
 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2543 มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนปฏิบัติการสรางราชการ 

ใสสะอาดตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ  โดยกำหนดใหเปนนโยบายสำคัญของทางราชการประกาศเปน 

แผนระดับชาติ  กำหนดใหการทุจริตคอรรัปชันเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งใหกระทรวง 

ทบวง กรม หนวยงานของรัฐจัดใหมีกลไกภายใน  เพื่อสรางความใสสะอาด และโปรงใส ในการปฏิบัติงาน  

ประกอบดวยศูนยประสานราชการใสสะอาด  แผนกลยุทธหนวยงานใสสะอาด

“¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�ãÊÊÐÍÒ´”“¸ÃÃÁÈÒÊµÃ�ãÊÊÐÍÒ´”



กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาด
ศนูยป์ระสานราชการใสสะอาดไดจ้ดัโครงการปฏบิติัธรรม “เพ่ือใจใสสะอาด”  
ใหแ้ก่บคุลากรระดบัผูอ้ำานวยการกอง/สำานกังาน/เลขานกุารคณะ  และหวัหนา้
งาน ณ วดัสนุนัทวนาราม  อำาเภอไทรโยค  จงัหวัดกาญจนบรุ ี(วัดสาขาลำาดบั
ที ่117 ของวดัหนองปา่พง  จงัหวดัอบุลราชธาน)ี ระหวา่งวนัที ่12 - 14 มนีาคม 
2555

	 ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมทุกคนมีความพึงพอใจ	 และมีความสุขที่ได้เข้าร่วมโครง

การฯ		และเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

	 วันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรม	(14	มีนาคม	2555)	ก่อนปิดการอบรม		ผู้เข้าร่วมปฏิบัติ

ธรรมได้น้อมบุญกุศลที่ได้จากการปฏิบัติธรรม	 	 และพร้อมใจกันสวดถวายพระพรชัยมงคลถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 	 เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	 7	

รอบ	(	84	พรรษา	)

	 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดจึงขอเชิญชวนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี

ความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในอันที่จะประพฤติปฏิบัติตน	 และรักษาคุณงามความดีถวายเป็นราชสัก

การะแดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	และรว่มสำานกึในพระมหากรณุาธคุิณท่ีไดท้รงครองแผ่นดนิ

โดยธรรมตลอดมา

ธรรมศาลา และลานฟังธรรม

ถ่ายภาพหมู่ที่สุนันทวนารามมหาเจดีย์

วัดสุนันทวนาราม  เป็นวัดที่อยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติทำาให้เหมาะแก่การเจริญภาวนา

เปิดการอบรมรับศีล 8
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อาหารเช้าที่แสนอร่อย

ฟังธรรมที่ธรรมศาลา

ทำากิจส่วนรวมด้วยสติ ด้วยการเก็บใบไม้

แห้ง นำาไปใส่ในคอกไม้ไผ่เพื่อทำาปุ๋ยพืชสด
เดินจงกรมชมวัด รับอรุณใกล้ชิดธรรมชาติ

สุนันทวนารามมหาเจดีย์

เดินจงกรมขึ้นถ้ำาส่องฟ้า

ทำาความสะอาดพระพุทธรูปที่ศาลาต้อนรับ

ฟังธรรมที่พระอุโบสถ

พระอาจารย์วิโรจน์สาธิตการ

ย้อมจีวรด้วยแก่นขนุน

พระบรมสารีริกธาตุจากกรุงกบิลพัสดุ์  

ประดิษฐานอยู่ภายใน

สุนันทวนารามมหาเจดีย์

ถ่ายรูปหมู่กับพระอาจารย์วิโรจน์ 

หลังจากฟังธรรมและนั่งสมาธิที่ถ้ำาส่องฟ้า 

กวาดใบไม้แห้ง
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 มหาวิทยาลัยได้มีการจัด
ต้ังศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นครั้ง
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2546  ตามมติที่
ประชุมคณบดีครั้งที่ 3/2546  เมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546  โดยให้
จดัตัง้ศนูยป์ระสานราชการใสสะอาด
รวมอยู่ในห้องข้อมูลข่าวสารประจำา
มหาวิทยาลัย  

 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2548		มหาวิทยาลัย

ได้มีคำาสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โดยให้ถือเป็นหน่วย

งานภายในของมหาวิทยาลยั	มหีนา้ทีจ่ดัทำาแผน

กลยทุธ	์“	หนว่ยงานใสสะอาด	”	รวมทัง้ดำาเนนิ

การอื่นเกี่ยวกับการดำาเนินการสร้างราชการ

ใสสะอาด	 	 โดยกำาหนดโครงสร้างการบริหาร

งาน	มีอธิการบดีเป็นผู้อำานวยการศูนย์ฯ	 	 รอง

อธกิารบดทีีก่ำากับดแูลงานของสำานกังานนิตกิาร	

เป็นรองผู้อำานวยการศูนย์ฯ		และมีคณะทำางาน

ประจำากลุม่งาน	3	กลุม่งาน	มวีาระการทำางาน	2	

ปี	ได้แก่	กลุ่มงานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธี

การทำางาน		กลุม่งานสง่เสรมิแผนสรา้งราชการ

ใสสะอาดและจริยธรรม	 	 และกลุ่มงานตรวจ

สอบความโปร่งใสและประเมินความใสสะอาด	

ในขณะเดียวกันก็ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง

เรียนเกี่ยวกับการทุจริตขึ้นเป็นหน่วยงานหน่ึง

ของศูนย์ประสานราชการใสสะอาดด้วย	 โดยมี

คณะกรรมการบรหิารศนูยร์บัเรือ่งราวรอ้งเรยีน

เกี่ยวกับการทุจริต	 แยกเป็นอีกชุดหน่ึง	 	 ซ่ึงมี

รองอธิการบดีที่กำากับดูแลงานของสำานักงาน

นิติการ	 เป็นประธานกรรมการ	 	 เพื่อทำาหน้าที่

เก่ียวกับการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	 	 ซ่ึงที่ผ่านมา

ในส่วนการจัดทำาแผนกลยุทธ์	 	 “หน่วยงานใส

สะอาด”	ที่กำาหนดให้คณะทำางาน	3	กลุ่มงาน

มีส่วนในการดำาเนินการ		ไม่มีความคืบหน้าเท่า

ท่ีควร	 ประกอบกับโดยโครงสร้างการบริหาร

งานท่ีกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแยกเป็น

ส่วนๆ		ทำาให้การดำาเนินงานขาดความต่อเนื่อง

และไม่สามารถบูรณาการทำางานให้สอดคล้อง

ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 	 สำาหรับ

ในส่วนของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับ

การทุจริตยังมีการดำาเนินการอยู่โดยรับเรื่อง

รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติไวต้รวจสอบเรือ่ยมา	

และการทำางานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน

เกี่ยวกับการทุจริต	ได้มีการรายงานการดำาเนิน

งานของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด	 เสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลัยทุก	6	เดือน	เป็นประจำา

	 ต่อมา	 คณะกรรมการบริหารศูนย์

รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	 ได้

พิจารณาเห็นควรเสนอให้ปรับปรุงโครงสร้าง

การบริหารงานของศูนย์ประสานราชการใส

สะอาด	 	 เพื่อให้การดำาเนินงานมีความกระชับ		

คล่องตัว		และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		โดย

เสนอให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบว่าด้วยการ

จัดตั้งและบริหารงานศูนย์ประสานราชการใส

สะอาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 โดยมีสาระ

สำาคัญ	 คือ	 การปรับโครงสร้างการบริหาร

งาน	 กำาหนดให้มีคณะกรรมการศูนย์ประสาน

ราชการใสสะอาดเพียงชุดเดียวท่ีรับผิดชอบทั้ง

เรือ่งของการจดัทำาแผนกลยทุธ	์“	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ใสสะอาด	 ”	 และการตรวจสอบ

เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ	 	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบดัง

กล่าวและประกาศใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่	 1	

ตุลาคม	 2553	 เป็นต้นมา	 โดยคณะกรรมการ

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด	ประกอบด้วย

รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้กำากับดูแล

สำานักงานนิติการ	 เป็นประธานกรรมการ	 ผู้

อำานวยการสำานักงานอธิการบดี	 	 เป็นรอง

ประธานกรรมการ	 	 ประธานสภาอาจารย์		

ประธานสภาขา้ราชการ		ผูอ้ำานวยการกองแผน

งาน		ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่		ผู้อำานวย

การสำานักงานตรวจสอบภายใน	 	ผู้อำานวยการ

สำานักงานนิติการ	 เป็นกรรมการ	 	และหัวหน้า

งานวินัยและสอบสวน	 	 เป็นกรรมการและ

เลขานุการ

	 คณะกรรมการศูนย์ประสานราชการ

ใสสะอาดได้ประชุมเพื่อดำาเนินการจัดทำาแผน

กลยุทธ์“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใสสะอาด”		

ตามอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดไว้ในระเบียบ		โดย

มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	

2553	 และได้จัดทำาแผนกลยุทธ์ฯ	 แล้วเสร็จ	

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ	 	 เมื่อ

คราวประชุมสภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	7/2554		

เมือ่วนัที	่25	กรกฎาคม	2554	โดยมแีผนปฏิบตัิ

ราชการ	4	กลยุทธ์	คือ

1.	 ส่งเสริมจิตสำานึก	 “ราชการใสสะอาด”	

ให้แก่บุคลากรมธ.

2.	ปรบัปรงุประสทิธภิาพและวธีิการทำางาน

3.	ป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่าง	ๆ	

ทีอ่าจนำาไปสู่การทจุรติและประพฤตมิชิอบ

4.	การตรวจสอบความโปร่งใส

ที่มาของศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาด
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สำานักงาน/เลขานุการคณะ/หัวหน ้างาน	 ณ	 

วัดสุนันทวนารามอำาเภอไทรโยค	จังหวัดกาญจนบุรี		

ระหว่างวันที่	12	-	14	มีนาคม	2555		

	 2.	จดัพมิพ์คู่มอืจรรยาบรรณของบคุลากร

และอาจารย์	เพือ่เผยแพร่ให้บคุลากรได้รบัทราบและ

ถือปฏิบัติ	จำานวน	6,500	เล่ม	โดยมอบให้บุคลากร

ทุกคนคนละ	1	เล่ม

 

   

	 3.	 จัดทำาข้อเสนอแนะจากกระบวน	 การ

ตรวจสอบและกระบวนการสอบสวน	 	 เพื่อป้องกัน

ความเสีย่งต่างๆ	ทีก่่อให้เกดิการทจุรติและประพฤติ

มิชอบ	

	 4.	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์	รณรงค์ให้

มกีารบงัคบัใช้	และปฏบิตัติามระเบยีบและประกาศ

ทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ	

ได้แก่

(1)	 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ 

ว่าด้วย	หลักเกณฑ์การรับของขวญัและสนินำ้าใจ

ของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

(2)	 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

เร่ือง	 กำาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

เกี่ยวกับการจัดซื้อ	 จัดจ้าง	 ของมหาวิทยาลัย	

“โครงการธรรมศาสตร์ใสสะอาด”

(3)	ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เรื่อง	

กำาหนดมาตรการการคุ้มครองพยาน	และผู้แจ้ง

เบาะแสทุจริต	

(4)	 ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

เรื่อง	 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

 ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  รัฐอมฤต 

ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใส

สะอาด ให้สัมภาษณ์ว่า	แผนกลยุทธ์	“มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ใสสะอาด”		จดัทำาขึน้เพ่ือส่งเสรมิการมี

ส่วนร่วมจากทกุหน่วยงานในมหาวทิยาลยัเพือ่สร้าง

ราชการธรรมศาสตร์ให้ใสสะอาด	 	 ด้วยแผนปฏิบัติ

การสร้างราชการใสสะอาด	4	กลยุทธ์		คือ	

1.	ส่งเสรมิจิตสำานึก	“ราชการใสสะอาด”	ให้

แก่บุคลากร	มธ.		

2.	ปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทำางาน		

3.	ป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆ	ที่

อาจนำาไปสู่การทุจริต	และประพฤติมิชอบ	

4.	การตรวจสอบความโปร่งใส		

	 ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีต้องการโดยรวมจากแผน

ปฏบิตัริาชการดงักล่าว	คอื	บคุลากร	มธ.	มคีณุธรรม

และจริยธรรม		ระบบบรหิารจดัการของมหาวทิยาลัย

มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพ		งานบรกิารมี

การกำาหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ	 และ/หรือเวลา		

มธ.	มรีะบบการควบคมุภายในเพือ่เตือนและป้องกนั

ล่วงหน้าต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ			ผู้ทุจริต

หรือประพฤติมิชอบได้รับการปราบปรามและได้รับ

การลงโทษอย่างจริงจัง	และ	ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารของ	มธ.	ทีก่ฎหมายรบัรองไว้ได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว

ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใส

สะอาด	 ให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติมว่า	 ในรอบปีผ่านมา		

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดได้จัดโครงการ/	

กิจกรรมการสร้างราชการใสสะอาดตามแผนกลยทุธ์	

“	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใสสะอาด”	 ที่สำาคัญๆ	

ดังนี้

	 1 . จั ด โครงการปฏิ บัติ ธ รรม 	 “ เพื่ อ

ใจใสสะอาด”	 	 ให ้แก ่ 	 ผู ้ อำ านวยการกอง/

บทสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสาน

ราชการใสสะอาด

คู่มือจรรยาบรรณ

ของบุคลากรและอาจารย์
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การตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต ประพฤติ
มิชอบ

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาดจะทำาการพจิารณาและตรวจสอบเรือ่ง
ร้องเรียนที่ได้รับทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
จะมีการร้องเรียนมาโดยช่องทางใด  และถึงแม้ว่าจะไม่
สามารถตรวจสอบที่มาของผู้ร้องเรียนได้ก็ตาม  

	 โดยคณะกรรมการฯ	 จะตรวจสอบหาพยานหลักฐานเท่าที่

จะสามารถทำาได้จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 	 และทำาการสรุปผลท่ีได้

จากการตรวจสอบว่ามีพฤติการณ์หรือมีมูลที่จะก่อให้เกิดการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบตามที่มีการร้องเรียนได้หรือไม่เพียงใด	 	 โดยเมื่อ

สรุปผลการพิจารณาแล้วจะรายงานผลให้อธิการบดีทราบต่อไป	 	 ซึ่ง

ในกรณีท่ีคณะกรรมการฯ	 เห็นว่าจากการตรวจสอบถึงแม้จะไม่พบ

การทจุรติหรอืประพฤติมชิอบ	แต่ปรากฏว่ามช่ีองทางหรอืโอกาสท่ีจะ

ก่อให้เกดิการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบกจ็ะเสนอให้กำาหนดมาตรการ

ในการป้องกันและแก้ไขไว้ด้วย		เพื่อให้เกิดความถูกต้อง		ชัดเจน		อัน

ทำาให้การดำาเนนิงานของหน่วยงานดงักล่าวเกดิความโปร่งใส		และถกู

ต้องตามระเบียบ	กฎเกณฑ์ของทางราชการ		

	 เรือ่งร้องเรยีนทีไ่ด้รบั	ผูร้้องเรยีนส่วนใหญ่จะปกปิดชือ่		ท่ีอยู่		

อกีทัง้เนือ้หาทีร้่องเรยีนส่วนใหญ่จะมรีายละเอยีดและพยานหลกัฐาน

ไม่ชัดเจนเพียงพอ		ซึ่งในการดำาเนินการมักมีความยากลำาบากในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจรงิและรวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง		ขณะเดยีวกนัต้อง

ระมัดระวังมิให้มีการใช้เรื่องร้องเรียนเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้ง

ทำาให้ผู้อื่นเสียหายด้วย

	 ตั้งแต่ปี	 2550	 	 มีเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ประสานราชการใส

สะอาดรับไว้ดำาเนินการตรวจสอบ	ดังนี้

	 ปี	2550	 	 จำานวน	 	 3	เรื่อง

	 ปี	2551	 	 จำานวน	 	 2	เรื่อง

	 ปี	2552	 	 จำานวน	 	 2	เรื่อง

	 ปี	2553	 	 จำานวน	 	 2	เรื่อง

	 ปี	2554	 	 จำานวน	 	 2	เรื่อง

อาจารย์	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 และลูกจ้าง	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

(5)ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เร่ือง	 กำาหนด

มาตรการการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ	

	 5.	 ประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานของศูนย์ประสาน

ราชการใสสะอาด	ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดทราบ

	 บางส่วนของโครงการ/กจิกรรมตามแผนกลยทุธ์ฯ	ทีจ่ะ

ดำาเนินต่อไป	จะเน้นผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ	เช่น	

	 1)	 	 จัดทำาสติกเกอร์เพื่อรณรงค์ปลูกฝัง	 “ค่านิยม

สร้างสรรค์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ”	 เพื่อ

เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ	 	 ใน

มหาวิทยาลัย

	 2)	 	 จัดทำาหนังสือเกี่ยวกับ

แนวทางการลงโทษทางวินัยจำานวน	

1,000	 เล่ม	 	 เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วย

งานต่างๆ	ในมหาวิทยาลัย		ใช้เป็นคู่มือ

ในการปฏิบัติงานด้านวินัย

3)			กจิกรรมส่งเสรมิจรรยาบรรณอาจารย์	ซึง่ดำาเนนิการโดยสภาอาจารย์		

เช่น	โครงการประกวดหนงัสัน้		โครงการจดัทำาคูม่อืจรรยาบรรณบคุลากร

และอาจารย์ในลักษณะภาพการ์ตูน	 	 โครงการจัดทำาสติกเกอร์รณรงค์

เรื่องจรรยาบรรณ		เป็นต้น

 ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด		ให้

สัมภาษณ์โดยสรุปว่า	จากการดำาเนินโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมา	ได้

ก่อให้เกดิราชการใสสะอาดขึน้ภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้อย่าง

สัมฤทธิผล	 	 ดังจะเห็นได้จาก	 การจัดโครงการปฏิบัติธรรม	 “เพื่อใจใส

สะอาด”	ให้แก่บุคลากรระดับผู้อำานวยการ/สำานักงาน/เลขานุการ		และ

หวัหน้างาน		ผูเ้ข้าร่วมโครงการทกุคนมคีวามรูส้กึพงึพอใจต่อการเข้าร่วม

โครงการ		เนือ่งจากเหน็ว่ามปีระโยชน์ต่อการดำาเนนิชวีติและปฏิบตังิาน		

และเห็นว่าควรจัดโครงการดังกล่าวให้แก่บุคลากรทุกระดับ	 	 ซึ่งศูนย์

ประสานราชการใสสะอาดได้นำาเสนอให้มหาวิทยาลัยให้บรรจุโครงการ

ดงักล่าวอยูใ่นแผนพัฒนาบคุลากรทกุประจำาปี		โดยให้บคุลากรทกุระดบั

ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการแล้ว

	 สำาหรับโครงการและกิจกรรมที่จะดำาเนินการต่อไป		ก็เป็นสื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ซึมซับ	 “ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ”		และจรรยาบรรณของบุคลากร		เป็นอย่างดี		รวมถึงเป็นการ

ให้บคุลากรทกุคนได้รบัทราบเรือ่งวนิยั		การดำาเนนิการทางวนิยั	และการ

ลงโทษ		เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำาคัญของวินัย		และใช้เป็น

แนวทางในการปฏบัิติงานด้านวนิยัต่อไป		ซึง่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อ

การสร้างราชการใสสะอาดให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยด้วย
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ตัวอย่างเรื่องร้องเรียน

1. เร่ืองการตั้งศูนย์ให้คำาปรึกษาขึ้นในหน่วย

งาน

	 บุคคลมิได้ระบุชื่อได้ร้องเรียนมาทาง

ไปรษณย์ี	แจ้งความประสงค์ว่า		“	อยากให้ท่าน

ตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารหน่วย

งาน	 	 ที่เปิดศูนย์ให้คำาปรึกษาฯ	 	 ฟอกเงินเข้า

กระเป๋าผู้บริหารเอง		จนทำาให้หน่วยงานขาดทนุ

และได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง”		

	 คณะกรรมการศูนย์ฯ	 ได้ตรวจสอบ

และพจิารณาแล้วเหน็ว่า	ในการจดัตัง้ศนูย์ให้คำา

ปรกึษาขึน้ในหน่วยงานตามข้อร้องเรยีน	แม้ไม่มี

คำาสั่งให้จัดตั้งอย่างชัดเจน	 	 และตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ก็ได้ระบุไว้เพียง

มอบอำานาจหน้าที่ให้ผู ้บริหารหน่วยงานดัง

กล่าวสามารถลงนามในเอกสารหรือสัญญาอัน

ก่อให้เกดิหนีผ้กูพนัต่อบคุคล		นติบิคุคล		องค์กร		

หรือหน่วยงานอื่นๆ	 	 แต่การจัดตั้งศูนย์ให้คำา

ปรึกษาดังกล่าวข้ึนก็เพื่อดำาเนินกิจกรรมเก่ียว

กับการดำาเนินงานตามขอบวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงาน		และได้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะ

กรรมการของหน่วยงาน	ซึง่มหีน้าทีค่วบคมุดแูล

การปฏิบัติงานของหน่วยงานแล้ว	 ดังนั้น	 การ

จัดตั้งศูนย์ให้คำาปรึกษาฯ	 ดังกล่าวจึงเป็นการ

กระทำาโดยชอบ		ส่วนการดำาเนินงานของศูนย์

ดังกล่าวที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียม

ได้อ้างอิงระเบียบ	 และอัตราค่าธรรมเนียม

ของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง

ปฏิบัติ	 	 ตามมติของคณะกรรมการของหน่วย

งาน	 เมื่อหนังสือร้องเรียนที่บุคคลซึ่งมิได้ระบุ

ชือ่ส่งมาทางไปรษณย์ีระบขุ้อร้องเรยีนแต่เพยีง

ว่า	 ผู้บริหารฟอกเงินจากการจัดต้ังศูนย์ให้คำา

ปรกึษาฯ		เข้ากระเป๋าตนเองจนทำาให้หน่วยงาน

ขาดทนุและได้รบัความเสยีหายรนุแรง	โดยมไิด้

ระบุพฤติการณ์หรือพยานหลักฐานให้สามารถ

ตรวจสอบได้		ในชั้นนี้ข้อเท็จจริงจึงยังรับฟังไม่

ได้โดยชดัแจ้งว่า	ผูบ้รหิารหรอืผูเ้กีย่วข้องกบัการ

ดำาเนนิงานของศนูย์ดงักล่าว		มพีฤตกิารณ์การก

ระทำาอย่างไรทีบ่่งชีห้รอืแสดงให้เหน็ถึงการกระ

ทำาโดยทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ		อย่างไรกต็าม	

คณะกรรมการฯ	 ได้มีข้อสังเกตเสนอแนะต่อม

หาวิทยาลัยพิจารณา		ดังนี้

	 (1)	 โดยหลักการ	 เ ม่ือระเบียบ

มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้จัดตั้งหน่วยงานที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการ

ให้บริการในงานด้านใดด้านหน่ึงไว้โดยเฉพาะ

ในนามมหาวทิยาลยัได้เพยีงแห่งเดยีวแล้ว		การ

รับงานของศูนย์ให้คำาปรึกษาของหน่วยงาน

ตามข้อร้องเรียน		ซึ่งกระทำาหรือดำาเนินการใน

นามมหาวิทยาลัย	 	 มีความสอดคล้องหรือขัด

แย้งต่อนโยบายการจัดตั้งหน่วยงานหลักของ

มหาวิทยาลัยดังกล่าวหรือไม่	 	 เพียงใด	 	 ทั้งนี	้

อาจรวมถึงการรับงานเฉพาะด้านดังกล่าวของ

หน่วยงานอืน่ทีม่ลีกัษณะทำานองเดยีวกนันีด้้วย

	 (2)	การทีผู้่บรหิารหน่วยงานเป็นผู้รบั

ผิดชอบหรือหัวหน้าในการรับงานตามข้อ	 (1)	

อีกฐานะหนึ่ง	 	 มีความถูกต้อง	 เหมาะสมหรือ

ไม่	ตามหลักการธรรมาภิบาล

	 (3)	 การท่ีมีระเบียบ	 /	 หลักเกณฑ	์

กำาหนดอัตราการนำาส่งเงินค่าธรรมเนียมให้แก่

หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนแล้ว	 	 การเสนอเรื่อง

เพื่อขออนุมัติยกเว้นหรือลดหย่อน	 สามารถ

กระทำาได้หรือไม่	 เพียงใด	 	และเหมาะสมหรือ

ไม่	อย่างไร	

	 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาข้อเสนอ

แนะของคณะกรรมการฯ	 แล้วมีความเห็น

ว่า	 ควรท่ีจะมีการวางเกณฑ์ในการกำาหนด

ค่าธรรมเนียมในการบริหารงานข้างต้นที่เป็น

แนวทางเดยีวกันในทกุหน่วยงาน		มหาวทิยาลยั

จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ

แนวทางต่อไป

2. เรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษา 

	 บคุคลทีม่ไิด้ระบชุือ่	ได้ร้องเรยีนเกีย่ว

กับกระบวนการรับบุคคลเข้าศึกษาของคณะ

หนึ่ง	โดยมีข้อร้องเรียนสรุปได้ว่า	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธเิข้าศกึษา

ในโครงการของคณะหนึง่	จำานวน	90	ราย		และ

รายช่ือลำาดับสำารอง	 30	 ราย	 	 ต่อมาคณะดัง

กล่าวได้ประกาศรายชือ่ผู้มสิีทธขิึน้ทะเบยีนเป็น

นกัศึกษาจำานวน	65	ราย		โดยรายชือ่ผูม้สีทิธขิึน้

ทะเบยีนเป็นนกัศกึษาในลำาดบัที	่59		ถงึลำาดบัท่ี	

65		ซึ่งเป็นรายชื่อ	7	ลำาดับสุดท้าย		ไม่ปรากฏ

รายชื่อนักศึกษาทั้ง	7	คนนี้	ในประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยข้างต้น		ทั้ง

ตัวจริงและในลำาดับสำารอง						

	 คณะกรรมการฯ	 ได้ตรวจสอบและ

พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ตามประกาศรายชื่อผู้มี

สิทธิขึ้นทะเบียนนักศึกษา	 ในลำาดับที่	 59	 	 ถึง

ลำาดับที่	 65	 	 ซึ่งเป็น	 7	 คนลำาดับสุดท้าย	 	 มี

ที่มาจากประกาศรายชื่อผู ้ที่มีสิทธิเข้าศึกษา	

(ลำาดับสำารอง)		เพิ่มเติม		จำานวน	19		คน	และ

เมื่อพิจารณาบัญชีคะแนนสอบของผู ้ท่ีสอบ

ทั้งหมด		ผู้ที่อยู่ในลำาดับสุดท้ายที่มหาวิทยาลัย

ได้ประกาศรายชื่อลำาดับสำารอง	 (เพิ่มเติม)	 ได้

คะแนนรวมทั้งหมด	55	คะแนน		อยู่ในเกณฑ์

ที่โครงการฯ	 สามารถรับเข้าศึกษาได้และไม่

เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน		การ

ที่โครงการขออนุญาตขยายจำานวนผู้มีสิทธิเข้า

ศึกษาในลำาดับสำารองเพิ่มเติม	 ก็เป็นไปเพื่อ

ให้การบริหารโครงการคล่องตัว		และเรียบร้อย		

ทั้งถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย	 	 ข้อร้อง

เรียนจึงไม่มีมูลเป็นการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจ้าหน้าที่		จึงเห็นควรยุติเรื่อง	

	 อย ่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการฯ	

ได้เสนอข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อมหาวิทยาลัย

พจิารณาเพือ่แจ้งให้หน่วยงานและผูท้ีเ่กีย่วข้อง

พิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วยว่า	การประกาศ

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในโครงการฯ	 ของ

มหาวิทยาลัยได้มีการลงประกาศดังกล่าวใน

เว็บไซต์		เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและตรวจ

สอบด้วย	 	 แต่ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา	 ลำาดับสำารอง	 (เพิ่ม

เติม)	 ไม่ปรากฏว่ามีการลงประกาศเพิ่มเติมดัง

กล่าวในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน	

จึงทำาให้นักศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ

ทราบหรือตรวจสอบได้	 และอาจเกิดความ

สับสน	 จึงเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบเพื่อพิจารณาประกอบการดำาเนินการต่อ

ไป
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บ า ง ส่ ว น ใ น ค ว า ม รู้ สึ ก
ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มป ฏิบั ติ ธ ร รม  
ที่วัดสุนันทวนาราม ระหว่าง 
วันที่  12-14 มีนาคม 2555

นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล 
ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี

 การปฏบิตัธิรรมครัง้นีต้รงตามวตัถปุระสงคข์องโครงการซึง่เปน็

กจิกรรมหนึง่ของศนูยป์ระสานราชการใสสะอาดของมหาวทิยาลยั	เพราะ

เป็นการฝึกปฏิบัติให้อยู่กับกายและจิตของตนเอง	 เป็นการให้อาหารแก่

คุณธรรม	 ความเมตตา	 กรุณา	 การให้อภัย	 ซ่ึงมีอยู่แล้วในตัวของแต่ละ

บุคคลให้มีพลังเข้มแข็งขึ้นพร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและ

ตนเองได้

นางสุจิตรา อุตมวาทิน 
รองผู้อำานวยการสำานักหอสมุด

 ได้หลักการนั่งสมาธิที่สามารถนำาไปปฏิบัติเองที่บ้านได้	ซึ่งเป็น

สิ่งที่ต้องการอยู่แล้ว	ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ใช้หลักคำาสอนต่าง	ๆ	ไป

ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำาวัน	เช่น	การมีสติ	มองโลกในแง่ดี	มี

เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ต่าง	ๆ	
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นางสาวอรุณศรี เตชะดำารงสิน 
ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบภายใน 

 เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าฝึกปฏิบัติธรรม	 ทำาให้เราได้หยุดคิดและ

สมัผสักับความสงบอยา่งแทจ้รงิ	ชว่ยฝกึใหเ้รามสีตใินการดำาเนนิชวีติมาก

ขึ้น	ให้หลักในการดำารงชีวิตและการทำางานด้วยหลัก	“คิดดี	ทำาดี	พูดดี”	

ซึ่งควรยึดเป็นหลักตลอดไป

นางอุษาจรัส เวชพงศา 
หัวหน้างานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 

สำานักงานวิเทศสัมพันธ์

 คำาสอนของพระอาจารย์เป็นคำาสอนง่าย	 ๆ	 มีความเรียบง่าย

และเปน็ธรรมชาต	ิดว้ยการสอนจากสิง่ตา่ง	ๆ 	ทีใ่กลต้วัเปน็กจิวตัรประจำา

วัน	แนะนำาให้แนวทางกับผู้ปฏิบัติธรรมในการสวดมนต์	ฟังธรรมและนั่ง

วิปัสสนา	 แนะนำาให้เจริญสติ	 ซ่ึงการปฏิบัติตามแนวทางท่ีพระอาจารย์

สอน	นบัเปน็การเร่ิมต้นทีด่มีาก	ๆ 	สำาหรบัผูท้ีห่า่งไกลวัด	และเช่ือวา่จะนำา

แนวคดิทีไ่ด้ทดรองปฏบิตัติามมาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวนั	และดำาเนนิ

การชวีติ	ถา้จะกลา่วถงึแงก่ารทำางาน	ยงัมคีำาสอนทีท่ำาใหฉ้กุคดิ	คอื	“การ

มีสติรู้ว่าจะทำางานอะไร	ให้ตั้งใจว่าจะทำางานนั้นอย่างมีสติ	และทำาต่อไป

จนสำาเร็จ”

นางกนกวรรณ ตันตระกูล 
หัวหน้างานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา

ขอบคุณที่มีวันนี้

ขอบคุณโครงการปฏิบัติธรรม	เพื่อใจใสสะอาด

ให้โอกาสที่ดีได้ฝึกฝน

เป็นครั้งแรกได้มาวัดปฏิบัติตน

ได้ฝึกฝนวิเคราะห์เหมาะกับใจ

ฝึกนั่งนิ่งให้จิตได้สงบ

หลายคำารบกำาหนดรู้ไม่หลงไหล

ดึงสติหวลมาไม่ไปไกล

อยู่ที่ลมหายใจ	ณ	ปัจจุบัน

ธรรมบรรยายข้อคิดดีกับชีวิต

ฝึก	คิด	ขัด	เกลาจิตไม่หุนหัน

อดได้	ทนได้	รอได้	ด้วยใจดี	ทุกทุกวัน

ตั้งจิตมั่นทำาดีมิมีคลาย

แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไปให้ข้อคิด

อย่ายึดติดสิ่งใดอยู่มิรู้หาย

เพราะความทุกข์หรือสุขที่สบาย

ก็จะมลายพ้นไปไม่จีรัง

เร่งสร้างความดีด้วยสติทุกย่างก้าว

ในฐานะชาวธรรมศาสตร์ไม่หันหลัง

เพื่อครอบครัว	เพื่อสังคม	ได้พลัง

เพื่อรังสรรค์สิ่งดีมีต่อไป
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ให้เรามีสติ  ปรับปรุงลมหายใจยาวๆ
หายใจเข้าลึกๆ  หายใจออกยาวๆ

ให้เกิดความรู้สึกตัว  รักษาใจเป็นกลางๆ
ทำาใจสงบ  และทำาใจปล่อยวางว่า

“แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป”
เมื่อมีทุกข์  ทุกข์นั้นไม่ใช่สิ่งจีรังยั่งยืน

ไม่มีประโยชน์อะไร
ที่เราจะนำาความทุกข์มาเป็นกังวล

เมื่อมีสุข  สุขนั้นก็ไม่จีรังยั่งยืนเช่นกัน
เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยง  เป็นอนิจจัง

“

”

	 พระอาจารย์มติซโูอะ		คเวสโก		เป็นชาวญีปุ่น่	เป็นพระภกิษรุุน่

แรกทีห่ลวงพ่อชา	(วดัหนองป่าพง		จงัหวดัอบุลราชธาน)ี	อปุสมบทให้		จงึ

เรียกว่าเป็นสัทธิวิหาริกรุ่นแรกของหลวงพ่อชา		ท่านบวชเมื่อ	พ.ศ.2518		

ท่านได้บำาเพญ็เพยีรมาหลายรปูแบบ		ได้ธดุงค์มาแล้วหลายแห่ง		ปัจจบัุน

ท่านเป็นเจ้าอาวาสวดัสนุนัทวนาราม		บ้านท่าเตยีน	ตำาบลไทรโยค		อำาเภอ

ไทรโยค		จังหวัดกาญจนบุรี		ซึ่งเป็นวัดสาขาลำาดับที่	117	ของวัดหนอง

ป่าพง		จังหวัดอุบลราชธานี

	 คนส่วนใหญ่คงเคยได้มีโอกาสอ่านหนังสือธรรมะของพระ

อาจารย์มิตซูโอะ	 คเวสโก	 	 พระป่าที่สร้างสรรค์ธรรมะผ่านตัวหนังสือ

ด้วยรูปเล่มสีสันสดใส		ขนาดกระทัดรัด		เนื้อหาถ้อยคำาที่อ่านเข้าใจง่าย		

เป็นที่นิยมของคนกลุ่มวัยทำางานจำานวนมาก		และนี่คือจากส่วนหนึ่งของ

หนังสือ	“โชคดี”		ที่เขียนโดยพระอาจารย์มิตซูโอะ		คเวสโก

บทความธรรมะของ 
พระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก

	 ในอดีตมีพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรฮีบรูพระนามว่า

โซโลมอน	 	 พระราชาได้สั่งให้เจ้าเมืองทุกเมืองทำาของวิเศษให้อย่างหนึ่ง

โดยของสิ่งนั้นต้องมีคุณสมบัติพิเศษคือ...ของสิ่งน้ี	 จะสามารถเปลี่ยน

อารมณ์ความรูสึ้กของพระราชาได้	“หากมคีวามทกุข์อยูก่จ็ะหายจากทกุข์		

หากมคีวามสุขอยู่กจ็ะคลายความสขุลง	ไม่ว่ากำาลงัร้องไห้อยูห่รอืหวัเราะ

อยู่ก็จะสามารถหยุดอารมณ์ทั้งสองอย่างนั้นได้”		เมื่อครบกำาหนด		เจ้า

เมืองใหญ่เมืองใดๆ		ก็ไม่สามารถหาของตามที่พระราชาต้องการได้		แต่

มีเจ้าเมืองเล็กๆ	 อยู่เมืองหนึ่งได้บอกว่ามีแหวนวิเศษมีคุณสมบัติอย่างท่ี

พระราชาต้องการมาถวาย		พระราชาจึงรีบให้มาเข้าเฝ้า		เมื่อพระราชา

ได้เหน็แหวนวงนัน้แล้ว		ปรากฏว่าเป็นเพียง	แหวนทองธรรมดาเรยีบๆ	วง

หนึ่ง		พระราชาก็สงสัยว่าแหวนนี้จะมีความวิเศษได้อย่างไรกัน		เมื่อพระ

ราชานำาไปใช้ก็ปรากฏว่าแหวนวงน้ีสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของพระองค์

ได้จริงๆ		ไม่ว่าพระองค์จะกำาลังมีความทุกข์หรือความสุขอยู่ก็ตาม	เพียง

เพราะแหวนวงนั้นมีข้อความสั้นๆ		สลักไว้ว่า	“แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป”

	 ยามใดทีพ่ระราชามคีวามสุข	ความยนิด	ีหรอืมคีวามทกุข์	ความ

โกรธ	ความกังวลไม่สบายใจใดๆ	ก็ตาม		เมื่อมองไปที่แหวนนี้ซึ่งเตือนสติ

พระองค์ว่า	 	 “แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป”	 	 ทำาให้พระองค์เข้าใจว่า	 สิ่งที่

พระองค์กำาลังประสบอยู่ไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์มันไม่จีรังยั่งยืน	 	 เกิดขึ้นมา

แล้วก็จากไป		นับตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็ไม่คิดที่จะนำาความทุกข์มาเป็น

กังวล		มีความสุขก็ไม่ได้ยึดติดกับความสุขนั้น		ทำาให้พระราชาสามารถ

ตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ	ได้อย่างถกูต้อง	และตัง้หน้าตัง้ตาทำาเพือ่ประชาชน

ของพระองค์จนได้ชือ่ว่าเป็นกษตัรย์ิผู้ยิง่ใหญ่		เป็นทีร่กัใคร่ของประชาชน

ในการดำาเนนิชวีติของเรา		เราต้องประสบกับโลกธรรม	8		คอื	ได้ลาภ		ยศ		

สรรเสริญ		สุข		ก็ต้องมีเสื่อมลาภ	เสื่อมยศ	นินทา	ทุกข์	เป็นธรรมดา	หาก

เราสามารถเตือนสติตนเองได้ว่า	“แล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไป”	ก็จะช่วยให้

เราทำาใจเป็นกลาง		ทำาใจเป็นปกติได้	 	 เมื่อความรู้สึกต่างๆ	เกิดขึ้น	 เช่น		

หงุดหงิด		โกรธ	น้อยใจ		เสียใจ		ขี้เกียจ		วิตกกังวล		หรือมีความรู้สึกตื่น

เต้น	ยินดีพอใจก็ตาม
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คณะกรรมการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

ขั้นตอนการรับฟัง
เรื่องร้องเรียน 4 ช่องทาง

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์	ดร.อุดม		รัฐอมฤต

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ท่าพระจันทร์

รองประธานกรรมการ

นางสาวศิริพร		อัญญณรงค์กุล

ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นพพร		ลีปรีชานนท์

ประธานสภาอาจารย์

นายสุรชัย		เชื้อคำาเพ็ง

ประธานสภาข้าราชการ		

นางวลัยรัตนา		เสรีอรุโณ

ผู้อำานวยการกองแผนงาน

นายจักรชัย		หิรัณยะวสิต

ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวอรุณศรี		เตชะดำารงสิน

ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบภายใน

นายยุทธนา		เพชรโพธิ์ศรี

ผู้อำานวยการสำานักงานนิติการ

กรรมการและเลขานุการ

นางพรทิพย์		อธิจิตวิสุทธิ์

หัวหน้างานวินัยและสอบสวน

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายมนต์เทียน		สุทธิประภา

นิติกรสำานักงานนิติการ

	 เพื่อให้ผู้ประสงค์จะแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบของเจ้าหน้าทีไ่ด้ทราบถึงวธิกีารร้องเรียนและสถานทีท่ีจ่ะ

รบัเรือ่งร้องเรยีน	ศนูย์ประสานราชการใสสะอาด	จงึขอประชาสมัพนัธ์ให้

ทราบ	ดังนี้

	 1.	ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดมีที่ทำาการอยู่	ณ	สำานักงาน

นิติการ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์				ท่าพระจันทร์	อาคารโดม	ชั้น	1

	 2.		ขั้นตอนการรับฟังข้อร้องเรียนมี	4	ช่องทาง	คือ

	 (1)	ร้องเรียนผ่านทางตู้รับเรื่องร้องเรียน	โดยใส่เรื่อง

ที่ร้องเรียนในตู้ซึ่งติดตั้งอยู่หน้าสำานักงานนิติการ	อาคารโดม	

ชั้น	1	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์

	 (2)	 ร้องเรียนด้วยตนเอง	 โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่

ประจำาศูนย์ราชการใสสะอาด	 สำานักงานนิติการ	 งานวินัย

และสอบสวน	อาคารโดม	ชั้น	 1	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ท่าพระจันทร์

	 (3)	 ร้องเรียนทางไปรษณีย์	 โดยจัดส่งเรื่องที่ร้อง

เรียนถึงประธานกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด	

สำานกังานนติิการ	อาคารโดม	ชัน้	1	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

ท่าพระจันทร์	กรุงเทพฯ	10200

	 (4)	 ร้องเรียนผ่านทาง	Website	 ของศูนย์ประสาน

ราชการใสสะอาด	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	ที	่http://legal.

tu.ac.th/clean_tu/index.html

	 อนึ่ง	 ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุชื่อผู้ถูกร้องเรียน	 ข้อเท็จจริงและ

พฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน	พร้อมทั้งลงชื่อ	 ที่อยู่	 หมายเลข

โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน	 หากระบุข้อมูลไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่

ชัดเจน	ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดอาจไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้ดำาเนิน

การตรวจสอบ				
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : http://www.tu.ac.th
จุลสารธรรมศาสตร์ : เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  เรื่องน่ารู้  และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
ที่ปรึกษา   : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  รัฐอมฤต 

จัดทำาโดย  : คณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และงานประชาสัมพันธ์

พิมพ์ที่   : หจก. โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี.

1. กล้ายืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

3. โปร่งใส  ตรวจสอบได้
4. ไม่เลือกปฏิบัติ

5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

Concept : แนวคิดตราสัญลักษณ์ “ธรรมศาสตร์ ใสสะอาด”

หยดน้ำ�สีฟ้� - แสดงถึงคว�มบริสุทธิ์  ใสสะอ�ด  ตรวจสอบได้
หยดน้ำ�สีแดง - แสดงถึงพลังและคว�มน่�เชื่อถือ  มีเง�สีเหลือง  แสดงถึงคว�มศรัทธ�และก�รสนับสนุน
โดมสีแดงมีตร�ธรรมจักร - แสดงถึงคว�มเป็นสถ�บันธรรมศ�สตร์ ที่ยึดมั่นในคุณธรรมและคว�มยุติธรรม

ที่ทำาการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

 สำานักงานนิติการ อาคารโดม ชั้น 1 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 โทร. 0-2613 - 2058, 0-2613 - 3137

ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5 ประการ


