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1. วัตถปุระสงค 

 1.1 สรางความตระหนักรูเก่ียวกับธรรมาภิบาลใหแกบุคลากร 

 1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันการทุจริต 

 1.3 สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต และวัฒนธรรมรวมกันสอดสองดูแล 

 

2. มาตรการ / แนวทางในการดําเนินการ 

 2.1 ใหบุคลากรเขารวม Mahidol Digital KM Masterclass เพ่ือเรียนรูเก่ียวกับกฎหมายการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล ซ่ึง พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคลจะมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 รวมท้ังการ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับความสําคัญของ PDPA ภายในสวนงาน เพ่ือปองกันการละเมิดดานขอมูลสวนบุคคล 

 2.2 จัดโครงการอบรม ใหความรูบุคลากรเก่ียวกับข้ันตอนการยืม และการเบิกครุภัณฑท่ีถูกตอง เพ่ือ

ปองกันการนําของใชสํานักงานไปใชโดยไมถูกตอง ผาน MB KM ทางเว็บไซต หรือการบรรยายของบุคลากร

ภายในสวนงาน 

 2.3 จัดทําระบบการรวบรวมและเผยแพรกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของผานเว็บไซต

ของสวนงาน 

 2.4 เผยแพรขอมูลของสวนงานสูสาธารณะ ดานคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป

สามารถตรวจสอบได ผานทางเว็บไซตของสวนงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 



3. ผลการดําเนินการ 

ตารางแสดงผลการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป 2565 สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกลุ 

 แผนการดําเนินการ  

 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 อยูระหวางดําเนินการ 

มาตรการ / แนวทางในการดําเนินการ 
2564 2565 

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

1. ใหบุคลากรเขารวม Mahidol Digital KM Masterclass 

เพ่ือเรียนรูเก่ียวกับกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซ่ึง 

พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคลจะมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 

มิถุนายน 2565 รวมท้ังการประชาสัมพันธเก่ียวกับความสําคัญ

ของ PDPA ภายในสวนงาน เพ่ือปองกันการละเมิดดานขอมูล

สวนบุคคล 

งบประมาณ : ไมมี 

การดําเนินการ :  

       1. ประชาสัมพันธใหบุคลากรเขารวมอบรม KM ในหัวขอ 
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มาตรการ / แนวทางในการดําเนินการ 
2564 2565 

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

PDPA ของมหาวิทยาลัย  

        2. จัดกิจกรรมอบรมใหความรูดาน PDPA โดย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.นริศร กิติยานันท รองผูอํานวยการฝาย

บริหาร และเครือขายผูประสานงานดานขอมูลสวนบุคคล

ระดับบริหาร และนางสาวพลอยยอดฉัตร ภัทรพงศกร นิติกร 

และเครือขายผูประสานงานดานขอมูลสวนบุคคลระดับ

ปฏิบัติการ ในหัวขอ “เทาทัน... พรอมรับมือกับยุค Data 

Privacy” เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2565 

งบประมาณ : ไมมี 

ผลการดําเนินการ :  

        1. ปงบประมาณ 2565 มีบุคลากรเขาอบรม  KM 

จํานวน (ไมสามารถดึงขอมูลจากฐานขอมูลได เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยระบบลม) คน 

        2. มีผูลงทะเบียนเขาอบรม 79 คน 

ปญหาและอุปสรรค :  

        1. เม่ือไมกําหนดวันท่ีท่ีสิ้นสุดกิจกรรม ทําใหติดตามผล

ยาก เนื่องจากบุคลากรเขารวมไมพรอมกัน 

        2. – 
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มาตรการ / แนวทางในการดําเนินการ 
2564 2565 

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

ขอเสนอแนะ :  

        1. ควรมีกําหนดเวลาใหบุคลากรเขารวม และรายงาน

ผลทันทีหลังอบรม 

        2. - 

2. จัดโครงการอบรม ใหความรูบุคลากรเก่ียวกับข้ันตอนการ

ยืม การซ้ือและการเบิกครุภัณฑท่ีถูกตอง เพ่ือปองกันการนํา

ของใชสํานักงานไปใชโดยไมถูกตอง ผาน MB KM ทางเว็บไซต 

หรือการบรรยายของบุคลากรภายในสวนงาน 

งบประมาณ : ไมมี 

การดําเนินการ : จัดโครงการอบรมบุคลากรเก่ียวกับข้ันตอน

การยืม การซ้ือและการเบิกครุภัณฑท่ีถูกตอง ในหัวขอ “การ

จัดซ้ือครุภัณฑจากเงินทุนวิจัย ดําเนินการอยางไรใหถูกตอง” 

โดยนางสาวผองศรี สวางสุขสกุล เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 

ผลการดําเนินการ : มีผูลงทะเบียนเขารวมอบรมจํานวน 57 

คน 

ปญหาและอุปสรรค : ไมสามารถจัดอบรมแบบ onsite ได ทํา

ใหผูเขารวมไมมากเทาท่ีควร 

ขอเสนอแนะ : ควรจัดอบรมใหหัวขอมีความเฉพาะเจาะจงมาก

ข้ึน 
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มาตรการ / แนวทางในการดําเนินการ 
2564 2565 

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. จัดทําระบบการรวบรวมและเผยแพรกฎหมาย กฎระเบียบ 

และขอบังคับท่ีเก่ียวของผานเว็บไซตของสวนงาน 

งบประมาณ : ไมมี 

การดําเนินการ : รวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ จัด

หมวดหมู และสรางหนาเว็บ 

ผลการดําเนินการ : รวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 

ผานลิงค https://mb.mahidol.ac.th/th/law-regulations/  

การดําเนินการ : เสร็จสิ้น 

ปญหาและอุปสรรค : ขอมูลตองมีการอัพเดตทุกเดือน 

ขอเสนอแนะ : - 

            

4. เผยแพรขอมูลของสวนงานสูสาธารณะ ดานคุณธรรมและ

ความโปรงใส เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบได ผาน

ท า ง เว็ บ ไซ ต ข อ งส ว น งาน  ( Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) 

งบประมาณ : ไมมี 

การดําเนินการ : รวบรวมขอมูล ประสานงานผูเก่ียวของ และ

เผยแพรผานหนาเว็บไซต  

ผลการดําเนินการ : รวบรวมขอมูลและเผยแพรหนาเว็บไซต 

ผานลิงค https://mb.mahidol.ac.th/th/ita-2/ 
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มาตรการ / แนวทางในการดําเนินการ 
2564 2565 

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

ปญหาและอุปสรรค : มีขอมูล ท่ีตองจัดทําข้ึนใหม เยอะ

เนื่องจากยังไมเคยมีการรวบรวมขอมูลดังกลาวเพ่ือแสดงใน

เว็บไซตมากอน จึงทําใหใชเวลาคอนขางนาน และมีขอมูลตก

หลน 

ขอเสนอแนะ : จัดทํารอบปปฏิทินเพ่ือกําหนดใหผูเก่ียวของ

ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามรอบปไดทันเวลา 
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