
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 16.30 น. 
ด้วยการประชุมผ่านระบบ Cisco Webex Meeting



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การปรับตัวชี้วัดที่ 4.1 และแนวทางการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)



ตวัช้ีวดัหลกั (Corporate KPIs) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Targets)

ระยะ 5 ปี
(2561 - 2565)

ระยะ 10 ปี
(2566 - 2570)

ระยะ 15 ปี
(2571 - 2575)

ระยะ 20 ปี
(2576 - 2580)

เดิม
4.1 การจดัล าดบัด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเ นินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( ITA) ของกลุ่ม
สถาบนัอดุมศึกษาท่ีเข้ารบัการประเมิน

ล าดบัท่ี 1 - 10 1 - 5 1 - 3 1 - 3

ใหม่
4.1 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครฐั (ITA) อยู่ในระดบัสงู

ระดบั A AA AA AA

ปรับตัวชี้วัดหลัก (Corporate KPIs)
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1

*ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 33/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563



ยุทธศาสตร์ที่ 4.2

ตวัช้ีวดัหลกั (Corporate KPIs) หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย (Targets)

ระยะ 5 ปี
(2561 - 2565)

ระยะ 10 ปี
(2566 - 2570)

ระยะ 15 ปี
(2571 - 2575)

ระยะ 20 ปี
(2576 - 2580)

4.2 ร้อยละของส่วนงานท่ีมีระบบธรรมาภิบาล ล าดบัท่ี 80 90 100 100

*คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 33/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เห็นชอบให้ให้น าเกณฑ์การประเมิน ITA 
มาเป็นเครื่องมือประเมินธรรมาภิบาลของส่วนงาน 



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.2 ปฏิทินการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารหมายเลข 1



ปฏิทินการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ ช่วงระยะเวลา การด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ
1 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 64 (2 เดือน) ลงทะเบียนและน าเข้าข้อมูล

- ผูดู้แลระบบ (ADMIN) และผูบ้ริหารลงทะเบียน
- ผูดู้แลระบบน าเขา้ขอ้มูล IIT และ EIT
- ผูบ้ริหารตรวจสอบและอนุมติัขอ้มูล IIT และ EIT

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- กองกฎหมาย

2 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 (2 เดือน) เกบ็ข้อมูล IIT และ EIT
- ผูดู้แลระบบเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ช่องทางการตอบ IIT และ EIT
- ผูดู้แลระบบก ากบัใหบุ้คลากรตอบ IIT ใหไ้ดจ้  านวนตามท่ีก าหนด
- เกบ็ขอ้มูล EIT โดยคณะท่ีปรึกษา

- กองกฎหมาย/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

3 1 ม.ีค. – 30 เม.ย. 64 (2 เดือน) เกบ็ข้อมูล OIT
- ผูดู้แลระบบน าเขา้ขอ้มูล OIT
- ผูบ้ริหารตรวจสอบและอนุมติัขอ้มูล OIT

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- กองกฎหมาย

4 1 – 31 พ.ค. 64 (1 เดือน) ให้คะแนน OIT - คณะท่ีปรึกษา

5 1 – 15 ม.ิย. 64 (15 วนั) ช้ีแจง OIT เพิม่เตมิ (ในกรณีท่ีเห็นวา่ผลคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ)์ - กองกฎหมาย

6 16 – 30 มิ.ย. 64 (15 วนั) ยืนยนัผลคะแนน OIT (คณะท่ีปรึกษาพิจารณาขอ้ช้ีแจงและยนืยนัผลคะแนน OIT ) - คณะท่ีปรึกษา

7 1 – 31 ก.ค. 64 (1 เดือน) สรุปและจดัท ารายงานผล - คณะท่ีปรึกษา

8 1 – 31 ส.ค. 64 (1 เดือน) ประกาศผลการประเมินอย่างเป็นทางการ - คณะกรรมการ ป.ป.ช.



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.3 เกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารหมายเลข 2



การประเมิน ITA เป็นการประเมินเชิงบวกเพื่อผลักดันให้องค์กรหรือ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินมีการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ด าเนินการโดย ส านักงาน ป .ป.ช.
ซึ่งมีประเมินจาก 3 ส่วน ได้แก่

1) การส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
2) การส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
3) การส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

เกณฑ์เดิมไม่มีเปลีย่น



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%



เครื่องมือ ตัวชีว้ัด
แบบส ารวจการรับรู้ของผู้มสี่วนไดส้ว่นเสยีภายใน (IIT)
30 ข้อค าถาม (ตัวชี้วัดละ 6 ข้อ)

1. การปฏิบัติหน้าที่ (6 ข้อ)

2. การใช้อ านาจ (6 ข้อ)

3. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (6 ข้อ)

4. การใช้งบประมาณ (6 ข้อ)

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6 ข้อ)

แบบส ารวจการรับรู้ของผู้มสี่วนไดส้ว่นเสยีภายนอก (EIT)
15 ข้อค าถาม (ตัวชี้วัดละ 5 ข้อ)

6. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (5 ข้อ)

7. การปรับปรุงการท างาน (5 ข้อ)

8. คุณภาพการด าเนินงาน (5 ข้อ)

แบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
43 ข้อมูล

9. การเปิดเผยข้อมูล (33 ข้อมูล)

10. การป้องกันการทุจริต (10 ข้อมูล)

ตัวชี้วดัการประเมิน



คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA

85 คะแนน
ขึ้นไปถือว่าผ่าน



ผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างป ี2560 - 2563
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*จ านวนสถาบนัอุดมศกึษาที่เขา้รบัการประเมินกวา่ 80 แห่ง
หมายถงึ การจัดล าดับในแตล่ะปี

คะแนนเต็ม 100 (85 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน)

AAC A
ผ่าน



เครื่องมอื ตัวชีว้ัด คะแนน หมายเหตุ
การส ารวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ  (43 ข้อมูล)

การเปิดเผยข้อมูล 100.00

การป้องกันการทุจริต 100.00

การส ารวจการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(435 คน)

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.03

การปรับปรุงการท างาน 94.44

คุณภาพการด าเนินงาน 92.48

การส ารวจการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(426 คน)

การปฏิบัติหน้าที่ 85.00 เท่ากับเกณฑ์

การใช้อ านาจ 77.83 ต่ ากว่าเกณฑ์

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.23 ต่ ากว่าเกณฑ์

การใช้งบประมาณ 73.11 ต่ ากว่าเกณฑ์

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 71.93 ต่ ากว่าเกณฑ์

ผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563 (รายตวัชี้วดั)

*หมายเหตุ      85 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เอกสารหมายเลข 3



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA จาก IIT ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารหมายเลข 4



กองกฎหมายได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA จาก IIT 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

▪ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4
▪ มีจ านวน 6 หน้า



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.2 พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารหมายเลข 4



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.3 พิจารณาแนวทางการประเมินธรรมาภิบาลระดับส่วนงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564



แนวทางการประเมินธรรมาภิบาลระดับส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองกฎหมายได้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังนี้
▪ โรงเรียนนายร้อยต ารวจเสนอ TOR ราคา 980,800 บาท
▪ หารือทางคณะสังคมศาสตร์ฯ (รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ) ซึ่งได้เสนอให้หาผู้รับจ้างมาด าเนินการ

ในปีแรกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เมื่อมหาวิทยาลัยมีความพร้อมแล้วให้ด าเนินการเอง ทั้งนี้ 
ควรมีคณะท างานเพื่อมาก ากับดูแลผู้รับจ้างด้วย

▪ รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
▪ เสนอให้มีการปรับปรุงคณะกรรมการ โดยให้ส่วนงานเข้ามามีส่วนร่วมการด าเนินการด้วย
▪ เสนอใหน้ าเกณฑบ์างสว่นของ ITA ที่มีความส าคญัหรอืมคีวามจ าเป็นมาให้สว่นงานด าเนินการโดยไม่ต้องน ามาทั้งหมด



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ขอบคุณ / THANK YOU


