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  ป.ป.ช. (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) ไดกําหนด

หลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสวนงานภาครัฐ หรือ Integrity & 

Transparency Assessment (ITA) มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดนําหลักเกณฑดังกลาว มาจัดทําเปนขอตกลงการ

ปฏิบัติงานของสวนงาน เพ่ือเปนการสงเสริมใหทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและ

โปรงใส โดยการประเมินจะมี 3 ประเภท คือ  

● IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) ประเมินดวยแบบประเมิน จากผูมีสวนไดสวน

เสียภายใน คือบุคลากรท่ีมีอายุงานไมนอยกวา 1 ป  

● EIT (External Integrity and Transparency Assessment) ประเมินดวยแบบประเมิน จากผูมีสวนได

สวนเสียภายนอก คือ นักศึกษาและผูรับบริการ  

● OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ประเมินจากขอมูลท่ีแสดงบนเว็บไซต 

เชน การใชจายงบประมาณ การดําเนินการดานพัสดุ เปนตน 

 

1. คะแนนผลการประเมินตามเครื่องมือการประเมิน 

  คะแนนผลการประเมินของสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล ประจาํปงบประมาณ 2565 

มีผลประเมิน 71.32 คะแนน ระดบัผลการประเมิน C 

เครื่องมือการประเมิน 
คะแนนท่ีได 

(100 คะแนน) 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 

คะแนนถวง 

น้ําหนัก 

1. แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 81.55 30 24.47 

2. แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 83.15 30 24.95 

3. แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 54.76 40 21.90 

รวม 71.32 
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2. คะแนนสูงสุดรายตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี 87.20 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 78.54 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ 85.83 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสิน 79.31 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาทุจริต 76.88 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน 86.86 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 80.25 

ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 82.33 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 66.67 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 11.11 
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3. ขอเสนอแนะจากคณะท่ีปรึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มีผลคะแนน ITA เทากัน 71.31 คะแนน ซ่ึงอยูในระดับผลการ

ประเมิน (Rating Score) ท่ีระดับพอใช 

  เครื่องมือแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุลไดคะแนนการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจสูงสุด 

ท้ังนี้ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ผูตรวจมีขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงและพัฒนาในตัวชี้วัดท่ีมีผลประเมินคะแนนตํ่า โดยเฉพาะประเด็น บุคลากรในหนวยงานปฏิบัติงานหรือ

ใหบริการแกผูท่ีมาติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 

  เครื่ อ ง มือแบบวัดการรับรู ของผู มี ส วน ได ส วน เสี ยภายนอก  (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุลไดคะแนนการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 6 

คุณภาพการดําเนินงานสูงสุดท้ังนี้ควรพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการ

ทํางาน ผูตรวจมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาในตัวชี้วัดท่ีมีผลประเมินคะแนนต่ํา โดยเฉพาะประเด็น 

หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการ ของหนวยงานใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด  

  สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล ไดคะแนนผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ต่ําท่ีสุด ผูตรวจมีขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงและพัฒนาในตัวชี้วัดท่ีมีผลประเมินคะแนนต่ํา โดยเฉพาะประเด็น Q&A แผนดําเนินงานประจําป รายงาน

การกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป รอบ 6 เดือน ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ แผนการใชจายงบประมาณ

ประจําป รายงานการกํากับติดตามการใชงบประมาณประจําป รอบ 6 เดือน แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ประจําป การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม การมีสวน

รวมของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต การ

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร แผนการปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําปรายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ

ปองกันการทุจริตประจําป รอบ 6 เดือน มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน และการ

ดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
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4. วิเคราะหประเด็นท่ีตองปรับปรุงแกไข 

  จากผลการประเมินพบวา ประเด็นท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 10 

การปองกันการทุจริต ได 11.11 คะแนน และตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ได 66.67 คะแนน ประเด็นท่ีตอง

ไดรับการปรับปรุงแกไข ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ได 76.88 คะแนน ตัวชี้วัดท่ี 2 การใช

งบประมาณ ได 78.54 คะแนน และตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสิน ได 79.31 คะแนน  

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 11.11 คะแนน  

  การปองกันการทุจริต เปนตัวชี้วัดท่ีจัดอยูในการประเมินประเภทการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีตัวชี้วัดยอยดังนี้ 

● ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความ

เสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปองกันการทุจริต 

● ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกัน

การทุจริตภายในหนวยงาน 

  จากการวิ เ ค ราะห พบว า  ก า ร เป ด เ ผยข อ มู ลสาธา รณะ  (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ในหัวขอนี้ ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ ป.ป.ช. (สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) เนื่องจากมีความสับสนและคลาดเคลื่อนขององคประกอบขอมูลและป

ทีตองการใหแสดงขอมูล จึงทําใหขอมูลไมครบ และแสดงไมตรงกับปท่ี ป.ป.ช. ตองการ ทําใหไมไดคะแนนในสวนนี้ 

  แนวทางการปรับปรุงแกไข ใหตรวจสอบวัตถุประสงคและปท่ีตองการใหแสดงขอมูลจากคูมือ ITA 

โดยละเอียด ขอมูลท่ีข้ึนแสดงบนหนาเว็บไซตตองมีรายละเอียดครบถวนตามท่ี ป.ป.ช. กําหนด ใหติดตามการ

ดําเนินการเพ่ิมขอมูลเปนระยะ และใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้งกอนเขารับการประเมิน เม่ือ

ดําเนินการแลวใหมีการติดตามผลการดําเนินงานวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการ

ประเมินในปถัดไป รับผิดชอบโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทร สรรพานิช รักษาการแทนรองผูอํานวยการ ฝาย

แผนและพัฒนาคุณภาพ และนางสาวพลอยยอดฉัตร ภัทรพงศกร นิติกร 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 66.67 คะแนน 

การเปดเผยขอมูล เปนตัวชี้วัดท่ีจัดอยูในการประเมินประเภทการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open 

Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีตัวชี้วัดยอยดังนี้ 

● ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน การประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล 

● ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน ไดแก การดําเนินงาน และการปฏิบัติงาน 
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● ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก การบริหารเงินงบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุ 

● ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.4 การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

● ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

  จากการวิ เ ค ราะห พบว า  ก า ร เป ด เ ผยข อ มู ลสาธา รณะ  (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ในหัวขอนี้ ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ ป.ป.ช. (สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) เนื่องจากบางหัวขอมีความสับสนและคลาดเคลื่อนขององคประกอบ

ขอมูลและปทีตองการใหแสดงขอมูล จึงทําใหขอมูลแสดงไมตรงกับปท่ี ป.ป.ช. ตองการ และบางหัวขอมีการแสดง

ขอมูลท่ีมีรายละเอียดไมครบถวน ทําใหไมไดคะแนนในสวนนี้  

  แนวทางการปรับปรุงแกไข ใหตรวจสอบวัตถุประสงคและปท่ีตองการใหแสดงขอมูลจากคูมือ ITA 

โดยละเอียด และประชาสัมพันธผูท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด ใหขอมูลท่ีข้ึนแสดงบนหนาเว็บไซตมีรายละเอียด

ครบถวนตามท่ี ป.ป.ช. กําหนด ใหติดตามการดําเนินการเพ่ิมขอมูลเปนระยะ และใหตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลอีกครั้งกอนเขารับการประเมิน เม่ือดําเนินการแลวใหมีการติดตามผลการดําเนินงานวามีประสิทธิภาพมาก

นอยเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการประเมินในปถัดไป รับผิดชอบโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทร สรรพานิช 

รักษาการแทนรองผูอํานวยการ ฝายแผนและพัฒนาคุณภาพ และนางสาวพลอยยอดฉัตร ภัทรพงศกร นิติกร 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 76.88 คะแนน 

  การแกไขปญหาการทุจริต เปนตัวชี้วัดท่ีจัดอยูในการประเมินประเภทการรับรูของผูมีสวนไดสวน

เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดยผลการประเมินรายขอแสดงใหเห็น

วาตองปรับปรุงประเด็นดังนี้ 

● การดําเนินการในหนวยงาน ไดแก ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 

● การแกไขปญหาการทุจริตในหนวยงาน 

● การดําเนินการตอการทุจริตในหนวยงาน ไดแก เฝาระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย 

● การนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือ

ปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
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● ความคิดเห็นของผูทําแบบประเมินเม่ือพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน ไดแก สามารถรองเรียน

และสงหลักฐานไดอยางสะดวก สามารถติดตามผลการรองเรียนได ม่ันใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา 

และม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 

  จากการวิเคราะหพบวา การเปดเผยการดําเนินการในหนวยงานตอบุคลากร เชน นโยบายหรือ

มาตรการปองกันการทุจริต การดําเนินการตอการทุจริต หรือการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบท้ังภายใน

และภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุลมีการดําเนินการอยูภายในตามฝายท่ี

รับผิดชอบ แตไมไดมีการประชาสัมพันธหรือแจงตอผูปฏิบัติงานในสถาบันฯ ทําใหบุคลากรขาดการรับรูในสวนนี้ 

  แนวทางการปรับปรุงแกไข ใหประชาสัมพันธและแจงตอผูปฏิบัติงานภายในสถาบันฯ เก่ียวกับ

การแกไขปญหาการทุจริตตามรายละเอียดท่ีไดกลาวไวแลว ใหชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมถึงสรางความเชื่อม่ันใน

กระบวนการแกไขปญหาการทุจริตภายในสถาบันฯ ใหแกบุคลากร และเม่ือดําเนินการแลวใหมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการประเมินในปถัดไป รับผิดชอบโดยนางสาว

พลอยยอดฉัตร ภัทรพงศกร นิติกร  

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 78.54 คะแนน 

การใชงบประมาณ เปนตัวชี้วัดท่ีจัดอยูในการประเมินประเภทการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดยผลการประเมินรายขอแสดงใหเห็นวา

ตองปรับปรุงประเด็นดังนี้ 

● การรับรูแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน 

● การใชจายงบประมาณ ไดแก คุมคา และไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว 

● การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ไดแก ทวงถาม ทักทวง และ

รองเรียน 

  จากการวิเคราะหพบวา การเปดเผยการดําเนินการในหนวยงานตอบุคลการ เชน แผนการใชจาย

ประจําปของหนวยงาน การใชจายงบประมาณ และการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตรวจสอบการใช

จายงบประมาณ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุลมีการดําเนินการอยูภายในตามฝายท่ีรับผิดชอบ และไดมีการ

ประชาสัมพันธหรือแจงตอผูปฏิบัติงานในสถาบันฯ แลว แตอาจไมท่ัวถึง ทําใหบุคลากรขาดการรับรูในสวนนี้ 

แนวทางการปรับปรุงแกไข ใหประชาสัมพันธและแจงตอผูปฏิบัติงานภายในสถาบันฯ เก่ียวกับ

การใชจายงบประมาณ ตามรายละเอียดท่ีไดกลาวไวแลว ใหชัดเจนเปนรูปธรรม ท่ัวถึง และบอยครั้งข้ึน และเม่ือ
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ดําเนินการแลวใหมีการติดตามผลการดําเนินงานวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการ

ประเมินในปถัดไป รับผิดชอบโดยนางสาวพิชชาภัทร หาญปราบ หัวหนาหนวยคลัง พัสดุ และรายได 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสิน 79.31 คะแนน  

การใชทรัพยสิน เปนตัวชี้วัดท่ีจัดอยูในการประเมินประเภทการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดยผลการประเมินรายขอแสดงใหเห็นวาตอง

ปรับปรุงประเด็นดังนี ้

● ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติในหนวยงาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง 

● การรับรูแนวปฏิบัติของหนวยงานเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 

● การกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการนําไปใชประโยชนสวนตัว กลุม 

หรือพวกพอง 

  จากการวิเคราะหพบวา การเปดเผยการดําเนินการในหนวยงานตอบุคลากร เชน ข้ันตอนการขอ

อนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติในหนวยงาน แนวปฏิบัติของหนวยงานเก่ียวกับการใชทรัพยสิน

ของราชการท่ีถูกตอง และการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ สถาบันชีววิทยาศาสตร

โมเลกุลมีการดําเนินการอยูภายในโดยหนวยคลัง พัสดุ และรายได และไดมีการประชาสัมพันธ จัดอบรมใหความรู 

และแจงตอผูปฏิบัติงานในสถาบันฯ แลว แตอาจไมท่ัวถึง ทําใหบุคลากรขาดการรับรูในสวนนี้ 

แนวทางการปรับปรุงแกไข ใหประชาสัมพันธ จัดกิจกรรมอบรมใหความรู  หรือแจงตอ

ผูปฏิบัติงานภายในสถาบันฯ เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ ตามรายละเอียดท่ีไดกลาวไวแลว ใหชัดเจนเปน

รูปธรรม ท่ัวถึง และบอยครั้งข้ึน และเม่ือดําเนินการแลวใหมีการติดตามผลการดําเนินงานวามีประสิทธิภาพมาก

นอยเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการประเมินในปถัดไป รับผิดชอบโดยนางสาวพิชชาภัทร หาญปราบ หัวหนา

หนวยคลัง พัสดุ และรายได 

 

            นางสาวพลอยยอดฉัตร ภัทรพงศกร  ผูจัดทํา 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทร สรรพานิช      ผูตรวจ 

 

 

หมายเหตุ ผลการประเมินหัวขอยอยท่ีสูงกวา 80 คะแนน จะไมถูกนํามาวิเคราะหแนวทางการปรับปรุงแกไข 


