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รายงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

สรุปรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2565 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการต่อต้าน ป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตมาโดยตลอด รวมถึงการสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ

บาล เพ่ือป้องการทุจริตภายในองค์กร ซึ่งการด าเนินงานขับเคลื่อนการต่อต้าน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ของคณะทันตแพทยศาสตร์ นั้น คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีค าสั่งที่ 01066/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 

2564 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส โดยก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการ

ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมมือในการจัดเตรียมข้อมูลความพร้อมเพ่ือเข้ารับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือให้

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและร่วมตรวจสอบความโปร่งใสได้โดยง่าย และได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพ่ือร่วม

ขับเคลื่อนยุทศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และบรรลุผล

ตามเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสที่ได้ตั้งไว้ 
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คณะกรรมการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยในปีงบประมาณ 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สรุปไดด้ังนี้  

1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเช่าพื้นที่ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล   

เป้าหมาย เพ่ือให้การจัดหาผลประโยชน์ในพื้นท่ีคณะฯ มีความโปร่งใส  

ช่วงเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 

กิจกรรม  การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือให้เช่าพ้ืนที่ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องจากการ

จัดหาผลประโยชน์ในพ้ืนที่ที่อยู่ในความปกครองก ากับดูแลให้เป็นอ านาจบริหารจัดการของแต่ละส่วนงาน แต่

เนื่องจากการจัดหาผลประโยชน์ฯ แม้ไม่ใช่การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยวิธีการ ซื้อ จ้าง เช่า 

แลกเปลี่ยน ซึ่งจะต้องบังคับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดย
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เคร่งครัด แต่เพ่ือให้การคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพ้ืนที่ภายในคณะฯ มีความเป็นธรรมและโปร่งใส คณะทันต

แพทยศาสตร์ จึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดหาผลประโยชน์ในพ้ืนที่คณะฯ อย่างเปิดเผยและเป็นธรรมตามหลักธรร

มาภิบาล ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยค านึงถึงมาตรการป้องกันการรับ

สินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ยึดถือและเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์ใน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินและหรืออาคารของมหาวิทยาลัยและที่อยู่ในความ

ปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1.1 การประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ ในหลายช่องทาง ดังนี้ 

1) ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพ้ืนที่ 

แล้วลงในเวปไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์  

2) ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพ้ืนที่  

ติดบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างศูนย์อาหาร M-Dent ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ 

3) หนังสือประชาสัมพันธ์ ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัคร

ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ ไปตามส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

4) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ประกอบการเช่าพ้ืนที่ ลงในเพจและกลุ่มไลน์ของคณะทันต

แพทยศาสตร์ โดยก าหนด QR code ให้สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดประกาศรับสมัครได้  

1.2 การพิจารณาคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ก าหนดในการรับซองประมูล โดย คณะกรรมการรับและ

เปิดซองประมูลการจัดหาผลประโยชน์ในพื้นที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

1.3 การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดย คณะกรรมการจัดหา

ผลประโยชน์ในพื้นที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแต่ละรายได้น าเสนอรายละเอียดของการเช่าพ้ืนที่และรายละเอียด

สินค้าและบริการ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

1.5 จัดท ารายงานการประชุมผลการพิจารณาของ คณะกรรมการรับและเปิดซองประมูลการจัดหา

ผลประโยชน์ในพื้นที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกครั้ง 

1.6 จัดท ารายงานการประชุมมติผลการพิจารณาคัดเลือกและรับรองรายงานของ คณะกรรมการจัดหา

ผลประโยชน์ในพื้นที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกครั้ง 

1.7 การเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบการให้เช่าพ้ืนที่ภายในคณะฯ และท าสัญญา

การเช่าพื้นทีต่ามแบบสัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 
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ภาพกิจกรรม 
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2. มาตรการส่งเสริมและป้องกันการมีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง  

เป้าหมาย เพ่ือให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 

ช่วงเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565  

กิจกรรม  

ภาพกิจกรรม 
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3. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

เป้าหมาย เพ่ือให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการรับฟังความ 

คิดเห็น 

ช่วงเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565  

กิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 
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4. เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

เป้าหมาย เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้สาธารณะชนทราบถึงมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  

ช่วงเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565  

กิจกรรม  ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อต่าง ๆ ของคณะฯ เช่น เว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์ 

ภาพกิจกรรม 
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5. การประกาศเจตจ านงของผู้บริหาร 

เป้าหมาย เพ่ือให้ผู้บริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงเจตจ านงต่อสาธารณะชนใน

การบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือ

รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต  

ช่วงเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2564  

กิจกรรม 1) คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 

1/2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ก าหนดเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของคณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

  2) คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 

1/2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ก าหนดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดีของคณะทันต

แพทยศาสตร์  

ภาพกิจกรรม 
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6. ปรับปรุงกฎหมาย ประกาศของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านกับการทุจริต ให้เป็น

ปัจจุบันและสอดคล้องกัน  

เป้าหมาย ทบทวนประกาศของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตทั้งหมดเพ่ือน ามา

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถน ามาปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย   

ช่วงเวลาด าเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565  

กิจกรรม 1) ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนและ

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 8 

ธันวาคม 2564  

  2) ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2565  

  3) ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้

มีส่วนได้เสีย พ.ศ. 2565 

  4) ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริต พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  

  5) ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

  6) ร่างประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565  
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ภาพกิจกรรม 
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7. โครงการรณรงค์ไม่รับของขวัญปีใหม่  

เป้าหมาย ส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารจัดการโดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานของคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ งดรับของขวัญจากผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก  

ช่วงเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564  

กิจกรรม คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 

12/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ก าหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

ภาพกิจกรรม 
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8. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  

เป้าหมาย  เพ่ือให้บุคลากรใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่านิยมสุจริตในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

ไม่กระท าอันเป็นการทุจริต  

ช่วงเวลาด าเนินการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565  

กิจกรรม  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 

2564 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 โดยหน่วยกฎหมายได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการด าเนินการ

ทางวินัย ซึ่งได้น ากรณีศึกษาอันเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบมาประกอบการบรรยายให้

ความรู้ 

ภาพกิจกรรม 
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ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 
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ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 

 

 

 



17 
 

9. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและด าเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล  

เป้าหมาย  เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตระหนักถึง

ความส าคัญของการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และเห็นความส าคัญของการด าเนินงานอย่างมี

ธรรมมาภิบาล  

ช่วงเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน 2565 

กิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 
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10. จัดอบรมเรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานคณุธรรม  

เป้าหมาย เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีความรู้แนวทางการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ช่วงเวลาด าเนินการ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

กิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การ

เสริมสร้ างคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล ” 

หลักการและเหตุผล ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : 

ITA) ของส านักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 

ป.ป.ช.) เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือ

ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ       คณะ

ทันตแพทยศาสตร์  จึ งจ าเป็นต้องให้ ความรู้แก่บุคลากรของคณะทันต

แพทยศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้ปลอดการทุจริต มีการบริหารงาน

อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์  

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตคิดแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในการด าเนินงานของคณะทันต

แพทยศาสตร์ 

3) เพ่ือก าหนดแนวทางมาตรการป้องกันและปราปราบการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในการด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 หัวข้อบรรยาย  1) การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้วยโมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต 

    2) ปัญหาการคอร์รัปชั่นในมุมมองคนไทย 
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3) ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

กับประโยชน์ส่วนรวม  

4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ 

วิทยากรโดย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่ คณบดี/รองคณบดี/รองคณบดีฝ่าย

ต่างๆ/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์/ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร/ผู้อ านวยการโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์

นานาชาติ/ผู้อ านวยการศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ/หัวหน้าภาควิชา/ผู้ช่วย

คณบดี/รองผู้อ านวยการฯ/สภาอาจารย์/ผู้ควบคุมคลินิก/หัวหน้างาน/หัวหน้า

หน่วย/หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าคลินิก รวมทั้งหมด 200 คน  

สถานที่ด าเนินการ ออนไลน์ (Online) และหรือ ณ ห้องประชุมอาคารส่วนหลัง (Onsite)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

  เชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจ ของผู้เข้าอบรมหลังการอบรมอยู่ในระดับ 

ดี – ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์  

2) สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานและสร้างกลไกการป้องกันยับยั้งการทุจริต 

ในคณะทันตแพทยศาสตร์  

 แนวทางการประเมินกิจกรรม แบบสอบถามและแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
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ภาพกิจกรรม 
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