
การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนธรรมาภิบาล
ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 แผนการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารหมายเลข 1



ส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT)

บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
ไม่น้อยกว่า 400 คน

ส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ เช่น 
นักศึกษา ผู้ป่วย หรืออื่น ๆ

ไม่น้อยกว่า 400 คน

ส ารวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่
ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 43 ข้อมูล

3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

40% 30%30%



รวบรวม OIT

• กองกฎหมายรวบรวม
จากส านักงาน
อธิการบดีและส่วนงาน

• แจ้ง คกก.ประจ า ม. 
เพื่อขอความร่วมมือ
(10 มี.ค.)

พิจารณา/
แก้ไข OIT

• คกก. ขับเคลื่อน
พิจารณา (30 มี.ค.)

• ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูล 
OIT (1 - 12 เม.ย.)

น าข้อมูล OIT
ขึ้นเว็บไซต์

• กองบริหารงานทั่วไป 
และกองกฎหมาย
ร่วมกันน าข้อมูล OIT 
ขึ้นเว็บไซต์

น าข้อมูล OIT
เข้าระบ ITAS

• กองกฎหมายน าข้อมูล 
OIT เข้าในระบบ ITAS

อนุมัติข้อมูล
OIT

• รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารตรวจสอบ
ข้อมูล OIT ขั้นสุดท้าย 
พร้อมอนุมัติข้อมูล

10 ก.พ. – 15 ม.ีค. 15 มี.ค. – 12 เม.ย. 16 - 25 เม.ย. 26 - 27 เม.ย. 28 - 30 เม.ย. 

แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)



ล ำดบั ข้อมลู
1 คูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน
2 คูม่อืหรอืมาตรฐานการใหบ้รกิาร
3 ขอ้มลูเชงิสถติกิารใหบ้รกิาร
4 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจการใหบ้รกิาร
5 E–Service
6 แผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี
7 รายงานการก ากบัตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดอืน
8 รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี

ขอความร่วมมือให้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอความร่วมมือให้ด าเนินการภายในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564



น าเข้าข้อมูล

• น าเข้าข้อมูลจ านวน 
IIT ในระบบ ITAS

อนุมัติข้อมูล

• ตรวจสอบข้อมูล
จ านวน IIT พร้อม
อนุมัติข้อมูล

เตรียมจัด
โครงการ

• ประชุมเตรียมความ
พร้อมในการจัด
โครงการอบรม IIT
(30 ม.ีค.)

• แจ้ง คกก.ประจ า ม. 
เพื่อขอความร่วมมือ
(7 เม.ย.)

จัดโครงการ
อบรม IIT

• จัดอบรมกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูล IIT จ านวน 
360 คน (วันละ 180 
คน) พร้อมท าแบบ
ส ารวจ IIT

ติดตาม IIT 
ให้ครบ

• กองกฎหมายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ติดตาม IIT ให้ครบ

16 - 28 มี.ค. 29 - 31 มี.ค. 30 มี.ค. – 12 เม.ย. 30 เม.ย. – 31 พ.ค.

แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

28 - 29 เม.ย. 



รวบรวม
ข้อมูล EIT 

• รวบรวมข้อมูล EIT 
จากหน่วยงานภายใน
ส านักงานอธิการบดี 
และส่วนงาน

น าข้อมูล EIT

• กองกฎหมายน าเข้า
ข้อมูล EIT

อนุมัติข้อมูล

• รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารตรวจสอบ
ข้อมูล EIT พร้อม
อนุมัติข้อมูล

เตรียมความ
พร้อม

• แจ้ง คกก.ประจ า ม. 
เพื่อขอความร่วมมือ
(7 เม.ย.)

ติดตาม EIT 
ให้ครบ

• กองกฎหมายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ติดตาม IIT ให้ครบ

10 ก.พ. – 15 ม.ีค. 16 - 28 มี.ค. 29 - 31 มี.ค. 1 เม.ย. – 31 พ.ค.

แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

7 เม.ย.



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.2 แนวทางการน า เกณฑ์การประเมิน ITA ให้ส่วนงานด า เนินการ 
(ยุทธศาสตร์ที่ 4.2)



ตวัช้ีวดัหลกั (Corporate KPIs) หน่วยนับ
ค่ำเป้ำหมำย (Targets)

ระยะ 5 ปี
(2561 - 2565)

ระยะ 10 ปี
(2566 - 2570)

ระยะ 15 ปี
(2571 - 2575)

ระยะ 20 ปี
(2576 - 2580)

4.1 ผลกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครฐั (ITA) อยู่ในระดบัสงู

ระดบั A AA AA AA

4.2 ร้อยละของส่วนงำนท่ีมีระบบธรรมำภิบำล ร้อยละ 80 90 100 100

*ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 33/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลตามยุทธศาสตร์



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เอกสารหมายเลข 3



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.2 พิจารณาแนวทางการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการส ารวจ
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) วันที่ 28 - 29 เมษายน 2564
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ขอบคุณ / THANK YOU


