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  จากผลการประเมินประจําปงบประมาณ 2565 พบวา ประเด็นท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไข

อยางเรงดวน ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ได 11.11 คะแนน และตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ได 

66.67 คะแนน ประเด็นท่ีตองไดรับการปรับปรุงแกไข ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ได 76.88 

คะแนน ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ได 78.54 คะแนน และตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสิน ได 79.31 คะแนน  

ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 11.11 คะแนน  

จากการวิ เ ค ร าะห พบว า  ก า ร เป ด เ ผยข อ มู ลส าธ า 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 ขอมูลท่ีข้ึน

แสดงบนหนาเว็บไซตตองมีรายละเอียดครบถวนตามท่ี ป.ป.ช. กําหนด ใหติดตามการดําเนินการเพ่ิมขอมูลเปน

ระยะ และใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้งกอนเขารับการประเมิน เม่ือดําเนินการแลวใหมีการติดตาม

ผลการดําเนินงานวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการประเมินในปถัดไป รับผิดชอบโดย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทร สรรพานิช รักษาการแทนรองผูอํานวยการ ฝายแผนและพัฒนาคุณภาพ และนางสาว

พลอยยอดฉัตร ภัทรพงศกร นิติกร 

  การดําเนินการ 

● ศึกษาคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําปงบประมาณ 2566 โดยละเอียด เนนองคประกอบดานขอมูล เนนย้ําปท่ีตองแสดงขอมูล และแจงตอ

ผูเก่ียวของ ไดแก หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพ หนวยทรัพยากรบุคคล หนวยคลัง พัสดุ และรายได หนวยบริหาร
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และธุรการ หนวยสื่อสารองคการและสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใหมีขอมูลครบถวนในสวนท่ี

รับผิดชอบ 

● เขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกํากับติดตามการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือ

ซักซอมความเขาใจและแนวปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปรบัปรงุแกไขของแตละหนวยงาน เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2565 ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว 

● ประชุมเพ่ือซักซอมความเขาใจของผูเก่ียวของในรายละเอียดของขอมูลท่ีตองเผยแพรสู

สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2566 ตามวัตถุประสงคของ ป.ป.ช. (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) วันท่ี 22 ธันวาคม 2565 

● ประชุมผูเก่ียวของเพ่ือติดตามความคืบหนาของขอมูลท่ีตองเผยแพรสูสาธารณะ ประจําป

งบประมาณ 2566 วันท่ี 27 มกราคม 2566 

● ประชุมผูเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอมูลท่ีเผยแพรสูสาธารณะ ประจําป

งบประมาณ 2566 วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2566  

● ตรวจสอบขอมูล การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) บนเว็บไซต ตนเดือนเมษายน 2566 และปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย กอนเขารับการประเมิน

ชวงปลายเดือนเมษายน 2566 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 66.67 คะแนน 

  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 และ

ประชาสัมพันธผูท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด ใหขอมูลท่ีข้ึนแสดงบนหนาเว็บไซตมีรายละเอียดครบถวนตามท่ี ป.ป.ช. 

กําหนด ใหติดตามการดําเนินการเพ่ิมขอมูลเปนระยะ และใหตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้งกอนเขารับ

การประเมิน เม่ือดําเนินการแลวใหมีการติดตามผลการดําเนินงานวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยพิจารณา



หนา 3 จาก 5 

 

จากผลการประเมินในปถัดไป รับผิดชอบโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทร สรรพานิช รักษาการแทนรอง

ผูอํานวยการ ฝายแผนและพัฒนาคุณภาพ และนางสาวพลอยยอดฉัตร ภัทรพงศกร นิติกร 

การดําเนินการ 

● ศึกษาคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําปงบประมาณ 2566 โดยละเอียด เนนองคประกอบดานขอมูล เนนย้ําปท่ีตองแสดงขอมูล และแจงตอ

ผูเก่ียวของ ไดแก หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพ หนวยทรัพยากรบุคคล หนวยคลัง พัสดุ และรายได หนวยบริหาร

และธุรการ หนวยสื่อสารองคการและสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใหมีขอมูลครบถวนในสวนท่ี

รับผิดชอบ 

● นางสาวพลอยยอดฉัตร ภัทรพงศกร นิติกร และนางสาวพิชชาภัทร หาญปราบ หัวหนาหนวย

คลัง พัสดุ และรายได (มอบหมายโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทร สรรพานิช รักษาการแทนรองผูอํานวยการ 

ฝายแผนและพัฒนาคุณภาพ) เขารวมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกํากับติดตามการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 เพ่ือซักซอมความเขาใจและแนวปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแกไขของแตละหนวยงาน เม่ือวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว 

● ประชุมเพ่ือซักซอมความเขาใจของผูเก่ียวของในรายละเอียดของขอมูลท่ีตองเผยแพรสู

สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2566 ตามวัตถุประสงคของ ป.ป.ช. (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ) วันท่ี 22 ธันวาคม 2565 

● ประชุมผูเก่ียวของเพ่ือติดตามความคืบหนาของขอมูลท่ีตองเผยแพรสูสาธารณะ ประจําป

งบประมาณ 2566 วันท่ี 27 มกราคม 2566 

● ประชุมผูเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแกไขขอมูลท่ีเผยแพรสูสาธารณะ ประจําป

งบประมาณ 2566 วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2566  

● ตรวจสอบขอมูล การเผยแพรขอมูลสูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) บนเว็บไซต ตนเดือนเมษายน 2566 และปรับปรุงแกไขครั้งสุดทาย กอนเขารับการประเมิน

ชวงปลายเดือนเมษายน 2566 
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ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต 76.88 คะแนน 

  จากการวิเคราะหพบวา การเปดเผยการดําเนินการในหนวยงานตอบุคลากร เชน นโยบายหรือ

มาตรการปองกันการทุจริต การดําเนินการตอการทุจริต หรือการนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบท้ังภายใน

และภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางาน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุลมีการดําเนินการอยูภายในตามฝายท่ี

รับผิดชอบ แตไมไดมีการประชาสัมพันธหรือแจงตอผูปฏิบัติงานในสถาบันฯ ทําใหบุคลากรขาดการรับรูในสวนนี้ 

  แนวทางการปรับปรุงแกไข  

ใหประชาสัมพันธและแจงตอผูปฏิบัติงานภายในสถาบันฯ เก่ียวกับการแกไขปญหาการทุจริตตาม

รายละเอียดท่ีไดกลาวไวแลว ใหชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมถึงสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการแกไขปญหาการ

ทุจริตภายในสถาบันฯ ใหแกบุคลากร และเม่ือดําเนินการแลวใหมีการติดตามผลการดําเนินงานวามีประสิทธิภาพ

มากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการประเมินในปถัดไป รับผิดชอบโดยนางสาวพลอยยอดฉัตร ภัทรพงศกร 

นิติกร  

  การดําเนินการ 

● แสดงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตบนหนาเว็บไซตหลักของสถาบันฯ 

● จัดทําโปสเตอรและประชาสัมพันธนโยบายและมาตรการปองกันการทุจริต 

● จัดทําโปสเตอรและประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนเม่ือพบการทุจริตภายในสถาบันฯ 

● จัดกิจกรรม Meet the Director ครั้งท่ี 12 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2566 ผูอํานวยการสถาบัน

กลาวสงเสริมการดําเนินงานของสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล ใหอยูภายใตคุณธรรมและความโปรงใส ปราศจาก

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และสนับสนุนใหบุคลากรประพฤติตนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย

ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใชงบประมาณ 78.54 คะแนน 

  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 

การดําเนินการ 

● จัดทําโปสเตอรและประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชจายงบประมาณ  

● จัดทําโปสเตอรและประชาสัมพันธชองทางการติชมหรือสงขอเสนอแนะมายังสถาบันฯ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใชทรัพยสิน 79.31 คะแนน  

  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 

การดําเนินการ 

● จัดทําโปสเตอรและประชาสัมพันธเก่ียวกับข้ันตอนการยืมทรัพยสินของราชการ 

● จัดกิจกรรมอบรมใหความรูดานพัสดุแกบุคลากร (รอดําเนินการ) 

 
 

 

            นางสาวพลอยยอดฉัตร ภัทรพงศกร  ผูจัดทํา 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทร สรรพานิช      ผูตรวจ 


