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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2564 - มีนาคม 2565)  

 

 มหาวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 22/ 2564 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบแผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วยกลยุทธ์ และ
มาตรการ/ แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม/ โครงการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 30 ตัวชี้วัด และถ่ายทอดแผนสู่
คณะ/ ส่วนงานเพ่ือให้คณะและส่วนงานต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมการรับรู้ของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามประเด็นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะประเมินฯ และมีการกับกับติดตามผลการ
ด าเนินงานกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) และรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565) โดยมีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ถ่ายทอดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กร SU-ITA และแผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร สู่คณะ/ ส่วนงาน  
 2. มอบหมายคณะ/ ส่วนงาน จัดท าข้อมูลและมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับคณะ/ ส่วนงาน ผ่าน
ช่องทาง ITA ของคณะ/ ส่วนงาน ซึ่งส านักดิจิทัลเทคโนโลยีได้พัฒนาระบบการน าเข้าข้อมูลเพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) บนเว็บไซต์ของแต่ละคณะ/ ส่วนงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เข้ามาศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการประเมิน ITA  
 3. คณะ/ ส่วนงาน เสนอรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ ภายนอก เพ่ือตอบแบบวัดการรับการรู้ และด้วย
ความอนุเคราะห์ส านักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดท าช่องทางการติดตามจ านวนผู้เข้าตอบแบบส ารวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และจะเริ่มเปิดระบบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าตอบได้ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2565 – 31 พฤษภาคม 
2565  

4. ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) โดยมีคณะ/ ส่วนงานที่ได้รับ
การถ่ายทอดจ านวน 15 คณะ และ 3 ส่วนงาน (ยกเว้นส านักงานอธิการบดี และส านักงานสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการ
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย) สรุปผลด าเนินการ ดังนี้ 

- มีหน่วยงานรายงานผลการด าเนินการรอบ 6 เดือน จ านวน 13 คณะ/ ส่วนงาน จากจ านวนทั้งหมด 18 คณะ/ 
ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 72.22 

- มีตัวชี้วัดที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมายแล้ว จ านวน 28 ตัวชี้วัด จากจ านวนทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 93.33 
อย่างไรก็ตาม แม้ผลการด าเนินงานในภาพรวมส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายแล้ว แต่

เพ่ือให้มหาวิทยาลัย คณะ/ ส่วนงาน สามารถส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร คณะ/ ส่วนงาน 
ควรให้ความส าคัญต่อการด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของคณะ/ ส่วนงานอย่างครบถ้วน 
เพ่ือแสดงถึงการด าเนินงานที่โปร่งใส และเผยแพร่ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของคณะ/ ส่วนงาน ให้บุคลากรภายใน และ
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของคณะ/ ส่วนงาน เป็นการรักษาคุณภาพการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ ์ มาตรการ/ แนวทาง

ด าเนินงาน 
กิจกรรม/ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามผลการ
ประเมินเพื่อ
เสรมิสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน (ITA) 
ตามเกณฑ์การ
ประเมินฯ ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีการวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินฯ และน าผล
การประเมินฯ ไป
ก าหนดมาตรการและ
แนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา 

(1) วิเคราะห์ผลการประเมินฯ และ
จัดท าแนวทางการปรับปรุงและพฒันา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานประจ าปี เพื่อเป็นแนวทาง
ให้คณะ/ ส่วนงานได้น าไปปรับปรงุ 
พัฒนา ตามผลประเมินฯและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับ 
 

1. ความส าเร็จในการวิเคราะห์และ
น าข้อเสนอแนะไปจัดท าแผน
ปรับปรุงและพัฒนาด้านคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

   มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาวิเคราะห์ และ
จัดท าแผนปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ในการประชุม
ครั้งท่ี 22/ 2564 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 และ
ถ่ายทอดสู่คณะวิชา/ ส่วนงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการของแต่ละคณะ/ สว่นงาน 

- ส านักงาน
อธิการบดี และคณะ
กก.ด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมฯ 
 
 

2 การเสรมิสร้างการ
ด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

1 การมีบทบาทและมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุคลากรภายในด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
 

1. คณะ/ ส่วนงานมีการด าเนินงาน
เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีการจดัท า
ข้อมูลและมีการเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะ (OIT) ระดับคณะและสว่น
งานต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ITA ของคณะ
และส่วนงาน 
หมายเหตุ 
OIT หมายถึง แบบตรวจการเปดิเผย

ข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and 
Transparency 
Assessment: OIT)  

2. จ านวนคณะ/ ส่วนงาน  
ที่จัดท าและเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะ (OIT)  
 

   มหาวิทยาลัยก าหนดในแผนปฏบิัติการให้คณะและ
ส่วนงานต่าง ๆ ต้องมีการด าเนินการตามภารกจิที่
สะท้อนคุณภาพการให้บริการแก่บคุลากร ผู้รับบริการ 
และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
การให้บริการที่ง่ายต่อการเขา้ถึง โดยมีการรวบรวม
ข้อมูลในส่วนท่ีคณะและส่วนงานตา่ง ๆ มีการด าเนินการ 
และจัดใหม้ีการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) ระดับ
คณะและส่วนงานต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ITA ของคณะ
และส่วนงาน ก่อนท่ีจะมีการประเมินฯ ในระดับ
มหาวิทยาลยั โดยมีจ านวนคณะ/ ส่วนงาน ที่มีการ
ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) ทั้งสิ้นจ านวน 
18 หน่วยงาน 

คณะ/ ส่วนงาน  
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กลยุทธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนินงาน 

กิจกรรม/ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3 การด าเนินการเพื่อ
พ ร้ อ ม ร อ ง รั บ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ
เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
คณะ/ ส่วนงาน 

คณะ/ ส่วนงานมีการ
จัดท าข้อมูลและเปดิเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
(OIT) 

(1) มีการจัดท าข้อมูลและเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านช่องทาง ITA 
ของคณะและส่วนงาน ซึ่งมีการ
เผยแพร่บนเว็บไซต ์
 

3. ผลการด าเนินงานของคณะ/ 
ส่วนงาน ทีส่ามารถจัดท าและ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   

   คณะ/ ส่วนงาน จ านวน 18 หน่วยงาน มีการ
ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) ระดับคณะ
และส่วนงานต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ITA ของคณะและส่วน
งาน 
   (สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้จากช่องทาง ITA ของแต่
ละคณะ/ ส่วนงาน) 

คณะ/ ส่วนงาน 
 

   (1.1) ข้อมูลพื้นฐาน  
• ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้าง

หน่วยงานข้อมูลผู้บริหาร อ านาจ
หน้าที่ 

• แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

• ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  
• การประชาสัมพันธ์ และการเพิ่ม

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึง
ง่าย ไม่ซับซ้อน และหลากหลาย
มากขึ้น 

• การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ได้แก่ Q&A, 
Social Network โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารได้สองทาง 

    (สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้จากช่องทาง ITA ของแต่
ละคณะ/ ส่วนงาน) 

 

  (1.2) การบริหารงาน 
• แผนด าเนินงานประจ าปี  
• รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

    (สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้จากช่องทาง ITA ของแต่
ละคณะ/ ส่วนงาน) 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนินงาน 

กิจกรรม/ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

• รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

• การปฏิบัติงาน แสดงคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน/การ
ให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

• รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ  

• E-Service 
  (1.3) การบริหารการเงินและ

งบประมาณ 
• แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าป ี
• รายงานการก ากับติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 
เดือน 

• รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

• การจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหา
พัสด ุ

• แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือการ
จัดหาพัสด ุ

• ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจดัหาพัสด ุ

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

    (สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้จากช่องทาง ITA ของแต่
ละคณะ/ ส่วนงาน) 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนินงาน 

กิจกรรม/ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

• รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุประจ าป ี

  (1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
• นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
• การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
• รายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจ าป ี

    (สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้จากช่องทาง ITA ของแต่
ละคณะ/ ส่วนงาน) 

 

  (1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส 
(1.5.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
• กระบวนการการจัดการข้อ

ร้องเรียนการทจุริต และประพฤติ
มิชอบ 

• มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยมี
ลักษณะดังนี ้
- ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้
อย่างสะดวก 
- ติดตามผลการร้องเรียนได ้
- มีการด าเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 

    (สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้จากช่องทาง ITA ของแต่
ละคณะ/ ส่วนงาน) 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนินงาน 

กิจกรรม/ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

- มีความปลอดภัยและไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน 

• ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตประจ าปี และประพฤติมิ
ชอบ 

(1.5.2) การเปิดโอกาสให้เกดิการมี
ส่วนร่วม 
• ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 
  (2) การป้องกันการทุจริต 

(2.1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
(2.1.1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
• เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร 
• การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 

(2.1.2) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต 

• การประเมินความเสีย่งการทุจรติ
ประจ าป ี

• การด าเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

(2.1.3) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

• การด าเนินการหรือกิจกรรมของ
หน่วยงานท่ีแสดงถึงการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้

    (สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้จากช่องทาง ITA ของแต่
ละคณะ/ ส่วนงาน) 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนินงาน 

กิจกรรม/ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์สจุริต 
อย่างชัดเจน 

(2.1.4) แผนป้องกันการทุจริต 
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
• รายงานการก ากับติดตามการ

ด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

• รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าป ี

  (2.2) การด าเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
(2.2.1) มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใส
และป้องกันการทุจรติภายใน
หน่วยงาน 
(2.2.2) การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

    (สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้จากช่องทาง ITA ของแต่
ละคณะ/ ส่วนงาน) 

 

4 การปรับปรุงการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
ข้อเสนอแนะที่ได้จาก
ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ พื่ อ
เสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสใน

4.1 การใช้งบประมาณ จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของคณะและส่วนงาน และมี
การก ากับติดตามเร่งรดัการใช้
งบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า
และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

4. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี
2565  
 
 
 
 
 

   มหาวิทยาลัยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(จ าแนกรายคณะ ส่วนงาน และหน่วยงาน) 
 

คณะ/ ส่วนงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนินงาน 

กิจกรรม/ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน ( IIT 
และ EIT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. มีการติดตามเร่งรัดการใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน 

   มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564  เพื่อให้
เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมตีัวแทนของ
คณะวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการ   

คณะ/ ส่วนงาน 
 

ประชาสมัพันธ์ถ่ายทอดแผนฯ อย่าง
เปิดเผยเพื่อให้บุคลากรได้รบัทราบ
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหม้ี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จา่ย
งบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน 

6. มีช่องทางและสื่อประชาสมัพันธ์ 
ผ่านช่องทาง ITA ของคณะและ
ส่วนงาน  
 

   มหาวิทยาลัย และคณะ/ ส่วนงาน มีช่องทางและสื่อ
ประชาสมัพันธ์ ผ่านช่องทาง ITA ของคณะและส่วนงาน 
และมีการอัพเดทข้อมลูอยู่เสมอ 

คณะ/ ส่วนงาน 

การจัดซื้อจดัจ้าง/ การจัดหา พสัด ุ
และการตรวจรับพัสดุถือปฏิบัตติาม
ระเบียบการจดัซื้อจัดจ้าง โดยมีการ
ด าเนินการทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่
เอื้อประโยชน์ใหผู้้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง 

7. ร้อยละของการจดัซื้อจัดจา้ง
เป็นไปตามระเบียบ 
 

   ทุกคณะ/ ส่วนงาน มีการด าเนนิการจัดซื้อจดัจ้าง
เป็นไปตามระเบียบ คดิเป็นร้อยละ 100 

คณะ/ ส่วนงาน 

8. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ท่ีไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ 

   ทุกคณะ/ ส่วนงาน ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามระเบียบ จึงไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจดัซื้อจัด
จ้าง 

คณะ/ ส่วนงาน 

4.2 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

มีขั้นตอนทีอ่ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบตังิาน
ในหน่วยงาน 

9. มีเอกสารแสดงข้ันตอน (Flow 
Chart) และติดประกาศ
ประชาสมัพันธ์ให้ทราบอย่างท่ัวถึง 

   มหาวิทยาลัยมรีะเบยีบก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ
แบบการยืมใช้ไว้ชัดเจน และคณะ/ ส่วนงาน ได้น าไป
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับคณะ/ ส่วนงาน 

คณะ/ ส่วนงาน 

ส่งเสริมการให้ความรูเ้กี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับในการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
 

10. กิจกรรมสร้างความรูค้วาม
เข้าใจ 

   คณะ/ ส่วนงาน มีการจัดกิจกรรมเพื่อช้ีแจงแนวทาง
ในการปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้ทรัพยส์ินโดยมีการก าหนด
บุคลากรทีร่ับผดิชอบอย่างชัดเจน พร้อมท้ังมีการ
น าเสนอผู้บริหาร เพื่ออนุมัติการขอใช้งาน พร้อมท้ังมี
ขั้นตอนการด าเนินการที่ชัดเจน และมีการตดิตามการ
คืนทรัพย์สิน 

คณะ/ ส่วนงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนินงาน 

กิจกรรม/ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มการก ากับติดตามให้มีการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการโดยต้องมี
การขออนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อ
น าไปใช้ปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

11. วางระบบควบคุมภายใน    มหาวิทยาลัยมีการใช้ทรัพยส์ินของราชการเป็นไป
อยา่งคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเทา่นั้น ไม่
สามารถน าไปใช้เพื่อผลประโยชนส์่วนตัว การยมืใช้
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมรีะเบยีบก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และแบบการยืมใช้ทรัพยส์นิของมหาวิทยาลัย มี
ระเบียบมหาวิทยาลัยศลิปากรว่าดว้ยหลักเกณฑ์และ
วิธีการยืมพัสดุ พ.ศ. 2564 ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และผูม้ีอ านาจในการใหย้ืมไวโ้ดยชัดเจน ไม่สามารถยืม
ใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องใช้
ประโยชน์ในเรื่องส่วนตัวได้ และกระจายอ านาจให้
ผู้บริหารระดับตา่ง ๆ เช่น รองอธิการบดี คณบดี 
หัวหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการกอง เป็นผู้มีอ านาจอนมุัติ
ให้ยืมพัสดไุว้โดยชัดเจน ส่งผลใหล้ดขั้นตอน และมีความ
สะดวก และมีการมอบหมายผูร้ับผิดชอบ ก ากับ ดูแล 
การใช้ทรัพย์สิน อย่างชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบดูแล
ไม่ให้น าทรัพยส์ินท่ีขอยืมไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

คณะ/ ส่วนงาน 
 12. มีผู้รับผดิชอบในการก ากับดูแล

และตรวจสอบการขอใช้ทรัพย์สินฯ 
ให้เป็นไปตามระเบียบ 

คณะ/ ส่วนงาน 

4.3 การป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาการทุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 

(1) การป้องกันการทุจริต 
- จัดท าแผนบริหารความเสีย่งให้
ครอบคลมุถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติหรอื
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน/ เป็นกจิกรรม
หรือการด าเนินการทีส่อดคล้องกับ

13. มีแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

   มหาวิทยาลัยมีการการประเมินความเสีย่งของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือ โดยมมีาตรการสนับสนนุ ดังนี้  
   1) ประชาสัมพันธ์เผยแพรเ่พื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชนส์่วนรวม  
   2) สร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม ไม่กระท าการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

คณะ/ ส่วนงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนินงาน 

กิจกรรม/ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการหรือการด าเนินการเพื่อ
บริหารจดัการความเสี่ยง 
- รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าป ี
(2) การจัดการการทุจริต 
- สร้างช่องทางและแนวทางการ
ร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรยีน 
โดยสามารถ 
• ร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก  
• ติดตามผลการร้องเรียนได ้
• มีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา  
• มีความปลอดภัยและไม่มผีลกระทบ
ต่อตนเอง 

   3) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
   4) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยการประเมินความเสี่ยงด้านป้องกันการปฏิบตัิ
หน้าท่ีโดยมิชอบหรือความเสี่ยงด้านการ 
ทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยง
พบว่าโอกาสในการเกดิความเสี่ยงยังมีอยู่ แต่
มหาวิทยาลยัยังคงด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจึงยังคงก าหนดเป็นความเสีย่ง
ส าหรับปตี่อไป 
   5) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยยังคงมาตรการ
เพื่อป้องกันด้านการปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบหรือความ
เสี่ยงด้านการทุจรติเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
   6) ก าหนดมาตรการด้านการปอ้งกันและปราบปราม
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ และถ่ายทอด
ให้แก่ทุกหน่วยงานรับทราบและถอืปฏิบัติ และส่งเสริม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบคุลากรในหน่วยงาน 

14. มีการติดตาม และวิเคราะหผ์ล
การด าเนินงานตามแผน  

   มหาวิทยาลัยถ่ายทอดแผนบรหิารความเสี่ยงสูค่ณะ/ 
ส่วนงาน และมีการการติดตาม และวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการติดตามผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน   
 

คณะ/ ส่วนงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนินงาน 

กิจกรรม/ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

15. มีช่องทางที่สะดวก ปลอดภัย 
และสามารถติดตามผลได้  
 

   มหาวิทยาลัยมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทจุริต 
และประพฤติมิชอบหลากหลายช่องทาง เช่น การส่ง
เรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศลิปากรใสสะอาด สายตรง
ผู้บริหาร Google Form กล่องรับเรื่องร้องเรียน ส่ง
เอกสารร้องเรียนทางระบบสารบรรณ เป็นต้น 
ในส่วนของคณะมีช่องทางส าหรับแจ้งข้อร้องเรียนผ่าน 
สายตรงคณะคณบดี เว็บไซต์ และช่องสื่อสังคมออนไลน ์

คณะ/ ส่วนงาน 

16. มีการจัดการการทุจรติ ตาม
ระเบียบฯ 

  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการต่อต้านการทุจรติโดยมี
ช่องทางและขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ ส่วน
งาน หน่วยงาน ได้ร่วมกันเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต 
นอกจากน้ีได้ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์มาตรการ
และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการจดัการเรื่องร้องเรียน 
กรณีเกดิการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร และหากตรวจสอบแล้วพบว่ามี
มูลความผิดจะด าเนินการทางวินัย ละเมดิ หรือด าเนิน
คดีอาญาแกผู่้กระท าผิด แล้วแต่กรณ ี
   มหาวิทยาลัยมอบหมายกองกฎหมายในการติดตาม
และรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรยีนการทุจรติประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน เป็นทุกเดือน โดย
จากผลการตดิตามไมม่ีข้อร้องเรียนหรือผู้ร้องเรียนแต่
อย่างใด 
   นอกจากน้ียังมีการรายงานความคืบหน้าของจ านวน
เรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบทางออนไลน์ 
ตามแบบเพื่อแสดงจ านวนเรื่องรองเรียน ส่งให้ สป.อว. 
ทุกเดือน 

คณะ/ ส่วนงาน 

 (3) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
- มีแผนการจดัเก็บข้อมลู
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน และจัดท าสถิติภายใน
ก าหนดเวลา อย่างน้อย เป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีท่ีรับการ
ประเมิน 

17. มขี้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

คณะ/ ส่วนงาน 

(4) มีการแก้ไขปัญหาการทุจรติใน
หน่วยงานอย่างจริงจัง 

18. การแก้ไขปัญหาเป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ ์

คณะ/ ส่วนงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนินงาน 

กิจกรรม/ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

(5) ส่งเสริมให้มีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง
การท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 
 

19. มีรายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะส่งกลับผู้ตรวจ
สอบ 

   มหาวิทยาลัยไดน้ าผลการตรวจสอบของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินและส านักงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลยัไปทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานให้
เป็นไปตามข้อเสนอแนะ และมหาวิทยาลัยมีการจัด 
ท าแผนปฏิบัติกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในทุกปีงบประมาณและมีการถ่ายทอดสู่คณะ ส่วนงาน 
หน่วยงาน ให้มีการปฏิบตัิให้สอดคล้องตามแผน  
ในส่วนของคณะ/ ส่วนงานมีการรายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งส านัก
ตรวจสอบภายในได้ส่งผลไปยังคณะฯ เพื่อให้พิจารณา
วางการควบคุมระบบต่าง ๆ ของคณะวิชา   

คณะ/ ส่วนงาน 
 

(6) มีการด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และ
ลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการ
ทุจริต 

20. ผลการด าเนินงานตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบตัิการปอ้งกันและปราบปราม
การทุจริต มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 มีการถ่ายทอดแผนฯ สู่คณะ/ 
ส่าวนงาน และมีการตดิตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตดิตามผลการด าเนินงานรอบ 6 
เดือน 

คณะ/ ส่วนงาน 
 

4.4 การใช้อ านาจ/ 
การปฏิบัตหิน้าท่ี 
 

มีกระบวนการคัดเลือกผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

21. มีระเบียบหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก 
 

 

   มหาวิทยาลัย คณะ/ ส่วนงาน ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบคุคล ได้แก่ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 หลักเกณฑ์การสรร
หาและคดัเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

คณะ/ ส่วนงาน 
 

22. การคัดเลือกเป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ ์
 

คณะ/ ส่วนงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนินงาน 

กิจกรรม/ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติงาน หลักเกณฑ์
การให้คุณใหโ้ทษ รวมไปถึงหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ
ก าลังใจ  

ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคณุภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 

23. มีการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน 

   บุคลากรไดร้ับมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที ่ตาม 
Job description ซึ่งแสดงภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน
รายบุคคล และมีข้อตกลงร่วมกัน ก าหนดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายในการปฏิบตัิงานด้วย KPIs และ 
Competency รวมถึงการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ  

คณะ/ ส่วนงาน 

24. มีการประเมินการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ ์

คณะ/ ส่วนงาน 

มีการมอบหมายงานตามต าแหน่ง
หน้าท่ีจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม 

25. มีข้อตกลงก าหนด KPIs  
ทุกต าแหน่งงาน 

   มหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดหลกัเกณฑ์การด าเนินการ
ไปยังคณะ/ส่วนงานผ่านที่ประชุมและช่องทางการ
สื่อสาร มีการจดัท าข้อตกลง KPIs รายบุคคลกับ
ผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าปลีะ 2 ครั้ง และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจาก คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และสรุปรวมเสนอ 
ก.บ.ม. และประกาศยกย่องชมเชย 

คณะ/ ส่วนงาน 
 

การพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้น
ผลส าเร็จของงาน    การให้
ความส าคญักับงานมากกว่าธุระ
ส่วนตัว และความพร้อมรับผดิรับชอบ
หากความผดิพลาดเกิดจากตนเองของ
บุคลากรในหน่วยงานมากขึ้น 

26. มีข้อตกลงก าหนด KPIs ตวัช้ีวัด 
และเป้าหมายการปฏิบตั ิ
 

คณะ/ ส่วนงาน 
 

ก าหนดและเปิดเผยขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการที่ส าคญัให้
ชัดเจน มีการปฏิบัติแกผู่้มาตดิต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน  

27. มีเอกสารแสดงข้ันตอน และ
ระยะเวลาของการให้บริการ (Flow 
Chart) และติดประกาศ
ประชาสมัพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง 
 

   คณะ/ ส่วนงาน มีการจัดท าคูม่อื และ Flow chart 
แสดงขั้นตอน ระยะเวลา และผูร้ับผิดชอบ ในการ
ด าเนินงานของกระบวนงานต่าง ๆ เป็นมาตรฐาน/
แนวทางในการให้บริการแบบเดียวกัน มีการให้บริการ
แบบ Service Mind   
   มีการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการกับนักศึกษา /และการให้บริการหนา้งาน ผ่าน 
QR Code และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ

คณะ/ ส่วนงาน 
 

28. ความพึงพอใจในการให้บริการ
ทีเ่ป็นการให้บริการหน้างาน หรือ
บริการผ่านระบบออนไลน ์

คณะ/ ส่วนงาน 
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กลยุทธ ์ มาตรการ/ แนวทาง
ด าเนินงาน 

กิจกรรม/ โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

เพิ่มกลไกการปรับปรุงคณุภาพการ
ปฏิบัติงาน/ การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

29. กระบวนงานได้รับการ
ปรับปรุง/พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 

ให้บริการ/ พัฒนากระบวนงานเพือ่เพิ่มคุณภาพในการ
ให้บริการ เช่น ลดระยะเวลาบริการ อ านวยความ
สะดวก และเพิ่มช่องทางออนไลน ์เป็นต้น 

คณะ/ ส่วนงาน 
 

มีกิจกรรมเปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/ การให้บรกิาร
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

30. มีกิจกรรม/ โครงการ ที่เปิด
โอกาสให้ผูร้ับบริการ ผูม้าติดต่อ 
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสี่วน
ร่วม 

   มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วม
แลกเปลีย่นความคดิเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล 
ได้แก ่
   1. มีพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 
2559 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัย มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็นกรรมการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลยั  
   2. มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก าหนดให้
บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถร่วมเป็น
กรรมการในสภาวิชาการ คณะกรรมการประจ าคณะ
และส่วนงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานและ
พัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และส่วนงาน 
   3. มีประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง การให้ภาค
ประชาชนหรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

คณะ/ส่วนงาน 
 

 


