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การกาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
จากการวิเคราะห์ ระดับ ผลคะแนนการประเมิ นคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2562 ถึงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นในแต่ละประเภทการประเมิน สามารถกาหนดประเด็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควร
ต้องปรับปรุงระบบและวิธีการดาเนินงานเพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพดาเนินงานของมหาวิทยาลัย จากผลการประเมินพบว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอก
และภายในเห็นว่าการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยยังมีข้อบกพร่องและต้องปรับปรุงใน 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1) เจ้ าหน้ าที่ของมหาวิทยาลั ยปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้ นตอนและระยะเวลาที่กาหนด ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินงานหรือการให้บริการไม่เพียงพอ และมีการเลือกปฏิบัติในการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
2) มหาวิทยาลัยไม่มีการปรับปรุงคุณภาพและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ให้บริการให้ดีและโปร่งใสมาก
ขึ้น และไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดาเนินงาน/ให้บริการ
2. การให้ความสาคัญกับ การแก้ปัญหาการทุจริต จากผลการประเมินพบว่าผู้มีส่ วนได้เสียทั้งภายนอกและ
ภายในมีความเห็ น ว่าผู้ บ ริ ห ารของมหาวิท ยาลั ยควรให้ ความส าคั ญ กับ การต่อ ต้านการทุ จริตมากขึ้น ยังมี
ข้อบกพร่องและต้องปรับปรุงใน 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1) มหาวิท ยาลั ย ควรดาเนิ น การเฝ้ าระวัง ตรวจสอบ และลงโทษผู้ กระท าทุจริตอย่างจริงจัง เพื่ อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
2) มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบและช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตอย่างชัดเจน
3) มหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3. ปรับปรุงระบบการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส จากผลการประเมินพบว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอก
และภายในเห็ น ว่ าการใช้ งบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย ยั งมี ข้ อ บกพร่อ งและต้ อ งปรั บ ปรุงใน 2 ประเด็ น
ดังต่อไปนี้
1) มหาวิทยาลัยไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทราบถึงแผนงบประมาณ และตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ
2) การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุของมหาวิทยาลัยควรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่
เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
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4. ปรับปรุงระบบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จากผลการประเมินพบว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้ งภายนอกและ
ภายในเห็นว่าการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของมหาวิทยาลัยยังมีข้อบกพร่องและต้องปรับปรุงใน 2 ประเด็น
ดังต่อไปนี้
1) ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปปฏิบัติงานที่ไม่สะดวก ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่แน่ชัด
2) การกากับดูแลตรวจสอบการยืมทรัพย์สินของทางราชการยังไม่ดีเท่าที่ควร
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัย จากผลการประเมินพบว่าผู้มีส่วน
ได้เสี ย ทั้ งภายนอกและภายในเห็ น ว่าประสิ ท ธิภ าพการสื่ อสารของมหาวิท ยาลั ยยั งมีข้อบกพร่องและต้อ ง
ปรับปรุงใน 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1) การเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน เข้าถึงได้ยาก มีช่องทางจากัด และการชี้แจง
2) การตอบคาถามของเจ้าหน้าที่ในปัญหาข้อสงสัยของผู้มารับบริการยังไม่ชัดเจนเพียงพอ
จากการสังเคราะห์ประเด็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรต้องปรับปรุงระบบและวิธีการดาเนินงานเพื่อให้การ
ด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เป็ น ไปตามระบบคุ ณ ธรรม มี ค วามโปร่ ง ใส และเป็ น ไปตาม
หลักธรรมาภิบาล สามารถกาหนดเป็นมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้
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ประเด็น

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
1) เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินงานหรือการให้บริการไม่
เพียงพอ และมีการเลือกปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ

2) มหาวิทยาลัยไม่มีการปรับปรุง
คุณภาพและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
ให้บริการให้ดีและโปร่งใสมากขึ้น และ
ไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ดาเนินงาน/ให้บริการ

1) การจัดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ

คณะ, วิทยาลัย, สานัก, สถาบัน, กอง
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 62 – กันยายน 63

2) จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจ
กองพัฒนาคุณภาพ
ของผู้ใช้บริการ และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ และเผยแพร่ผลการประเมินความ
พึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน
ทราบ

ตุลาคม 62 – กันยายน 63

3) วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อพัฒนา
งานบริการของหน่วยงาน

กองพัฒนาคุณภาพ

ตุลาคม 62 – กันยายน 63

1) จัดให้มีช่องทางให้บุคคลทั่วไปแสดง
ความคิดเห็นในการให้บริการ ผ่านทาง
Website ของมหาวิทยาลัย ,
Thammasat Official

งานสื่อสารองค์กร , สานักงานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กุมภาพันธ์ – เมษายน 63

2) จัดทามาตรการป้องกันการรับสินบน
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

กองนิติการ

ตุลาคม 2562 – เมษายน 63
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ประเด็น

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

2. การให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริต
1) มหาวิทยาลัยควรดาเนินการเฝ้า 1) โครงการ “เอ๊ะ ในการบริหารงาน”
ระวัง ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทา
2) การจัดทาหนังสือ “สาส์นนิติการ”
ทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน

กองนิติการ

ตุลาคม 62 – กันยายน 63

กองนิติการ

ตุลาคม 62 – มีนาคม 63

2) มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบและ
ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตอย่าง
ชัดเจน

จัดทาช่องทางในการร้องเรียนเรื่องทุจริต งานสื่อสารองค์กร , สานักงานศูนย์
ทางระบบ Internet ผ่านทาง Website เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของมหาวิทยาลัย

กุมภาพันธ์ – เมษายน 63

3) มหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต

จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 62 – เมษายน 63

สานักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อ
ประชาธิปไตย

3. ปรับปรุงระบบการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
1) มหาวิทยาลัยไม่เปิดโอกาสให้มี 1) การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองคลัง , กองแผนงาน
ส่วนร่วมในการทราบถึงแผนงบประมาณ ประจาปี และจัดทารายงาน
ความก้าวหน้าและผลการดาเนินงาน
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนฯ
2) การเผยแพร่แผนการใช้จ่าย

กองคลัง , กองแผนงาน

ตุลาคม 62 – กันยายน 63

ตุลาคม 62 – กันยายน 63
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ประเด็น

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณประจาปีของมหาวิทยาลัย
2) การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ
รับพัสดุของมหาวิทยาลัยควรมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เอื้อ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง

1) การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุประจาปี

กองคลัง

ตุลาคม 62 – กันยายน 63

2) การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุประจาปีของ
มหาวิทยาลัย

กองคลัง

ตุลาคม 62 – กันยายน 63

3) โครงการ “บัตรแจ้งการทุจริตจัดซื้อ
จัดจ้าง”

สานักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อ
ประชาธิปไตย

เมษายน 63 – กันยายน 63

กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์, กอง
บริหารศูนย์รังสิต

ตุลาคม 62 – กันยายน 63

4. ปรับปรุงระบบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
1) ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทาง จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการใช้บริการห้อง
ราชการไปปฏิบัติงานที่ไม่สะดวก ไม่
ประชุม ยานพาหนะ หรืออุปกรณ์ของ
มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ให้บุคลากร
ทราบแนวปฏิบัติที่แน่ชัด
ภายในและประชาชนได้รับทราบ
2) การกากับดูแลตรวจสอบการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการยังไม่ดี
เท่าที่ควร
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ประเด็น

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
1) การเผยแพร่ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน เข้าถึงได้ยาก
มีช่องทางจากัด

ปรับปรุงรูปแบบ Website ของ
มหาวิทยาลัยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

งานสื่อสารองค์กร , สานักงานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กุมภาพันธ์ – เมษายน 63

2) การตอบคาถามของเจ้าหน้าที่ใน
ปัญหาข้อสงสัยของผู้มารับบริการยังไม่
ชัดเจนเพียงพอ

จัดทาช่องทาง Q & A เพื่อให้บุคคล
งานสื่อสารองค์กร , สานักงานศูนย์
ทั่วไปได้สอบถามข้อมูลของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ต้องการรับทราบทางระบบ Internet
ผ่านทาง Website ของมหาวิทยาลัย

กุมภาพันธ์ – เมษายน 63
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การกากับและติดตามการดาเนินการตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการดาเนินการตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ต้องรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการต่อคณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อติดตามการดาเนินงานตามมาตรการที่ได้กาหนดไว้ และให้
คณะกรรมการฯ รายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรการในการส่ งเสริม คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานแก่อธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

