
หนา้ท ี1

รายงานแผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ความปลอด

จากการทุจริตใน

การปฏิบัติงาน

1. มีประกาศการแสดงเจตจํานง

สุจริตดานคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย

2. มีการประกาศกําหนด

มาตรการเพ่ือปองกันการรับสินบน

3. รอยละของจํานวนบุคลากรที่

ถูกกลาวหารองเรียนในเรื่องท่ี

เก่ียวของกับการทุจริตเฉพาะ

เรื่องท่ีมหาวิทยาลัยใหมีการไตสวน

4. เรื่องกลาวหาที่มีการชี้มูล

ความผิด

มี

มี

ไมเกินรอยละ 0.5

ไมมี

1.มีการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เรื่องการแสดงเจตจํานง

สุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

2.มีการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เรื่อง นโยบายการตอตานการ

รับสินบนเพ่ือปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

3. ไมมีบุคลากรถูกกลาวหารองเรียนใน

เรื่องท่ีเก่ียวของกับการทุจริต 

(บุคลากรทั้งหมด 2,936 คน :ขอมูล ณ

 วันท่ี 11 ม.ีค. 62)

               ไมมี

มหาวิทยาลัยศิลปากร (รอบเดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562)
ผลการดําเนินการกลยุทธ คาเปาหมายมาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

1. เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ

สําหรับใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยึดถือ และปฏิบัติควบคู

กับกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับ ของ

มหาวิทยาลัย

2.เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปลอดจากสินบน

1.อธิการบดีโดยความ

เห็นชอบของ กบม. ซึ่งเปน

องคกรบริหารงานตาม 

พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกกําหนดนโยบายสําคัญ

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ

บุคลากรมีความโปรงใส

และปลอดจากการรับสินบน 

2. ใหคณะและหนวยงานมี

สวนรวมในการผลักดัน

นโยบายของอธิการบดี 

และสามารถออกมาตรการ

เสริมเปนการเพ่ิมเติมตาม

แนวนโยบายของอธิการบดีได

1.1 การปลอดจากการรับสินบน

วัตถุประสงค

(1)เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานง

สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ท่ีปลอด

จากการรับสินบนของบุคลากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร   

(2) เพ่ือสรางการตระหนักในการ

ปฏิบัติหนาที่ใหแกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรไมใหเกิด

การแสวงหาผลประโยชนสวนตัว

ในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดย

ชอบดวยกฎหมาย               
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2. การสราง

วัฒนธรรม

คุณธรรมและ

มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานใน

องคกร

  1.1 ทุกคณะวิชา 

ผานการประเมิน

คุณภาพการศกึษา

ในทุกองคประกอบ

1.2 มีคณะวิชา

เปนหนวยงานนํา

รองในการพัฒนา

ระบบประกัน

คุณภาพ

การศกึษาสูระบบ

 EdPex

1.1 คณะวิชา/หนวยงาน มีการ

เตรียมการเพ่ือเขารับการประเมิน

คุณภาพการศกึษาคุณ ประจําป

การศกึษา พ.ศ. 2561 

1.2.1 มีคณะวิชา/หนวยงานเปน

หนวยงานนํารองในการเขาสูระบบ 

EdPex จํานวน 5 คณะวิชา/หนวยงาน

ดังน้ี คณะโบราณคดี คณะเภสัชศาสตร

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คณะดุริยางคศาสตร 

ศูนยคอมพิวเตอร 

1.2.2 มีคณะวิชาและหนวยงานมีการ

เขารวมโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเตรียม

ความพรอมในการเขาสูระบบ EdPex 

จํานวน 9 คณะวิชา/หนวยงาน

ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร คณะมัณฑนศิลป

 คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาการ

จัดการ

ผลการดําเนินการ

2.1 การสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต  

วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือสงเสริมมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานในองคกร

(2) เพ่ือสงเสริมการบริหารงาน

ใหมีธรรมาภิบาล

(3) เพ่ือปลูกฝงคานิยมคุณธรรม 

จริยธรรม และสรางจิตสํานึกท่ีดี 

ในการรักษาศักดิ์ศรีความเปน

เจาหนาที่ของรัฐ               

(4) เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการ

ปฏิบัติงานท่ีดี ใหแกผูรับบริการ   

(5) เพ่ือปลูกฝงคานิยมคุณธรรม 

จริยธรรม และสรางจิตสํานึกท่ีดี 

ใหแกนักศึกษา

1. การประกันคุณภาพ

การศกึษา 

กลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
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คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสํานักงาน

อธิการบดี หอศิลป

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินการกลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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2. มีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคานิยม

คุณธรรม จริยธรรม และสราง

จิตสํานึกท่ีดีใหแกบุคลากร ใน

โครงการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มี 2.1 มีการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเปน

ธรรมในการปฏิบัติงานและการ

ใหบริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

2.2 มีการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผล

การปฏิบัติงานและการดําเนินการกับ

ผูปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การ

ปฏิบัติงานต่ําของมหาวิทยาลัยศิลปากร

2.3 มีคณะวิชา/หนวยงาน จัดโครงการ/

กิจกรรม เพื่อปลูกฝงคานิยมคุณธรรม 

จริยธรรมและสรางจิตสํานึกที่ดีใหแก

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ไดแก บัณฑิตวิทยาลัย คณะโบราณคดี 

คณะมัณฑนศิลป คณะอักษรศาสตร 

คณะดุริยางคศาสตร คณะสัตวศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร หอศิลป

คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ

2. โครงการพัฒนาบุคลากร โดย

มุงเนนการเสริมสรางวัฒนธรรม

และคานิยมใหบุคลากร

ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต

2.เพ่ือเปนแนวทางการ

ปฏิบัติตนของบุคลากรให

ประพฤติดี สํานึกในหนาที่ 

สามารถประสานงานกับทุก

ฝายตลอดจนปฏิบัติหนาที่

ราชการอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังรักษา

ไวซึ่งศักดิ์ศรีและสงเสริม

ชื่อเสียง เกียรติคุณของ

บุคลากรมหาวิทยาลัย

2.1 เพื่อปลูกฝงคานิยม

คุณธรรม จริยธรรม และ

สรางจิตสํานึกที่ดีในการ

รักษาศักดิ์ศรีความเปน

เจาหนาที่ของรัฐ

2.2 เพื่อสงเสริมการ

บริหารงานใหมีธรรมาภิ

บาล

2.3 เพื่อเปนการชี้แจง

และสรางความเขาใจตอ

ผูเขารวมโครงการ

เก่ียวกับจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ

ในการจัดทําและเผยแพร

ผลงานทางวิชาการเพื่อ

เสนอขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ เพื่อให

ผูเขารวมโครงการมี

ความรูความเขาใจและ

สามารถนําความรูไป

ตัวชี้วัดกลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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2.4 โครงการสัมนาบุคลากรคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร ประจําป 2562 

2.5 คณะอักษรศาสตรมี โครงการ/

กิจกรรม ใหแกบุคลากร ดังน้ี

(1) โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว

(2) โครงการเสริมสรางจริยธรรม

วิชาชีพครู

2.6 คณะวิทยาศาสตรไดมีการกําหนด

คานิยมหลักของคณะ คือ SC SU 

SMART เพ่ือใหบุคลากรยดึถือเปน

แนวทางปฏิบัติ

2.7 โครงการสัมนาประจําปบุคลากร

เภสัชศาสตร 

2.8 โครงการประชุมบุคลากรสาย

วิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ถายทอดและชี้แจงใหแก

คณาจารยภายในสังกัด

ใหคํานึงถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ

และตระหนักถึงโทษที่

ไดรับจากการทําผิด

จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ

กลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ
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2.9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีการจัดโครงการไหวครูและ

ครอบชางครู

2.10 สํานักงานอธิการบดี มีการจัด

โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง จริยธรรม

และจรรยาบรรรณในการขอกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการ

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินการกลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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3. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ดานการเงนิใหมีความปลอดภัย 

โปรงใส และเชื่อถือได

มี 3.1 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจางทํา

ระบบบริหารทรัพยากรองคกรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) กับ 

บริษัท คอนเวอรเจนซซิสเทมส จํากัด 

ตามสัญญาจางเลขท่ี 18/2560 ลงวันที่

 15 กันยายน 2560  ดําเนินการ

ตอเนื่องมาปงบประมาณ 2561 ดังน้ี

 (1) จัดการทดสอบระบบ SU-ERP 

(User Acceptant Test - UAT) ใน

ระหวางวันท่ี 1-30 ตุลาคม 2561 ณ 

หองวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร 2201 

ชั้น 2  อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

(2) จัดประชุมการเตรียมขอมูลเพ่ือ

โอนยายเขาสูระบบ SU-ERP (Data  

Conversion) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2561 ณ ณ หอประชุมศูนย

มานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน)

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินการ

3. การพัฒนาระบบงาน

และปรับปรุงกระบวนงาน  

1. พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือเปนศนูยกลางของ

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารและการ

ปฏิบัติงานดาน

งบประมาณ การพัสดุ 

การเงนิและการบัญชี

ของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือปรับกระบวนการ

ทํางานใหเปนมาตรฐาน

เดียวกัน ถูกตองและ

ครบถวน สอดคลองกับ

ขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ ดานการเงิน

การคลังท่ีมหาวิทยาลัย

ถือปฏิบัติ

กลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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(3) จัดการฝกอบรมผูใชงานหลัก (Key

 User Training-KUT) เรื่อง รายงาน

ระบบบัญชีการเงิน (FI Report) และ

รายงานระบบพัสดุ (MM Report)  ใน

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ณ หอง

วิจัยโครงงานคอมพิวเตอร 2201 ชั้น 2

 อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล วิทยา

เขตพระราชวังสนามจันทร

(4) จัดการฝกอบรมผูใชงานหลัก (Key

 User Training-KUT) เรื่อง รายงาน 

ระบบงบประมาณ (FM Report) และ

รายงานระบบบัญชีตนทุน 

 (CO Report) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน

 2561 ณ หองวิจัยโครงงาน

คอมพิวเตอร 2201  ชั้น 2 อาคาร

หมอมหลวงปน มาลากุล  วิทยาเขต

  พระราชวังสนามจันทร

กลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ
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(5) มหาวิทยาลัยเริ่มใชงานระบบจริง 

(Go Live) ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 

2562  และจัดบุคลากรที่ทําหนาที่

สนับสนุนการใชงานระบบ SU-ERP 

(ERP-Support) สนับสนุนการใชงาน

ระบบตามวิทยาเขต เริ่มตั้งแตวันท่ี  2 

มกราคม 2562  ดังน้ี                    -

 วิทยาเขตตลิ่งชัน-วังทาพระ 

(กรุงเทพฯ) ณ หองปฏิบัติการจัดทํา

ระบบ SU-ERP ชั้น 2 อาคาร

สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทุกวัน

จันทร วันพุธและ วันศุกร

 -  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ณ

 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 3 

อาคารศูนยคอมพิวเตอร ทุกวันอังคาร

และวันพฤหัสบดี

 - วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทุกวัน

ศุกร

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินการกลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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4. มีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคานิยม

คุณธรรม จริยธรรมและสราง

จิตสํานึกท่ีดีใหแกนักศึกษา ใน

โครงการพัฒนานักศึกษา

มี 4.1 คณะวิชา/หนวยงาน มีโครงการ/

กิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคานิยมคุณธรรม 

จริยธรรม และสรางจิตสํานึกท่ีดีใหแก

นักศึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษา 

ไดแก คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป

 คณะอักษรศาสตร คณะวิทยาการ

จัดการ คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร

4.2 โครงการไหวครูและปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม ระดับบัณฑิตศึกษา 

4.3 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม

และภาพพิมพ มีโครงการ/กิจกรรม 

ใหแกนักศึกษา ดังน้ี

(1) โครงการกีฬาสานสัมพันธคณะ

จิตรกรรมฯ 

(2) โครงการปฏิบัติการสรางสรรค

ศีลธรรมกับศิลปนแหงชาติ

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินการ

4. โครงการพัฒนานักศึกษา

 (ศิลปากรสรางสรรค)

4 เพ่ือใหมีความรูความ

เขาใจและเพ่ือปลูกฝง

คานิยมคุณธรรม 

จริยธรรมและสราง

จิตสํานึกท่ีดีใหแก

นักศึกษา

กลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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4.4 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มี

โครงการ/กิจกรรม ใหแกนักศึกษา ดังน้ี

(1) โครงการยุวสถาปนิกอาสาพัฒนา

ชนบท

(2) โครงการครูอาสาสถาปตย สงเสริม

การเรียนรูศิลปะและศิลปสถาปตกรรม

ไทยแกเยาวชน

4.5 คณะศึกษาศาสตรมี โครงการ/

กิจกรรม ใหแกนักศึกษา ดังน้ี

(1) โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว

(2) โครงการสัมนาผูนํานักศึกษา

4.6 คณะเภสัชศาสตร มีโครงการ/

กิจกรรม ดังน้ี

(1) กิจกรรมการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต

(2) กิจกรรมการปฐมนิเทศอบรม

จริยธรรม

(3) กิจกรรมปจฉิมนิเทศและจริยธรรม

กอนสําเรจ็การศึกษา

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินการกลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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(4) กิจกรรม Big Cleaning

(5) กิจกรรมการรับมอบเสื้อกาวน

(วิชาชีพ)

4.7 คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงการ

ศิลปากรยุคใหม ใสใจสิ่งแวดลอม "ตอน

...ปนจั๊กทุกวัน รักกันทั้ง ม. BY 

EN-TECH SILPAKORN"

4.8 คณะดุริยางคศาสตร มีโครงการ/

กิจกรรม ใหแกนักศึกษา ดังน้ี 

(1) โครงการพัฒนานักศึกษาดานจิต

อาสา ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2561 

กิจกรรมอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ 

เปลงเสียงเพ่ือสงตอรอยยิ้ม ป 2 

(2) โครงการบําเพ็ญประโยชนหรือ

รักษาสภาพแวดลอม คณะดุริยางค

ศาสตร ประจําปการศกึษา 2561

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินการกลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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4.9 คณะวิชากําหนดใหนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศิลปากร

สรางสรรค Creative Silpakorn โดยมี

การสรางคานิยมคุณธรรม จริยธรรม 

ผานกิจกรรมวิชาดังกลาว

4.10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มีโครงการ/กิจกรรม ใหแก

นักศึกษา ดังนี้ 

(1) โครงการใจดีเล้ียงนอง

(2) โครงการลงพื้นที่ทําขาวฯ

(3) โครงการ Thirteen Thank'P

4.11 วิทยาลัยนานาชาติ มีโครงการ/

กิจกรรม ใหแกนักศึกษา ดังนี้ 

(1) โครงการสัมนาผูนํานักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ 

(2) โครงการบําเพ็ญประโยชน

(3) โครงการคายศิลปะและบําเพ็ญ

ประโยชน

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดาํเนินการกลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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4.11 สํานักงานอธิการบดี มีการจัด

โครงการ/กิจกรรม ใหแกนักศึกษา ดังน้ี

(1) โครงการ มศก. สรางสรรควิ่งปน

น้ําใจ 

(2) โครงการการศึกษาการการจัดการ

แขงขันกีฬา E-sport

(3) โครงการ Pra(y)per for life by 

Art

(4) โครงการ Cretive 

Nature-Creative Life

(5) โครงการพิทักษสิ่งแวดลอม

กลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ
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1. มีการประกาศการแสดง

เจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย

2. มีการประกาศกําหนด

มาตรการเพ่ือปองกันการมี

ผลประโยชนทับซอน

3. มีการกําหนดความเสี่ยง

เก่ียวกับผลประโยชนทับซอนไว

ในแผนบริหารความเสี่ยง  

  

มี

มี

มี

1.มีการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจํานง

สุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

2.1 มีการทบทวนประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย

ปองกันผลประโยชนทับซอนของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

2.2 คณะเภสัชศาสตรมีการกําหนด

ปองกันผลประโยชนทับซอนของ

คณะกรรมการประจําคณะฯ

3.คณะวิชา/หนวยงาน กําหนดแผน

บริหารความเสี่ยง เก่ียวกับ

ผลประโยชนทับซอน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว จํานวน 5 

 คณะวิชา/หนวยงาน ไดแก บัณฑิต

วิทยาลัยคณะดุริยางคศาสตร คณะ

ศึกษาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

หอศิลป

กลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ

2.2 การปองกันผลประโยชน

ทับซอน                            

วัตถุประสงค                        

(1)เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานง

สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ท่ีปลอด

จากการมีผลประโยชนทับซอน

ของบุคลากรมหาวิทยาลัย

ศิลปากร       

(2) เพ่ือสรางการตระหนักในการ

ปฏิบัติหนาที่ใหแกบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรไมใหเกิด

การแสวงหาผลประโยชนสวนตัว

ในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดย

ชอบดวยกฎหมาย               

1.อธิการบดีโดยความ

เห็นชอบของ กบม. ซึ่งเปน

องคกรบริหารงานตาม

พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ออกกําหนดนโยบายสําคัญ

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ

บุคลากรมีความโปรงใส

และปลอดจากการมี

ผลประโยชนทับซอน

2. ใหคณะหนวยงานมีสวน

รวมในการผลักดันนโยบาย

ของอธิการบดี และ

สามารถออกมาตรการเสริม

เปนการเพิ่มเติมตาม

แนวนโยบายของอธิการบดี

ได

1. เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ

สําหรับใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยึดถือ และปฏิบัติควบคู

กับกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับ ของ

มหาวิทยาลัย

2. เพ่ือเปนการปองกัน

การมีผลประโยชนทับ

ซอนที่เก่ียวเน่ืองกับการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

อันจะทําใหผลประโยชน

ของมหาวิทยาลัยตอง

สูญเสียไป
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3.2  สํานักงานอธิการบดี กําหนดแผน

บริหารความเสี่ยง เรื่อง การประเมิน

คุณธรรมความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

เพ่ือยกระดับการดําเนินงานใหโปรงใส

และตอตานการทุจริตในองคกร

เก่ียวกับการดําเนินงานผลประโยชน

ทับซอนไวในแผนบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยศิลปากรประจําป

งบประมาณ 2562 ไวแลว

กลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ
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3. การปองกัน

และปราบปราม

การทุจริต

1.1 มีแผนปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

1.2 มีการติดตามผลการ

ดําเนินการตามแผน

มี

มี

1.1.1 มีแผนกลยทุธปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2562

1.1.2 มีหนังสือแจง คณะ หนวยงาน 

ใหดําเนินการตามแผนกลยทุธปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

1.2.1 มีหนังสือติดตามผลการ

ดําเนินการและแจงเตือนคณะ/

หนวยงาน สงรายงานตามแผนกลยุทธ

ภายในกําหนด

1.2.2 มีรายงานแผนกลยุทธปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือน

ตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562) 

ของคณะ/หนวยงาน

กลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ

3.1 การจัดทําแผนปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต          

วัตถุประสงค                  

(1) เพ่ือเปนกรอบแนวทางใน

การปฏิบัติราชการ แกผูปฏิบัติงาน

(2) เสริมสรางสมรรถนะของ

บุคลากรในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต   

(3) เพ่ือบูรณาการแผน และเพ่ิม

มาตรการการปองกัน เพ่ือให

สอดคลองกับนโยบายของรัฐ 

3.2 การใหความรูแกองคกรและ

ผูปฏิบัติงานถึงผลของการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ

งานเพ่ือสงเสริม สนับสนุน 

และกํากับดูแลการปฏิบัติ

ตามแผนดังกลาว

1.1 เพ่ือใหการ

ดําเนินการปองกันและ

ปรามปรามการทุจริต

ภายในหนวยงานเปนไป

ดวยความชัดเจนและมี

การดําเนินการอยาง

จริงจัง
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มีกิจกรรมเก่ียวกับการใหความรู

ผลเสียของการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในหนาที่และเพ่ือ

สรางการตระหนักถึงการ

ปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส 

และสุจริต

มี 1.1 มีการจัดโครงการปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม พรอมคูมือจรรยาบรรณ

ของบุคลากร

1.2 คณะวิชา/หนวยงาน สงบุคลากร

เขารวมโครงการปฐมนิเทศบุคลากร

ใหมของมหาวิทยาลัย

1.3 โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง 

"จริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ" ในวันที่ 

18 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือเปนการชี้แจงและสรางความ

เขาใจตอผูเขารวมโครงการเก่ียวกับ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

ในการจัดทําและเผยแพรผลงานทาง

วิชาการเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการ

มีความรูความเขาใจและสามารถนํา

ความรูไปถายทอดและชี้แจงใหแก

คณาจารยภายในสังกัดใหคํานึงถึง

กลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ

3.2 การใหความรูแกองคกรและ

ผูปฏิบัติงานถึงผลของการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบ

วัตถุประสงค

(1) เสริมสรางจิตสํานึกและ

คานิยมของบุคลากร ให

ปฏิบัติงานโดยสุจริตเพ่ือให

บุคลากรตระหนักถึงผลเสียท่ีจะ

ไดรับหากกระทําการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในหนาที่

  (2) กระตุนใหบุคลากรเกิด

ความตระหนักในการปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามระเบียบ ขั้นตอน 

กฎหมาย 

(3) บุคลากรและหนวยงาน

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ

1.โครงการใหความรู

เก่ียวกับผลของการทุจริต

หรือประพฤติมิชอบแก

ผูปฏิบัติงานและผูบริหาร

ของมหาวิทยาลัย 

1.เพ่ือเปนแนวทางการ

ปฏิบัติตนของบุคลากร

ใหประพฤติดี สํานึกใน

หนาท่ี สามารถ

ประสานงานกับทุกฝาย

ตลอดจนปฏิบัติหนาที่

ราชการอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ัง

รักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีและ

สงเสริมชื่อเสียง เกียรติ

คุณของบุคลากร

มหาวิทยาลัย
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   จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการและตระหนักถึงโทษที่ไดรับ

จากการทําผิดจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ และเพ่ือ

หารือรวมกันถึงปญหาและตอบขอ

ซักถามดังกลาว

กลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ
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   มี 2.1 มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร   

เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องรองเรียน

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

2.2 มีชองทางการรับขอรองเรียนสาย

ตรงถึงอธิการบดี 4 ชองทางดังน้ี

    2.2.1 สายตรงอธิการบดี

    2.2.2 สื่อสังคมออนไลน Facebook

    2.2.3 Email

    2.2.4 สายตรงนักศึกษาถึงอธิการบดี

2.3 คณะ/หนวยงานมีชองทางการรับ

ขอรองเรยีนหลายชองทาง ดังนี้ 

    2.3.1 ตูรับฟงความคิดเห็น

    2.3.2 เว็บไซตของหนวยงาน/คณะ

    2.3.3 สายตรงผูบริหาร คณะ/

หนวยงาน

     2.3.4 สื่อสังคมออนไลน เชน 

Facebook และ Line เปนตน

     2.3.5 จดหมายผานระบบงาน

สารบัญของคณะ/หนวยงาน

กลยุทธ มาตรการ/แผนดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินการ

2. มีชองทางการรับฟง   

ขอรองเรยีนและจัดการขอ

รองเรียนของมหาวิทยาลัย

2. เพ่ือรับฟงความ

คิดเห็น ขอเสนอแนะ 

หรือขอรองเรียนตาง ๆ 

ทั้งจากบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยและ

บุคคลภายนอก ที่ไดรับ

ผลกระทบหรือมีความ

เสี่ยงท่ีจะไดรับ

ผลกระทบจากการ

ดําเนินการของ

มหาวิทยาลัย หรือจาก

การกระทําที่ผิด

กฎหมายหรือ

จรรยาบรรณ รวมถึง

พฤติกรรมที่เขาขายการ

ทุจริตของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร


