




เอกสารแนบ 1 
หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 

 
https://www.su.ac.th/th/ita_home.php 

 
 

https://www.su.ac.th/th/ita_home.php


 

 
 
 
 

ผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



 

 
 
 
 

ผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบ 2 
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตัวชี้วดั ประเด็นการประเมิน สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดัที่ 1 
การปฏบิัติ
หน้าที่ 
 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

- เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 
- เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

1. มหาวิทยาลัยมปีระกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญให้พนกังานมหาวิทยาลัย ขา้ราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
และลูกจ้างของมหาวิทยาลยัถือปฏิบัติ 
2. มหาวิทยาลัยมีคู่มือการปฏิบัติงาน มผีังขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพร่แก่ผู้รบับริการและสาธารณะผา่นหน้าเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงานตา่ง ๆ เช่น การจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี การจัดท างบประมาณ การด าเนินงานงานบริหารทรัพยากรมนษุย์  
ขั้นตอนด าเนินงานด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการให้บริการแก่นกัศึกษา เป็นต้น 

(ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน) 

I2 บุลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทัว่ ๆ ไป กับผู้
มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

1. มีกระบวนการรับเรื่อง ส่งเรื่อง ตามล าดับงานมาก่อนหลัง ทั้งจากภายนอกและภายใน ทั้งระบบเอกสาร และระบบ E-document 
2. มีการปฏิบัติเป็นการทั่วไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์วธิีการในการให้บริการ 
3. มีขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน  

 I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

- มุ่งผลส าเร็จของงาน 
- ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
- พรอ้มรับผิดขอบ หากความผิดพลาดเกดิจากตนเอง 

 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส่วนงาน ซ่ึงมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายเพี่อมุ่งผลส าเร็จของมหาวิทยาลัย 
2. มีค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ผู้บริหารในแต่ละระดับชั้น เพื่อรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
3. มีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติงานด้วย KPIs และ Competency ทั้งผู้บริหารและบุคลากรโดยทั่วกัน  
และมีการประเมินทุกรอบ 6 เดือน รวมทั้งมีการน าผลประเมินไปปรับปรุง 
4. มีกระบวนงานที่มีการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ เช่น กระบวนงานการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา การ
อนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา การออกหนังสือรับรองข้าราชการและ/หรือบุคลากร และการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ การ
รับสมัครงานแบบให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (one stop service) ซ่ึงอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เป็นต้น 

 I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผูม้าติดต่อเพือ่
แลกกับการปฏบิัติงาน การอนุมัติ อนญุาต หรือให้บรกิาร หรอืไม่ 

หมายเหต ุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนอืจากทีก่ฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ

ความบันเทิง เป็นต้น 
 

1. มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2. ไม่ปรากฎเร่ืองร้องเรียน 



 

ตัวชี้วดั ประเด็นการประเมิน สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
 I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตา่ง ๆ โดยปกติ

ตามขนบธรรมเนียม ประเพณ ีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏบิัตกิัน
ในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ

ความบันเทิง เป็นต้น 

มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหก้าร
ปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลยัศิลปากรปลอดจากสินบน 
 

 I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพือ่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต
หรือไม ่

มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหก้าร
ปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลยัศิลปากรปลอดจากสินบน 
 

 - เงิน  
 - ทรัพย์สิน 

- ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้น 
- ค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

 

ตัวชี้วดัที่ 2 
การใช้
งบประมาณ 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มาก
น้อยเพียงใด 

มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการประชุมติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปรายงาน
การใช้งบประมาณเป็นประจ าตามรายไตรมาส 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท ่1638/2562 เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน) 
 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

- คุ้มค่า 
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ต้ังไว้ 

ในการใช้จ่ายงบประมาณ (ที่ไม่ใช่งบบุคลากร) จะตอ้งมีโครงการซ่ึงระบุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ซ่ึงการใช้จา่ยจะตอ้งคุ้มค่า
และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

 I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตวั กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 

ในการใช้จ่ายงบประมาณ (ที่ไม่ใช่งบบุคลากร) จะตอ้งมีโครงการซ่ึงระบุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ซ่ึงการใช้จา่ยจะตอ้ง
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซ่ึงเอื้อประโยชน์ตามภารกิจของมหาวทิยาลัยและส่วนงานของมหาวิทยาลยัเท่านั้น 

 I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา ค่าวัสดอุุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

ในการเบิกจ่ายเงินจะเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และมีเจ้าหนา้ที่การเงินของกองคลัง คณะและส่วนงานตรวจสอบความ
ถูกต้องในการเบิกจา่ยให้เป็นไปตามระเบียบราชการ  

 I11 หน่วยงานของท่าน มกีารจัดซ้ือจัดจา้ง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  

- โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- เอื้อประโยชน์ให้ผูป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง 

 
 

1. มหาวิทยาลัยมปีระกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. มหาวิทยาลัยมกีารจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ และตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 



 

ตัวชี้วดั ประเด็นการประเมิน สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
 I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ทา่น มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 
- สอบถาม 
- ทักท้วง 
- ร้องเรียน 

มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการประชุมติดตาม การใช้จา่ยงบประมาณ และสรุปรายงาน
การใช้งบประมาณเป็นประจ าตามรายไตรมาส 
 

ตัวชี้วดัที่ 3 
การใช้อ านาจ 
(ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน) 

I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด  
หมายเหต ุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานต าแหน่งหน้าที่ 
 

ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ได้ตกลงร่วมกันในการก าหนดภาระงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติงานด้วย KPIs และ 
Competency และมีการประเมินทุกรอบ 6 เดือน รวมทั้งมีการน าผลประเมินไปปรับปรุง 
 
 
 
 

 I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยา่ง
ถูกต้อง มากน้อยเพยีงใด 
 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีข้อบังคับว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏบิัติงาน ตามตัวชีว้ัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า และมีการประเมินโดย
คณะกรรมการ  
3. มหาวิทยาลัยมปีระกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรื่อง มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏบิัติงานต่ าของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
4. ผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ ากวา่เกณฑ์ จะได้รับการแจ้งเหตุผลและสิทธิ์ในการร้องทุกข์ 

 I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มกีารคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษาอยา่งเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

1. ทุกคณะและส่วนงานได้ตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรไว้ทกุปี 
2. มีการเวียนแจ้งเร่ืองให้บุคลากรที่มีภาระงานตรงตามหัวข้อการฝึกอบรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการ
ประชุม อบรม สัมมนา  เพือ่พัฒนาสมรรถนะการท างาน ตรงตามสายงาน 
3. มีการเวียนแจ้งเรื่องการฝึกอบรมทัว่ไปที่ไม่เจาะจงตามสายงานให้สามารถแสดงความประสงค์ได้ตามความสนใจ 
4. มีการเวียนแจ้งทั้งทางเอกสารและทาง E-doc 

 I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการ ใหท้ าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากนอ้ย
เพียงใด 

อยู่ในการพจิารณาของผู้ตอบแบบประเมิน 

 I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มกีารสั่งการให้ท่านท าในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความ
เส่ียงต่อการทุจริต มากน้อยเพยีงใด 

อยู่ในการพจิารณาของผู้ตอบแบบประเมิน 

 I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
- มีการซ้ือขายต าแหน่ง 
- เอื้อประโยชน์ใหก้ลุ่มหรือพวกพ้อง 

 

การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามข้อบังคับ และระเบยีบ ซ่ึงก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ ไว้ชัดเจนแล้ว และเป็นการด าเนินงานใน
รูปคณะกรรมการ จึงไม่สามารถถูกแทรกแซง หรือซ้ือขายต าแหน่งได้ หรือเอื้อประโยชน์ใหก้ับกลุ่มหรือพวกพ้องได้ 
 



 

ตัวชี้วดั ประเด็นการประเมิน สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
ตัวชี้วดัที่ 4 
การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นการ
ส่วนตัว หรอืน าไปให้กลุ่มหรอืพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
 

การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ต้องเป็นไปเพื่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบฯ พัสดุ จึงไม่สามารถน าทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นการส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพอ้งได ้

(ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน) 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 
 

การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ต้องเป็นไปเพื่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบฯ พัสดุ  

I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการขออนุญาตอยา่งถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
 

การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ต้องเป็นไปเพื่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบฯ พัสดุ  

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้
ขออนุญาตอย่างถกูต้องจากหน่วยงานของท่าน มากนอ้ยเพยีงใด 

การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ต้องเป็นไปเพื่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบฯ พัสดุ  

 I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง มากน้อยเพยีงใด 
 

การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ต้องเป็นไปเพื่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบฯ พัสดุ 

 I24 หน่วยงานของท่าน มกีารก ากับดแูลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาการอนญุาต  

ตัวชี้วดัที่ 5 
การแก้ไข
ปัญหาการ
ทุจริต 

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทา่นใหค้วามส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มาก
น้อยเพียงใด 

มีการประกาศการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนเพื่อแสดงเจตจ านงของผู้บริหารเปน็ไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  

(ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน) 

I26 หน่วยงานของท่าน มกีารด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ 
- จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นประจ าทกุปี และได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนจากทุกคณะ
และส่วนงาน แล้วจึงน ามาประมวลผลในภาพของมหาวิทยาลยั รวมทั้งน าผลไปปรับปรุง ทบทวน และใช้ก าหนดเป็นมาตรการ
ส าหรับแผนในปีต่อไป 

 I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของทา่น ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพยีงใด 
หมายเหต ุ: หากท่านเห็นว่าหนว่ยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มาก
ที่สุด” 

เมื่อมีเร่ืองร้องเรียนทุจริต หรือพบว่ามกีารทุจริต มหาวิทยาลัยด าเนินการให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง/สอบสวนทางวินยั  และมี
การรายงานไปยัง สป.อว. ทกุเดือน 

 
 

I28 หน่วยงานของท่าน มกีารด าเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มาก
น้อยเพียงใด 

-  เฝ้าระวังการทุจริต 

1. มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



 

ตัวชี้วดั ประเด็นการประเมิน สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
- ตรวจสอบการทจุริต 
- ลงโทษทางวินัย เมื่อมกีารทุจริต 

หมายเหต ุ: หากหนว่ยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริต จึงท าให้ไม่มีการลงโทษ
ทางวินัย ให้ตอบ “มากที่สุด” 

4. มีช่องทางการรับฟังเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร เช่น ท าหนังสือร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อักษร 
หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศิลปากรใสสะอาด หรือสายตรงอธกิารบดี 
5. เมื่อมีเร่ืองร้องเรียนทุจริต หรือพบว่ามีการทุจริต มหาวิทยาลัยด าเนินการใหม้ีการสอบสวน แจ้งความร้องทุกข์ และเรียกเอา
ทรัพย์สินคืน กรณีได้รับโทษทางวินัยจะถูกลงโทษไล่ออกทุกกรณี 

 I29 หน่วยงานของท่าน มกีารน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อปอ้งกันการทุจริตในหนว่ยงาน 
มากน้อยเพียงใด 
หมายเหต ุ:  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็น
ต้น 

มหาวิทยาลัยมกีารน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปแจ้งให้คณะ ส่วนงาน หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง ทุกครั้งที่ได้รับแจ้ง 
เพื่อให้ชี้แจงปรับปรุงแก้ไข 

 I30 หากทา่นพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมี
ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อยา่งสะดวก 
- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
- มั่นใจว่าจะมีด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
- มั่นใจว่าจะปลอดภยัและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

1. สายตรงอธิการบด ี
2. ผ่านเว็บไซต์ใสสะอาด (รับเร่ืองร้องเรียน) 
3. ผ่านเว็บไซต์คณะ 
4. ผ่านเว็บไซตส์่วนงาน/หน่วยงาน 
 

ตัวชี้วดัที่ 6 
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 
(ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก) 

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บรกิารแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

- เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 
- เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

1. มหาวิทยาลัยมปีระกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญให้พนกังานมหาวิทยาลัย ขา้ราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
และลูกจ้างของมหาวิทยาลยัถือปฏิบัติ 
2. มหาวิทยาลัยมีคู่มือการปฏิบัติงาน มผีังขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพร่แก่ผู้รบับริการและสาธารณะผา่นหน้าเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงานตา่ง ๆ เช่น การจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี การจัดท างบประมาณ การด าเนินงานงานบริหารทรัพยากรมนษุย์  
ขั้นตอนด าเนินงานด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการให้บริการแก่นกัศึกษา เป็นต้น 

 E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บรกิารแก่ท่าน กับผู้มา
ติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

1. มีกระบวนการรับเรื่อง ส่งเร่ือง ตามล าดับงานมากอ่นหลัง ทั้งจากภายนอกและภายใน ทั้งระบบเอกสาร และระบบ E-
document 
2. มีการปฏิบัติเป็นการทั่วไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์วธิีการในการให้บริการ 
3. มีขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการด าเนินการ / 
ให้บริการแก่ทา่นอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

1. มหาวิทยาลัยมปีระกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. มหาวิทยาลัยมปีระกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. มีการให้บริการในการตอบขอ้ซักถามในงานที่หน่วยงานมีความรับผิดชอบใหแ้ก่ผู้มาติดต่อทั้งทางโทรศัพท์ กลุ่มไลน์  



 

ตัวชี้วดั ประเด็นการประเมิน สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
 
 

 E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทา่นเคยถูกเจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานที่ท่านติดต่อร้อง
ขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัต ิอนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่ 
หมายเหต ุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น  

- เงิน 
- ทรัพย์สิน 
- ประโยชน์อื่น ๆ ทีอ่าจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความ

บันเทิง เป็นต้น 

มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 E5 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มกีารด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน 
และส่วนรวมเป็นหลกั มากน้อยเพียงใด 

มีการให้บริการใหข้้อมูลการขอใช้และการให้ความอนุเคราะห์สถานที่ของมหาวทิยาลัยเพือ่ประโยชน์ราชการ ประชาชน และ
ส่วนรวมเป็นหลัก  เช่น การใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในงานพระราชพธิีต่าง ๆ จดัท าตลาดจ าหนา่ยผกัปลอดสารพิษ  และเครื่อง
อุปโภคบริโภค (greenery market @ silpakorn) โดยให้บรกิารทั้งคณาจารย ์บุคลากร นักศึกษา และประชาชน  
 
 

ตัวชี้วดัที่ 7 
ประสิทธภิาพ
การสื่อสาร 
 

E6 การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทางหลากหลาย 

1. หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
2. หน้าเว็บไซต์คณะ 
3. หน้าเว็บไซต์ส่วนงาน/หน่วยงาน 
4. facebook ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบด ี
5. สายตรงอธิการบด ี
 

(ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก) 

E7 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มกีารเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอยา่งชัดเจน มากนอ้ยเพยีงใด 

1. หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
2. หน้าเว็บไซต์คณะ 
3. หน้าเว็บไซต์ส่วนงาน/หน่วยงาน 
4. facebook ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบด ี
5. สายตรงอธิการบด ี

 E8 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มชี่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ/การให้บรกิาร หรือไม่ 

1. หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
2. หน้าเว็บไซต์คณะ 
3. หน้าเว็บไซต์ส่วนงาน/หน่วยงาน 
4. facebook ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบด ี
5. สายตรงอธิการบด ี



 

ตัวชี้วดั ประเด็นการประเมิน สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
6. ผ่านเว็บไซต์ใสสะอาด (รับเร่ืองร้องเรียน)  
 

 E9 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มกีารชี้แจงและตอบค าถามเม่ือมีขอ้กังวลสงสัยเกีย่วกับ
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
หมายเหต ุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 

1. หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
2. หน้าเว็บไซต์คณะ 
3. หน้าเว็บไซต์ส่วนงาน/หน่วยงาน 
4. facebook ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบด ี
5. สายตรงอธิการบด ี
6. ผ่านเว็บไซต์ใสสะอาด (รับเร่ืองร้องเรียน) 
 

 E10 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน หรือไม ่

1. หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 
2. หน้าเว็บไซต์คณะ 
3. หน้าเว็บไซต์ส่วนงาน/หน่วยงาน 
4. facebook ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบด ี
5. สายตรงอธิการบด ี
6. ผ่านเว็บไซต์ใสสะอาด (รับเร่ืองร้องเรียน) 
7. กล่องรับเรื่องร้องเรียน  

ตัวชี้วดัที่ 8 
การปรับปรุง
ระบบการ
ท างาน 
(ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก) 

E11 เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน / 
การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพยีงใด 
หมายเหต ุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ใหเ้ปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน / 
การให้บริการที่ทา่นคาดหวังไวก้่อนมาตดิต่อ 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากรมีข้อบังคับว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏบิัติงาน ตามตัวชีว้ัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า และมีการประเมินโดย
คณะกรรมการ  
3. มหาวิทยาลัยมปีระกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรื่อง มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏบิัติงานต่ าของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
4. ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหนา้ที่ได้ตกลงร่วมกันในการก าหนดภาระงาน ตวัชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติงานดว้ย KPIs และ 
Competency และมีการประเมินทุกรอบ 6 เดือน รวมทั้งมีการน าผลประเมินไปปรับปรุง 
5. ผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ ากว่าเกณฑ์ จะได้รับการแจ้งเหตุผลและสิทธิ์ในการร้องทุกข ์

 E12 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ / มกีารปรบัปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน / 
การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพยีงใด 
หมายเหต ุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ใหเ้ปรียบเทียบกับวิธกีารและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน / การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนติดต่อ 

1. ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหนา้ที่ได้ตกลงร่วมกันในการก าหนดภาระงาน ตวัชี้วัดและเป้าหมายในการปฏิบัติงานด้วย KPIs และ 
Competency และมีการประเมินทุกรอบ 6 เดือน รวมทั้งมีการน าผลประเมินไปปรับปรุง 

2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิารและน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

 E13 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน / การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

1.   มีการใช้ระบบ SU-ERP ในการปฏบิัติงานด้านการเงิน บัญชีงบประมาณ พสัดุ 
2.   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-document 
3.   E-SERVICE 
4.   ระบบบรกิารการศึกษา (REG) 



 

ตัวชี้วดั ประเด็นการประเมิน สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
5.   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
6.  SU SMART ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 E14 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีสว่นได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนรว่มในการปรับปรงุพัฒนาการด าเนินงาน / การให้บรกิารของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพยีงใด 
หมายเหต ุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ รว่มแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เปน็ต้น 

1. มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัย มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัย  

2. มีข้อบังคับของมหาวิทยาลยัก าหนดให้บคุคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถร่วมเป็นกรรมการในสภาวิชาการ 
คณะกรรมการประจ าคณะและสว่นงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และสว่นงาน 

3. มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนรว่มในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิารของหน่วยงาน 
5. มีการส ารวจสภาพแวดล้อม/บริบทภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยในปจัจุบันและอนาคตเพื่อจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลยัในระยะ 20 ปี  
 E15 หน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน / การให้บริการ ใหม้ี

ความโปร่งใสมากขึ้น มากนอ้ยเพยีงใด 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน 
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2561 (สงิหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) 
3. รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลยัศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4. น าผลที่ได้จากข้อ 1-3 ไปปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	27.pdf (p.1-2)
	27 ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ปปช. ต่ออธิการบดี.pdf (p.3-15)

