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เริ่มประชุมเวลา 14.05 น. 

ประธานกรรมการฯ กล่าวเปิดการประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ 
ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
 ผู ้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  แจ้งต่อที ่ประชุมว่า  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564  
ท ี ่  95.69 คะแนน โดยอย ู ่ ในระด ับผลการประเม ิน AA (ระด ับคะแนน 95.00 – 100) เป ็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ระดับคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนจำแนก
ออกเป็น 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ได้รับผลคะแนนที่ 27.75 คะแนน 2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ได้ร ับผลคะแนนที ่ 27.942 คะแนน  
และ 3.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ได้รับผลคะแนนที่ 40 คะแนน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 เรื่อง ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนน ระดับ AA 
 ผู ้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที ่ประชุมว่า  
เ น ื ่ อ ง ด ้ ว ยผลคะแนนกา รประ เ ม ิ นค ุณธรรมและความ โป ร ่ ง ใ ส  ป ร ะจ ำป ี ง บประมาณ  2564  
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในระดับมากกว่า 95 คะแนน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห ่ งชาต ิ  (ป .ป .ช . )  จ ึ ง ได ้มอบประกาศน ียบ ัตรเพ ื ่ อ เช ิ ดช ู เก ี ยรต ิแก ่มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร์   
ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งว่า แนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565  
สิ่งสำคัญคือผลคะแนนต้องไมล่ดน้อยลงกว่าในปีที่ผ่านมา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย เสนอแนะว่า เพื่อรักษามาตรระดับผลคะแนนให้คงที่
และสามารถพัฒนาผลคะแนนให้สูงขึ้น ควรมีแนวทางในการรักษาระดับผลคะแนนที่ไม่สามารถควบคุมได้ในส่วน



ของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) โดยใช้ว ิธ ีการพื ้นฐานเช่นเดียวกับปีที ่ผ ่านมาเพื ่อคงระดับคะแนน  และพัฒนาเพื ่อเพิ ่มค่าคะแนน 
โดยการเก็บแบบสอบถามทั้ง 2 ประเภท ให้ครอบคลุมมากขึ ้น และแจ้งต่อผู ้ที ่ทำแบบสอบถาม ให้ทราบถึง
ความสำคัญของการทำแบบสอบถาม อีกท้ังตรวจสอบตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยและทำการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมค่าคะแนน
ในตัวชี้วัดนั้น 

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เสนอแนะว่า ในส่วนของการกรอกแบบสอบถามมีข้อกำจัดด้านเทคนิค
บางประการ อาทิ หน้าจอเวลากรอกแบบสอบถามช่องคะแนนไม่สามารถขึ้นได้ทั้งหมดหากผู้ทำแบบสอบถาม 
ไม่ทราบจะเข้าใจว่าช่องคะแนนมีเพียงเท่าที่ปรากฏ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้คะแนนน้อย รวมไปถึงเมื่อเนื่องจากแบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเป็นข้อคำถามที่ค่อนข้างเข้าใจได้ยาก จึงควรทำให้ผู้ตอบคำถามสามารถเข้าใจในคำถาม
มากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 เร ื ่อง เกณฑ์การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใส ของมหาวิทยาล ัยธรรมศาสตร์   
ประจำปีงบประมาณ 2565 
 ผู ้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที ่ประชุมว่า   
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2565 มี
ทั้งสิ้น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่  1 แบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment) หร ื อแบบว ั ด  IIT ประกอบด ้ ว ย  5  ต ั วช ี ้ ว ั ด  และมี ค ่ าน้ ำหน ั กคะแนน 30  คะแนน  
โดยเป็นแบบสอบถามที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment) หร ือแบบว ัด  EIT ประกอบด ้ วย  3  ต ั วช ี ้ ว ั ด  และม ีค ่ าน ้ ำหน ั กคะแนน 30 คะแนน  
โดยเป็นแบบสอบถามที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานในการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

และส ่วนท ี ่  3 แบบว ัดการเป ิดเผยข ้อม ูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment) หรือแบบวัด OIT ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด และมีค่าน้ำหนักคะแนน 40 คะแนน เป็นข้อมูลที่จะต้อง
ดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

โดยเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ปีงบประมาณ 2565 แตกต่างจากปีงบประมาณ 2564 เล็กน้อย ในส่วนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 



(Open Data Integrity and Transparency Assessment) โดยปรับเปลี่ยนจากการเน้นให้มีการแสดงเจตจำนงค์
สุจริตของผู้นำสูงสุดขององค์กร เป็นการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.4 เร ื ่อง ปฏ ิท ินการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใส ของมหาวิทยาล ัยธรรมศาสตร์   
ประจำปีงบประมาณ 2565 
 ผู ้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที ่ประชุมว่า   
ตามที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกำหนดให้มีการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบและการนำเข้าข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก ในเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นั้น ทางฝ่ายเลขาฯ ได้ดำเนินการ
เป็นที่เรียบร้อย โดยในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด IIT  
และการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด EIT ซึ่งคาบเกี่ยวกับการตอบแบบวัด OIT ที่จัดเก็บในช่วงเดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จะตรวจสอบและให้คะแนนแบบวัด OIT ในช่วงเดือนพฤษภาคม และเปิด
โอกาสให้หน่วยงานชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันผลแบบวัด OIT ในช่วงเดือนมิถุนายน และในช่วงเดือนกรกฎาคมจะ
เป็นการประมวลผลการประเมินและการจัดทำรายงานผลการประเมิน โดยจะเผยแพร่ผลการประเมิน ในเดือน
สิงหาคม 2565 อันเป็นการสิ้นสุดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เพื่อพิจารนา 

2.1 เร ื ่อง แนวทางการเข้าร ับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 

2.1.1 การขอความอนุเคราะห์หน่วยงานส่งข้อมูล OIT และประชาสัมพันธ์เพื่อตอบแบบสอบถาม IIT 
และ EIT 
 ผู ้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที ่ประชุมว่า  
ทางสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ได้ส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อขออนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยในการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ โดยข้อมูล OIT ในเบื้องต้นสามารถอ้างอิงจาก
ข้อมูลเดิมได้ แต่อาจมีการเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ 
เป็นต้น โดยได้แนบเอกสารที่หน่วยงานเคยอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางอนุเคราะห์ข้อมูลแก่ทางสำนักงาน
สัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย และได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการกรอก



แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดย
ได้จัดทำรูปแบบของ QR Cord เพ่ือให้สามารถประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายโดยง่าย 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการตามท่ีเสนอ 

2.1.2  ปร ับปร ุงข ้อม ูลแบบว ัดการเป ิดเผยข ้อม ูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT 
 ผู ้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที ่ประชุมว่า   
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564  
ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ปรับปรุงข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) 
หรือแบบวัด OIT ในด้านของช่องทาง Q&A และช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ บน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยทางผู้ประเมินได้ให้แนวทางว่าควรมีช่องทาง Q&A ในรูปแบบที่มีการตอบโต้สองฝ่าย
ได้ ในส่วนของช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะต้องแยกออกจากช่องทางการร้อง
เรื่องอื่นๆอย่างชัดเจน และต้องแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการชี้แจ้งแนวทางการให้ข้อมูล
ในรูปแบบ Q&A ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาคมสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างแพร่หลายและอิสระ ดังนั้นการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางสาธารณะอาจทำให้มีการใช้
ถ้อยคำที่ละเอียดอ่อน และอาจทำให้กระทบต่อบุคคลอื่นและสร้างความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยได้  จึงออกแบบ
ช่องทาง “Q&A” ในรูปแบบการฝากคำถาม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบเข้าไปตอบคำถามต่าง ๆ อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้จัดทำ “FAQ” และ “คำถามที ่พบบ่อย” ในการรับบริการบนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย ช่องทาง Q&A จึงปรากฎในรูปแบบดั่งกล่าว และในส่วนของช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้ชี้แจ้งว่าตัวแบบฟอร์มที่รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นต่าง ๆ มีการระบุไว้อย่าง
ชัดเจน อีกท้ัง 
 ประธานคณะกรรมการฯ เสนอแนะว่า ในเบื้องต้นให้ดำเนินการแก้ไขตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอแนะมา โดยให้ทางสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพ่ือ
ประชาธิปไตยทำหน้าที่ผู้ดูแลช่องทาง Q&A บนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หากพบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้นำส่งเรื่องที่ได้รับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนหรือชี้แจ้งช่องทางการ
ร้องเรียนเรื ่องดังกล่าวไปยังผู ้ร ้องเรียนให้ผู ้ร ้องเรียนสามารถร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องโดยตรง   
และในส่วนของช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะต้องจัดทำให้มีความเป็นมาตราฐานสากล  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย เสนอแนะว่า  ในส่วนของช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบควรทำตามมาตรฐานสากลแยกออกจากช่องทางการร้องเรียนอ่ืนๆ โดยอาจทำในรูปแบบ



ของการร้องเรียนผ่านช่องทางE-mail หรอืปรับช่องทางการร้องเรียนโดยชี้แจ้งลักษณะของข้อร้องเรียนว่าจัดอยู่ใน
ข้อร้องเรียนประเภทใด และอาจต้องทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนประเภทต่างๆ เพื่อให้ให้เรื ่อง
ร้องเรียนประเภทต่างๆสามารถไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้โดยตรง 

ประธานคณะกรรมการฯ จ ึงมอบหมายให้ผ ู ้อำนวยการศูนย์ต ่อต ้านการทุจริตคอร ์ร ัปช ันแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แก้ไขปัญหาตามที่ที่ประชุมเสนอและประสานงานกับงานสื่อสานองค์กรเพ่ือหาแนวทาง
ปฏิบัติ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประสานงานเพื่อดูแล
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการตามท่ีเสนอ 

2.1.3 ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมินความเสี่ยงทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 ผู ้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที ่ประชุมว่า   
สืบเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้กำหนดตัวชี้วัดด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือใน
ประเด็นดังกล่าวร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ โดยในประเด็นของแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแผนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้น ในส่วนของแผนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ได้ให้ข้อสังเกตุว่าสามารถใช้เกณฑ์
เดิมประจำปี 2564 ได้ แต่เนื ่องด้วยในปีที ่ผ่านมามีการจัดโครงการด้านต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
ค่อนข้างมาก ดังนั้นค่าความเสี่ยงจึงควรลดลงจากเดิมและควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม จึงได้มีการค่าความเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มพิจารณาว่าค่าความเสี่ยงมีการลดระดับ
หร ือไม ่  โดยจะย ึดพ ื ้นฐานตามแผนการประเม ินความเส ี ่ยงด ้านการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 เพ่ือจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 และในส่วนของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการจัดทำขึ้นในปี 2563 และสิ้นสุดการปฏิบัติในปี 2565 โดยได้มีการทบทวนแผน
ให้ตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในปี 2564 โดยในเบื้องต้นได้ปรึกษากับทาง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับใหม่เมื่อสิ้นสุดการบังคับใช้ในปี 2565 โดยอาจยกระดับให้เป็นแผนด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 
 ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน สอบถามถึงหลักเกณฑ์ของการวัดระดับความเสี่ยงตามการประเมินความเสี่ยง
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 ว่ามาจากที่ใด โดยผู้อำนวยการ



ศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ชี้แจ้งว่า จะมีการส่งประเด็นความเสี่ยงไปให้กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินมาเบื้องต้น และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
 ประธานคณะกรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตถุึงการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) กำหนดให้มีการแยกแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จากแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องด้วยแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตควรที่
จะเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยทุกแผน เพราะการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมีความครอบคลุม
ในด้านต่างๆ ร่วมไปถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้แจ้งว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด
ไว้อย่างชัดเจนให้หน่วยงานมีการแยกแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้งจากการสำรวจ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน พบว่าหน่วยงานอื่นได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แยกออกจากแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานเช่นกัน 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการตามท่ีเสนอ 

2.1.4 ข้อเสนอแนะจากผู้ที่ตอบแบบสอบถาม IIT และ EIT ประจำปีงบประมาณ 2564 
 ผู ้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที ่ประชุมว่า   
เพื่อการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจร ิตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ ึงได ้จ ัดทำข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ITA 2564 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบส่วนที่ 1 แนวทางการพัฒนาคะแนนในส่วนแบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จาก
สำนักงาน ป.ป.ช.อาท ิเพ่ิมการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไป
ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เป็นต้น และส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยทางสำนักงาน
สัญญาฯ อาจจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับ
บุคคลทั ้งหลายในและภายนอกหน่วยงานให้ร ับทราบถึงการปฏิบัต ิงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย เสนอแนะว่า  ควรมีการจำแนกข้อเสนอแนะต่างๆ  
ตามกลุ่มของข้อเสนอนั้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยมีการติดตามและ
การรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา เพื่อที่หน่วยงานจะได้รับทราบถึงปัญหา และจะส่งผลให้การประเมิน
ไม่ใช่เพียงรูปแบบหนึ่งแตส่ามารถทำเกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 



 ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เสนอแนะว่า การที่ผู ้บริหารคณะภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ให ้ความสำคัญกับการทำแบบสอบถาม จะทำให้ผลคะแนนสามารถพัฒนาได ้มากย ิ ่ งข ึ ้น จึ งเสนอว่า 
ควรแจ้งกับในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.) เพ่ือให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน 
 ประธานคณะกรรมการฯ เสนอแนะว่า เมื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาคร ัฐ ( ITA) ประจำป ี2565 เสร ็จส ิ ้นและได ้ร ับข ้อเสนอแนะผลการประเม ิน ITA 2565
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้วนั้น  
ควรจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเร็ว 
เพื่อให้ทราบถึงข้อเสนอแนะและจัดทำตามข้อเสนอเพื่อรักษามาตราฐานการเมื่อการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการตามที่เสนอ 

2 .1 .5  ความค ืบหน ้ าก ิ จกรรมด ้ านค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใสท ี ่ ด ำ เน ินการ ไปแล้ ว  
และกำลังดำเนินการอยู่ 
 ผู ้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที ่ประชุมว่า   
สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ได้มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
แบ่งออกเป็นโครงการที่ดำเนินการประกอบด้วย 1. โครงการบัตรทุจริต, 2. โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทุจริต
ในการสอบผ่าน Online : โจทย์ใหม่ในยุคดิจิตอล”, 3. โครงการประกวดการออกแบบเกมส์บันไดงู หัวข้อ 
“ต่อต้านการทุจริต”“Anti-Corruption” Snake and Ladder Game, 4. โครงการเสวนาวิชาการ เรื ่อง “ ITA 
มหาวิทยาลัย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา”, 5. โครงการเสวนาวิชาการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
“NITIHUB X สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย” ประกอบด้วยครั้งที่ 1 หัวข้อ กุมขมับกับสัญญา
วัคซีน: อย่า “ด้อยค่า” ชีวิตประชาชน และครั้งที่ 2 หัวข้อ ผ่านมา 4 ปี: รัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2560) ปราบโกง..จริง
หรือเก๊? และ 6.การดำเนินการนโยบาย No Gift Policy 

ในส่วนของโครงการที ่อยู ่ระหว่างดำเนินการประกอบด้วย 1 .วีดีทัศน์นำเสนอการประเมินการด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาธรรมศาสตร์ โดยในเบื้องต้นได้มีประสานงานกับทางงานสื่อสารองค์กร 
อยู่ในขั้นตอนการจัดทำบทและการกำหนดลักษณะของการถ่ายทำ และ 2. กิจกรรมเสวนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยในโอกาสวันสัญญาธรรมศักดิ ์ วันที ่ 5 เมษายน 2565  
ทางสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพ่ือประชาธิปไตย ได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง “ก้าวข้ามวิกฤติการณ์ทุจริตคอร์รัปชัน
ในภาครัฐกับอนาคตประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
มหาว ิทยาล ัยร ั งส ิต ,  ดร.มานะ น ิม ิตรมงคล เลขาธ ิการองค ์กรต ่อต ้านคอร ์ร ัปช ัน (ประเทศไทย)  



และนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  เป็นหน้าที่วิทยากร  
เพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐที่เกิดขึ้น 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

2.2 เ ร ื ่ อ ง  แต ่ ง ต ั ้ ง คณะกร รมการดำ เน ิ น ง านด ้ านค ุณธร รมและความ โปร ่ ง ใ สขอ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) และการเปลี่ยนแปลงรายช่ือคณะกรรมการ 
 ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย  
เป็นผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
มาอย่างยาวนาน และเป็นดำรงตำแหน่งเป็นคณะอนุกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) อยู่ด้วย โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) จึงถือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเสนอให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วส ันต ์  เหล ืองประภ ัสร์  ให ้ดำรงตำแหน ่งกรรมการ และเน ื ่องด ้วย นางสาวสร ิตา งามละม ้าย  
พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานสัญญาฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ  
ได้ลาออกจากราชการ จึงขอเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวณัฏธณิชา ภมร พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานสัญญาฯ 
ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแทน 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและดำเนินการตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 กำหนดประชุมครั้งต่อไป 
 ประธานคณะกรรมการฯ แจ้งว่าสำหรับการประชุมครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.45 น. 

นางสาวณัฏธณิชา ภมร  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              นายบุญญภัทร์   ชูเกียรติ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


