
หน่วยตรวจสอบภายใน 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน้าท่ี 6 

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค ์
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. 

ด้านกิจกรรม/โครงการ 
1. โครงการรณรงค์ไม่รับของขวัญปีใหม่  
ผลการด าเนินการตามแผน 
คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
คณะทันตแพทยศาสตร์  ในการประชุมครั้ งที่  
12/2564 เ ม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2564 ก าหนด
มาตรการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

การส่งเสริมธรรมาภิบาล
และความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการ โดยขอความ
ร่วมมือทุกหน่วยงานของ
คณะฯ งดรับของขวัญจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 

            คณะท างานฯ / 
หน่วยกฎหมาย 

2. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อสร้างค่านิยมสุจริต 
ผลการด าเนินการตามแผน 
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 4 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และรุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2565 โดยหน่วยกฎหมายได้ร่วมบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการทางวินัย ซึ่งได้
น ากรณีศึกษาอันเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาประกอบการบรรยายให้ความรู้ 

เพื่อให้บุคลากรใหม่ของ
คณะฯ มีค่านิยมสุจริตใน
กา รด า ร ง ชี วิ ต และกา ร
ปฏิบัติงาน ไม่กระท าอัน
เป็นการทุจริต 
 

            งานทรัพยากรบุคคล / 
หน่วยกฎหมาย 

3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต และด าเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล  
อยูใ่นระหว่างด าเนินการตามแผน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

เพื่ อให้ผู้ บริหาร คณาจารย์  
บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ 
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
และเห็นความส าคัญของการ
ด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล  

            คณะท างานฯ / 
หน่วยพิธีการ 
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มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ เป้าประสงค ์
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. จัดอบรมเรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านคุณธรรม 
ผลการด าเนินการตามแผน   
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะฯได้จัดโครงการ
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ” โดยเชิญ
วิทยากรจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) มาบรรยายให้
ความรู้ ในรูปแบบออนไลน์ (Online) และในห้อง
ประชุมอาคารส่วนหลัง (Onsite) 

เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาของ
คณะฯ มีความรู้แนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของภาครัฐ 

            คณะท างานฯ / 
กองกฎหมาย / 

ปปช. / 
หน่วยกฎหมาย / 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ติดตามประเมินผลและพัฒนา 
ผลการด าเนินการตามแผน   
คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความเห็นของผู้
มีส่วนได้เสียภายใน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  

ส ารวจการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน 
- จัดท าแบบส ารวจเกี่ยวกับ
กิ จกรรม/โครงการด้ าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

            หน่วยกฎหมาย/หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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บทที่ 3 

ตัวชีว้ัดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

ร้อยละของระดับการรบัรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอกในเรือ่งการ
เสริมสร้างเรื่องความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของคณะฯ 

ไม่น้อยกวา่ 85% ร้อยละ 

ร้อยละของระดับการรบัรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายในในเรื่องการเสรมิสร้าง
เรื่องความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของคณะฯ 

ไม่น้อยกวา่ 85% ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




