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การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563 
และการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563 และการก าหนด

มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2563 บัดนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศผลคะแนนการเข้ารับการประเมินดังกล่าว
ของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี 2563 แล้ว โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับผลคะแนนการประเมิน
ดังต่อไปนี้ 

คะแนนรวม :  92.08  คะแนน 
ระดับผลการประเมิน :  A (ระดับคะแนน 85.00 – 94.99) 

ค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  ผ่าน (ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป) 
 

 
แผนภาพแสดงผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คะแนน  
ผลการประเมิน ITA ประจ าปี 2559 62.56 - 
ผลการประเมิน ITA ประจ าปี 2560 73.21  ^ 10.65 
ผลการประเมิน ITA ประจ าปี 2561 74.30  ^  1.09 
ผลการประเมิน ITA ประจ าปี 2562 81.52  ^  7.22 
ผลการประเมิน ITA ประจ าปี 2563 92.08  ^ 10.56 
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 ส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพ่ือประชาธิปไตย จึงได้จัดท าการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 2563 และการก าหนด
มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการเข้า
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 2564 ดังต่อไปนี้ 
 
1. การวิเคราะห์ระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2562 ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมินจ านวน 10 ตัวชี้วัด 
รวม 100 คะแนน โดยใช้เครื่องมือการประเมินที่แตกต่างกันจ านวน 3 เครื่องมือการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ซ่ึงประเมินโดยการตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คือบุคลากรของมหาวิทยาลัย) (ค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน) 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน
ที่ ป ระ เมิ น  ซึ่ งป ระ เมิน โดยการตอบแบบสอบถามของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภายนอก (ส าหรั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือนักศึกษา คู่สัญญา ผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัย) (ค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน) 
 3) แบบต ร ว จกา ร เปิ ด เ ผ ยข้ อมู ล ส า ธ า รณะ  ( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งประเมินโดยการเผยแพร่ข้อมูลบน Website ของมหาวิทยาลัย (ค่าน้ าหนัก
คะแนน 40 คะแนน) 

 1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2563 เป็นคะแนนรวม 
92.08 คะแนน โดยเป็นคะแนนจากการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) 
27.048 คะแนน จากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 26.988 คะแนน และจากแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 38.04 คะแนน โดยสามารถพิจารณาผลคะแนนในแต่ละแบบวัดการ
ประเมินได้ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ประจ าปี 2563 อยู่ที่ 27.048 คะแนน จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.16 
โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนคิดเป็นร้อยละเทียบกับผลการประเมินในปี 2562 ดังต่อไปนี้ 
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ตัวช้ีวัด ค่าคะแนนปี 2563 ค่าคะแนนปี 2562 
1) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ 94.18 87.86 
2) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ 89.22 74.64 
3) ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ 91.17 79.85 
4) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.33 72.78 
5) ตัวชี้วัดการแก้ปัญหาการทุจริต 88.90 69.44 

ได้คะแนนเฉลี่ย 90.16 76.91 
ค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 27.048 23.074 

 
1.1.2 ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) ประจ าปี 2563 อยู่ที่ 26.988 คะแนน จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
89.96 โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนคิดเป็นร้อยละเทียบกับผลการประเมินในปี 2562 ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ค่าคะแนนปี 2563 ค่าคะแนนปี 2562 

6) ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน 91.04 78.87 
7) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  91.06 72.27 
8) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการท างาน 87.79 70.82 

ได้คะแนนเฉลี่ย 89.96 73.98 
ค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 26.988 22.196 

 
1.1.3 ระดับผลคะแนนจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คะแนนการประเมินจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(OIT) ประจ าปี 2563 อยู่ที ่38.04 คะแนน จากค่าน้ าหนักคะแนน 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.1 โดยในแต่
ละตัวชี้วัดได้คะแนนคิดเป็นร้อยละเทียบกับผลการประเมินในปี 2562 ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ค่าคะแนนปี 2563 ค่าคะแนนปี 2562 

9) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 90.20 100 
10) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 100 81.25 

ได้คะแนนเฉลี่ย 95.1 90.63 
ค่าน้ าหนักคะแนน 40 คะแนน 38.04 36.25 

 

1.2 ข้อเสนอแนะต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563 

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563 ปรากฏข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาและผู้ตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้
มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ดังต่อไปนี้ 
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 1.2.1 ข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษาการประเมิน 
 ที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปี 2563 มีข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี้ “จากเป้าหมาย 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ภายในปี พ.ศ. 2565 และส าหรับการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด  คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) ทุก
ตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังค านึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่าน
ระบบ e-service อย่างดียิ่ง” 

1.2.2 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก 

ผู้ตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ป ระจ าปี  2 563  มี ข้ อ เ สนอแนะ เกี่ ย วกั บคุณธรรมและความ โปร่ ง ใ ส ในการด า เ นิ น ง านขอ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ผู้บังคับบัญชาควรสื่อสารเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือรับทราบและ

เข้าใจ 
- ควรมีระบบการท างาน การวางแผนการท างาน และข้ันตอนการท างานที่ชัดเจนมากขึ้น 
- ควรตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของผู้บริหารอย่างเคร่งครัด และแจกแจงการใช้งบประมาณ

อย่างชัดเจน และเปิดเผยงบการเงินตามที่กฎหมายก าหนด 
- ควรก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงานให้ชัดเจน และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด 
- ต้องมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และควรมีการปฏิรูปกระบวนงานเพ่ือป้องกันการ

ทุจริต 
- ควรมีแผนในการป้องกันการทุจริตในระดับหน่วยงาน 
- ต้องด าเนินงานอย่างเสมอภาค ไม่มีพรรคพวกเส้นสาย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
2) ด้านมาตรฐานการให้บริการ 
- มหาวิทยาลัยให้บริการได้ดีอยู่แล้ว แต่หากน าเทคโนโลยีมาใช้ด้วยก็จะท าให้การให้บริการมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เจ้าหน้าที่ควรให้บริการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม และให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ 
- ควรลดขั้นตอนการให้บริการในบางเรื่อง จะท าให้สะดวกมากขึ้น 
- เปิดโอกาสและเพ่ิมช่องทางในการร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
- ควรเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยให้มากกว่านี้ เพราะ

ประชาคมยังรับรู้ไม่มากนัก 
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1.3 วิเคราะห์ระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563 

จากคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563ผลสามารถวิเคราะห์ถึงข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุง
จากระดับผลคะแนนจากแบบวัดการประเมินทั้ง 3 รูปแบบ เพ่ือน ามาก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 ประเด็นด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ส าหรับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563 ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน สะท้อน
จากผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อเสนอแนะในด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบวัดความรับรู้ดังกล่าว โดยในปี 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับผลการประเมิน
จากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 27.048 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนะ คิดเป็น
ร้อยละ 90.16 ที่ถือว่าเป็นระดับคะแนนที่น่าพึงพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ าเป็นต้องรักษาระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผลการประเมินไม่ลดต่ าลงและรักษาคุณภาพ
ในการปฏิบัติราชการให้อยู่ในระดับดีมากเช่นเดิม 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในแต่ละหัวข้อ 
ปรากฏว่ายังมีเกณฑ์การประเมินบางหัวข้อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 85 ที่เป็นค่า
เป้าหมายของประเทศในระดับดีมาก กล่าวคือ การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน (ร้อยละ 77.74) การเปิดโอกาสให้สอบถามทักท้วง ร้องเรียน ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ (ร้อยละ 78.91) การได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่าง
ถูกต้อง (ร้อยละ 80.21) ความสะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน (ร้อยละ 74.63) และ การรับรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
(ร้อยละ 79.02)  ซึ่งแม้ว่าระดับคะแนนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ดี (เกินกว่าร้อยละ 75) แต่หากได้มีการ
ปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ก็จะสามารถยกระดับผลการประเมินด้านมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยควรต้องน าข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) เช่น ผู้บังคับบัญชาควรสื่อสารเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือ
รับทราบและเข้าใจ มีระบบการท างาน การวางแผนการท างาน และขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนมากขึ้น 
ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงานให้ชัดเจน และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การ
ด าเนินงานอย่างเสมอภาค ไม่มีพรรคพวกเส้นสาย การมีแผนในการป้องกันการทุจริตในระดับหน่วยงาน มี
ระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และควรมีการปฏิรูปกระบวนงานเพ่ือป้องกันการทุจริต มีการตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินของผู้บริหารอย่างเคร่งครัด และแจกแจงการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน และเปิดเผยงบการเงินตามที่
กฎหมายก าหนด มาประกอบการพิจารณาเพื่อยกระดับผลคะแนนด้วย 

1.3.2 ประเด็นด้านมาตรฐานการให้บริการ 

ส าหรับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563 ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน สะท้อน
จากผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และข้อเสนอแนะในด้านมาตรฐาน
การให้บริการของผู้ตอบแบบวัดความรับรู้ดังกล่าว โดยในปี 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับผลการ
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ประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 26.988 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะ
แนะ คิดเป็นร้อยละ 89.96 ที่ถือว่าเป็นระดับคะแนนที่น่าพึงพอใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ าเป็นต้อง
รักษาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านมาตรฐานการให้บริการเพ่ือให้ผลการประเมินไม่ลดต่ าลงและ
รักษาคุณภาพในการให้บริการของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับดีมากเช่นเดิม 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) ในแต่ละหัวข้อ 
ปรากฏว่ายังมีเกณฑ์การประเมินบางหัวข้อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 85 ที่เป็นค่า
เป้าหมายของประเทศในระดับดีมาก กล่าวคือ การมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น (ร้อยละ 83.78) และ การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น (ร้อยละ 84.82) ซึ่งแม้ว่า
ระดับคะแนนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ดี (เกินกว่าร้อยละ 75) แต่หากได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย ก็จะสามารถยกระดับผลการประเมินด้านมาตรฐานการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น 
 ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยควรต้องน าข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้การให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น การลดขั้นตอนการ
ให้บริการในบางเรื่องเพ่ือความสะดวกมากขึ้น การให้บริการของเจ้าหน้าที่ควรให้บริการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม 
และให้ข้อมูลอย่างเต็มที ่การเปิดโอกาสและเพ่ิมช่องทางในการร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น มาประกอบการพิจารณาเพ่ือยกระดับผล
คะแนนด้วย 

1.3.3 ประเด็นด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
ส าหรับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
สะท้ อนจ าก ผลคะแนนจ าก แบบตร ว จกา ร เปิ ด เ ผ ยข้ อมู ล ส า ธ า รณะ  (OIT) โ ด ย ในปี  2 5 63 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับผลการประเมินจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 38.04 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนะ คิดเป็นร้อยละ 95.1 ที่ถือว่าเป็นระดับคะแนนที่น่าพึงพอใจ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จ าเป็นต้องรักษาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
เพ่ือให้ผลการประเมินไม่ลดต่ าลงและรักษาคุณภาพในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัยให้อยู่ใน
ระดับดีมากเช่นเดิม 

อย่างไรก็ตาม ในการตอบเกณฑ์การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจ าปี 
2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดการการป้องกันการทุจริตได้ทุกตัวชี้วัดและ
ได้คะแนนการประเมินในส่วนนี้ 100 คะแนนเต็ม ส่วนตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้คะแนน 90.20 เนื่องจากขาดเอกสารตามตัวชี้วัดจ านวน 4 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

1) Q & A เนื่องจากผู้ประเมินเห็นว่าช่องทางดังกล่าวไม่แสดงถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้
สอบถามและหน่วยงาน 

2) Social Network เนื่องจากผู้ประเมินเห็นว่า ข้อมูลที่น ามาตอบนั้นจะต้องเป็น url จาก
หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง ช่องทาง Social Media ของมหาวิทยาลัย 

3) แผนด าเนินงานประจ าปี เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งผู้ประเมินเห็นว่าแผนดังกล่าวไม่
แสดงรายละเอียดของแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 เช่น โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาการด าเนินการ เป็นต้น 
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4) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เนื่องจากผู้ประเมินเห็นว่ารายงานผลการใช้
จ่ายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอบไปนั้นไม่แสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 หรือของปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด 

ดังนั้น ในการเข้ารับการประเมิน ITA ในปี 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้จัดท าข้อมูล
ดังกล่าวให้ครบถ้วน เพ่ือให้ได้ผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในส่วนตัวชี้วัดการ
เปิดเผยข้อมูล ให้ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อไป 

 
2. การก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 จากการวิเคราะห์ระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรต้องปรับปรุงระบบและวิธีการ
ด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปตามระบบคุณธรรม มีความโปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถก าหนดเป็นมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

ประเด็น มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
1) เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูล
เ กี่ ย ว กั บ ก า รด า เ นิ น ง าน หรื อ ก า ร
ให้บริการไม่ เ พียงพอ และไม่ เต็มใจ
ให้บริการเท่าท่ีควร  

1)  การจัดการอบรมสัมมนาเ พ่ือพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ 
 
2) จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
และเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ 
 
3) วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือพัฒนางาน
บริการของหน่วยงาน 

คณะ, วิทยาลัย, ส านัก, สถาบัน, 
กอง หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
 
กองพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
กองพัฒนาคุณภาพ 

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
 
 
 
ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
 
 
 
 
ตุลาคม 63 – กันยายน 64 

2) การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้การ
ให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและผู้รับบริการ
ด้ า นต่ า ง  ๆ  ขอ งมหา วิ ท ย าลั ย ใ นช่ ว ง
สถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 
(COVID - 19) 

คณะ, วิทยาลัย, ส านัก, สถาบัน, 
กอง หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
 

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
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ประเด็น มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
2. การให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริต 
   การก าหนดมาตรการในการป้องกัน
การทุจริตให้ชัดเจน และด าเนินการเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระท า
ทุจริตอย่างจริงจัง เพ่ือป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน  

1) จัดท ามาตรการป้องกันการรับสินบนและ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
2) โครงการ “เอ๊ะ ในการบริหารงาน” 
 
3) การจัดท าหนังสือ “สาส์นนิติการ” เล่ม 2 

กองนิติการ 
 
 
กองนิติการ 
 
กองนิติการ 

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
 
 
ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
 
ตุลาคม 63 – กันยายน 64 

3. จัดการระบบการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
     1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่เปิด
ไม่ทราบถึงแผนงบประมาณ และการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  

1) การจัดท าแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ
ประจ าปี และจัดท ารายงานความก้าวหน้า
และผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
 
2) การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

กองคลัง , กองแผนงาน 
 
 
 
 
กองคลัง , กองแผนงาน 

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
 
 
 
 
ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
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ประเด็น มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
     2) การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ
รับพัสดุของมหาวิทยาลัยควรมีความ
โปร่ ง ใส  ตรวจสอบได้  และไม่ เ อ้ื อ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 
 

1) การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุประจ าปี 
 
2) การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
 
3) โครงการ “บัตรแจ้งการทุจริตจัดซื้อจัด
จ้าง” 

กองคลัง 
 
 
กองคลัง 
 
 
ส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เ พ่ือ
ประชาธิปไตย 

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
 
 
ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
 
 
ตุลาคม 63 – กันยายน 64 

4. จัดการระบบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ไปปฏิบัติงานที่ไม่สะดวก ไม่ทราบแนว
ปฏิบัติที่แน่ชัด และการก ากับดูแล
ตรวจสอบการยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการยังไม่ดีเท่าที่ควร 

จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการใช้บริการห้องประชุม 
ยานพาหนะ หรืออุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย 
และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในและประชาชน
ได้รับทราบ 

กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์, กอง
บริหารศูนย์รังสิต 

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 

5. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 
การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานได้ดีข้ึน 
 

1) จัดท ามาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย 
 

กองนิติการ ตุลาคม 63 – กันยายน 64 
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ประเด็น มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
     1 )  ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข อ ง
มหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน เข้าถึงได้ยาก 
มีช่องทางจ ากัด  

ปรับปรุงรูปแบบ Website ของมหาวิทยาลัย
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงน า Link ไปยัง 
Social Network ต่าง ๆ ในทุกช่องทางของ
มหาวิทยาลัยให้เข้าถึงได้จาก Website หลัก
ของมหาวิทยาลัยด้วย 

งานสื่อสารองค์กร , ส านักงานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กุมภาพันธ์ – เมษายน 64 

     2) การตอบค าถามของเจ้าหน้าที่ใน
ปัญหาข้อสงสัยของผู้มารับบริการยังไม่
ชัดเจนเพียงพอ 

จัดท าช่องทาง Q & A เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้
สอบถามข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
รับทราบทางระบบ Internet ผ่านทาง 
Website ของมหาวิทยาลัย 

งานสื่อสารองค์กร , ส านักงานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กุมภาพันธ์ – เมษายน 64 
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3. การก ากับและติดตามการด าเนินการตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการด าเนินการตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ต้องรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือติดตามการด าเนินงานตามมาตรการที่ได้
ก าหนดไว้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานแก่อธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
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