หน้าที 1

รายงานแผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

1. ความปลอด 1.1 การปลอดจากการรับสินบน
จากการทุจริตใน วัตถุประสงค
การปฏิบัติงาน (1)เพื่อเปนการแสดงเจตจํานง
สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ที่ปลอด
จากการรับสินบนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) เพื่อสรางการตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรไมใหเกิด
การแสวงหาผลประโยชนสวนตัว
ในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดย
ชอบดวยกฎหมาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

1.อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของ กบม. ซึ่งเปน
องคกรบริหารงานตาม
พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร
ออกกําหนดนโยบายสําคัญ
เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีความโปรงใส
และปลอดจากการรับสินบน
2. ใหคณะและหนวยงานมี
สวนรวมในการผลักดัน
นโยบายของอธิการบดี
และสามารถออกมาตรการ
เสริมเปนการเพิ่มเติมตาม

1. เพื่อเปนแนวปฏิบัติ
สําหรับใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยึดถือ และปฏิบัติควบคู
กับกฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย
2.เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปลอดจากสินบน

1. มีประกาศการแสดงเจตจํานง
สุจริตดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
2. มีการประกาศกําหนด
มาตรการเพื่อปองกันการรับสินบน

มี

แนวนโยบายของอธิการบดีได

ผลการดําเนินการ

1.มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่องการแสดงเจตจํานงสุจริตดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
มี
2.มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง นโยบายการตอตานการรับสินบน
เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
3. รอยละของจํานวนบุคลากรที่ ไมเกินรอยละ 0.5 3. มีบุคลากรถูกกลาวหารองเรียนใน
ถูกกลาวหารองเรียนในเรื่องที่
เรื่องที่เกี่ยวของกับการทุจริต จํานวน 1
เกี่ยวของกับการทุจริตเฉพาะ
ราย คิดเปนรอยละ 0.04 ของจํานวน
เรื่องที่มหาวิทยาลัยใหมีการไตสวน
บุคลากรทั้งหมด (บุคลากรทั้งหมด
2,275 คน)
4. เรื่องกลาวหาที่มีการชี้มูล
ไมมี
ไมมี
ความผิด

หน้าที 2

กลยุทธ
2. การสราง
วัฒนธรรม
คุณธรรมและ
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานใน
องคกร

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

2.1 การสงเสริมวัฒนธรรมสุจริต 1. การประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค
การศึกษา
(1) เพื่อสงเสริมมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานในองคกร
(2) เพื่อสงเสริมการบริหารงาน
ใหมีธรรมาภิบาล
(3) เพื่อปลูกฝงคานิยมคุณธรรม
จริยธรรม และสรางจิตสํานึกที่ดี
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเปน
เจาหนาที่ของรัฐ
(4) เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานที่ดี ใหแกผูรับบริการ
(5) เพื่อปลูกฝงคานิยมคุณธรรม
จริยธรรม และสรางจิตสํานึกที่ดี
ใหแกนักศึกษา

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
1. มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ

1.1 ทุกคณะวิชา 1.1.1 ทุกคณะวิชาผานการประเมิน
ผานการประเมิน คุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2560 ในทุก
ในทุกองคประกอบ องคประกอบ
1.1.2 มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใช
สําหรับการสนับสนุนการดําเนินงานดาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
องคประกอบและตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับ
1.2 มีคณะวิชา หนวยงาน
เปนหนวยงานนํา 1.2.1 มีคณะวิชา/หนวยงานเปน
รองในการพัฒนา หนวยงานนํารองในการเขาสูระบบ
ระบบประกัน
EdPexจํานวน 8 คณะวิชา/หนวยงาน
คุณภาพ
ดังนี้ คณะเภสัชศาสตร คณะโบราณคดี
การศึกษาสูระบบ คณะวิทยาศาสตร คณะสัตวศาสตรและ
EdPex
เทคโนโลยีการเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะดุริยางคศาสตร ศูนย
คอมพิวเตอร และสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

หน้าที 3

กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ
1.2.2 ทุกคณะวิชาและหนวยงานมีการ
เขารวมโครงการ/กิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพรอมในการเขาสูระบบ EdPex

หน้าที 4

กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

2. โครงการพัฒนาบุคลากร โดย
2.เพื่อเปนแนวทางการ
มุงเนนการเสริมสรางวัฒนธรรม
ปฏิบัติตนของบุคลากรให
และคานิยมใหบุคลากร
ประพฤติดี สํานึกในหนาที่
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต สามารถประสานงานกับทุก
ฝายตลอดจนปฏิบัติหนาที่
ราชการอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งรักษา
ไวซึ่งศักดิ์ศรีและสงเสริม
ชื่อเสียง เกียรติคุณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีมาตรฐานและ
มีความเปนธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการ
ใหบริการ
2.2 เพื่อใหมีการบริหาร
จัดการในการพัฒนาที่
เหมาะสม สอดคลองกับ
ภารกิจหลักที่จะทําให
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไดรับการพัฒนาและมี
ความกาวหนาตาม
ลักษณะงาน ตามสาขา
วิชาชีพและตาม
สมรรถนะอยางเหมาะสม

ตัวชี้วัด
2. มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคานิยม
คุณธรรม จริยธรรม และสราง
จิตสํานึกที่ดีใหแกบุคลากร ใน
โครงการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ

มี

2.1 มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
มาตรฐานและความเปนธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2 มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การดําเนินการกับผูปฏิบัติงานที่มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ําของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.3 มีโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดสําหรับผูบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2560 เพื่อเพิ่มทักษะและสราง
ความรูความเขาใจหลักการและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539
2.4 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม
พรอมคูมือจรรยาบรรณของบุคลากร
วันที่ 25 ธันวาคม 2560

หน้าที 5

กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
2.3 เพื่อใหผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยปรับใชใน
การบริหารและกํากับ
ควบคุมดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ และไมเกิด
ความเสียหายแกราชการ
และผูใตบังคับบัญชา
2.4 เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติตนของบุคลากรให
ประพฤติดี สํานึกในหนาที่
สามารถประสานงานกับ
ทุกฝายตลอดจนปฏิบัติ
หนาที่ราชการอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง
รักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีและ
สงเสริมชื่อเสียง เกียรติ
คุณของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ
2.5 โครงการการปลูกฝงคานิยมและการ
ตระหนักรูถึงผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
พ.ศ. 2561
2.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประจําป พ.ศ. 2561 ในวันที่ 20 มิถุนายน
2561 เรื่อง มาตรฐานและความเปนธรรม
ในการปฏิบัติงาน
2.7 โครงการไหวครูและครอบครูชาง
2.8 โครงการแสดงนิทรรศการในหัวขอ"
ศาสตรศิลปแหงศิลปากร กับการ
ทองเที่ยวและการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรม"
2.9 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต วันที่ 11 เมษายน 2561
2.10 โครงการสัมนาบุคลากรประจําป
ของคณะและหนวยงานตาง ๆ
2.11 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรม และ
สรางจิตสํานึกที่ดีใหแกบุคลากร

หน้าที 6

กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ
2.12 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป 2561
ระหวางวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2561
โดยมีการสอดแทรกเนื้อหา พรอมคูมือ
จรรยาบรรณของบุคลากร
2.13 กิจกรรมทําบุญในวันคลายวัน
สถาปนาคณะ
2.14 กิจกรรมในโครงการเชิงประชุม
ปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2561 เมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2561
2.15 โครงการสัมนา เรื่อง แนวทางการ
เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ 2561
2.16 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561
2.17 มีการกําหนดคานิยมหลัก โดยมี
โครงการ/กิจกรรม เพื่อใหบุคลากรยึดถือ
ปฏิบัติเปนแนวทางรวมกัน

หน้าที 7

กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ
2.18 มีการดําเนินการเชื่อมโยงขอมุล
เครือขายที่เปนประโยชนระหวาง
หนวยงานภายในคณะโดยการ
ดําเนินการในโครงการ KM เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
รวมกันเพื่อศึกษาแนวทางทํางาน
กําหนดทิศทาง หาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ
ปองกันการทุจริตและการทําผิดวินัย

หน้าที 8

กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. การพัฒนาระบบงาน
และปรับปรุงกระบวนงาน

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ

3. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ดานการเงินใหมีความปลอดภัย
โปรงใส และเชื่อถือได

มี

3.1 สํานักงานอธิการบดี ไดรับอนุมัติให
จัดทํา “โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระยะที่ 1 (เรื่องเรงดวน) :
การจัดหาระบบบริหารทรัพยากรองคกร
และการพัฒนาระบบ กลไกและวิธีทํางาน
ดานการงบประมาณ การพัสดุ การเงิน
และการบัญชีและระบบควบคุมภายใน”
เพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบบริหาร
ทรัพยากรองคกร (Silpakorn Enterprise
Resource Planning : SU-ERP) ระบบ
ใหม ซึ่งจะนํามาใชทดแทนระบบ
บริหารงานปจจุบัน (SU-MIS) นั้น
มหาวิทยาลัยไดเนินการจางทําระบบ
บริหารทรัพยากรองคกรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU-ERP) กับ บริษัท คอนเวอร
เจนซซิสเทมส จํากัด ตามสัญญาจางเลขที่
18/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 มี
ขั้นตอนการทําโครงการ ดังนี้

หน้าที 9

กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ
1. การเตรียมการโครงการ (Project
Preparation)
2. การออกแบบ (Business Blueprint)
3. การพัฒนาระบบ (Realization)
4. การเตรียมการขั้นสุดทาย (Final
Preparation)
5. การใชงานจริง (Go Live &
Support) เริ่มดําเนินงานตามสัญญา
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ดําเนินการ
- จัดประชุมการสาธิตระบบ SU-ERP
(Prototype) ระหวางวันที่ 1-3
พฤษภาคม 2561 ณ หองปฏิบัติการ
ชั้น 2 อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
- จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง"การพัฒนาบุคลากรผูใชงานระบบ
SU-ERP" ระหวางวันที่5 กรกฎาคม
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กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ
ถึง 7 สิงหาคม 2561 ณ หองวิจัย
โครงงานคอมพิวเตอร 2201 ชั้น 2
อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร
- จัดประชุมการจัดเตรียมตัว
แบบทดสอบระบบ (Test Script
Preparation) ในวันที่ 28 สิงหาคม
2561 ณ หอประชุม ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน)
- จัดฝกอบรมผูใชงานหลักระบบ
SU-ERP (Key User Training) ในวันที่
18-19 กันยายน 2561 ณ หองวิจัย
โครงงานคอมพิวเตอร 2201 ชั้น2
อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร
3.2 ทุกคณะวิชา/หนวยงานมีการ
เตรียมความพรอมทางดานอุปกรณ
และบุคลากรเพื่อรองรับการใชงาน
SU-ERP ของมหาวิทยาลัย

หน้าที 11

กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการพัฒนานักศึกษา
(ศิลปากรสรางสรรค)

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
4. มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคานิยม
คุณธรรม จริยธรรมและสราง
จิตสํานึกที่ดีใหแกนักศึกษา ใน
โครงการพัฒนานักศึกษา

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ

มี

4.1 โครงการเลือกตั้งคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2561
4.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กยศ/
กรอ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
4.3 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา (กย
ศ./กรอ.) ปการศึกษา 2560 เมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2561
4.4 โครงการไหวครูและครอบครูชาง
4.5 โครงการอบรม เรื่อง การจายภาษี
สําหรับนักดนตรี
4.6 โครงการอาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ
สถานสงเคราะหคนชราบานนครปฐม
4.7 โครงการ ไหวพระ 9 วัด
4.8 โครงการอาสาทําดีสานฝนเพื่อ
นองปนน้ําใจบานเพียงตะวัน
บัญชีจิตอาสา Evet Volunteer

หน้าที 12

กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ
4.9 โครงการจัดสงผลงานคลิปวิดีโอ
ของนักศึกษาเขาประกวดในโครงการ
Drive DD Season 3 ในหัวขอ "คิด
เพื่อจิตสํานึกสรางสรรคเพื่อรักษาทุก
ชีวิต ใหลดสปดบนถนน"
4.10 โครงการ ไอซีทีอาสาพัฒนา
โรงเรียนนองครั้งที่ 11
4.11 โครงการผลิตหนังสือสารคดี วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม คนเพชรบุรี (วิถีเพชร)
4.12 โครงการเสริมหลักสูตรที่
สงเสริมพัฒนานักศึกษาใหเกิดบัณฑิต
ที่พึงประสงค “ดี เกง ระดับสากล”
4.13 โครงการวันศิลป พีระศรี
4.14 โครงการยุวสถาปนิกอาสาพัฒนา
ชนบท
4.15 โครงการครูอาสาสถาปตย
4.16 โครงการคายอาสาพัฒนาปญญา

หน้าที 13

กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ
4.17 กิจกรรมพิธีไหวครู
4.18 โครงการดุริยางคศาสตรรวมใจ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง
รัชกาลที่ 9
4.19 โครงการพัฒนาความรูและ
ประสบการณทางดานวิชาการและ
วิชาชีพ เรื่อง การจายภาษีสําหรับนัก
ดนตรี
4.20 โครงการ SUFM Sport Day
2018
4.21 โครงการพัฒนาดานจิตอาสา
เปลงเสียงเพื่อสงตอรอยยิ้ม
4.22 โครงการ รปศ.ทอฝนจิตอาสา
ครั้งที่ 6
4.23 โครงการใจดีเลี้ยงนอง
4.24 โครงการผลิตสารคดีเชิงขาว
ภาคสนาม
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กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ
4.25 คณะวิชากําหนดใหนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศิลปากร
สรางสรรค Creative Silpakorn โดยมี
การสรางคานิยมคุณธรรม จริยธรรม ผาน
กิจกรรมวิชาดังกลาว
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กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ

2.2 การปองกันผลประโยชน
ทับซอน
วัตถุประสงค
(1)เพื่อเปนการแสดงเจตจํานง
สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ที่ปลอด
จากการมีผลประโยชนทับซอน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
(2) เพื่อสรางการตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรไมใหเกิด
การแสวงหาผลประโยชนสวนตัว
ในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดย
ชอบดวยกฎหมาย

1.อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของ กบม. ซึ่งเปน
องคกรบริหารงานตาม
พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร
ออกกําหนดนโยบายสําคัญ
เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีความโปรงใส
และปลอดจากการมี
ผลประโยชนทับซอน
2. ใหคณะหนวยงานมีสวน
รวมในการผลักดันนโยบาย
ของอธิการบดี และ
สามารถออกมาตรการเสริม
เปนการเพิ่มเติมตาม
แนวนโยบายของอธิการบดี
ได

1. เพื่อเปนแนวปฏิบัติ
สําหรับใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยึดถือ และปฏิบัติควบคู
กับกฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปนการปองกัน
การมีผลประโยชนทับ
ซอนที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
อันจะทําใหผลประโยชน
ของมหาวิทยาลัยตอง
สูญเสียไป

1. มีการประกาศการแสดง
เจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
2. มีการประกาศกําหนด
มาตรการเพื่อปองกันการมี
ผลประโยชนทับซอน
3. มีการกําหนดความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนไว
ในแผนบริหารความเสี่ยง

มี

1.มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริตดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง นโยบายปองกันผลประโยชนทับ
ซอนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. มีแผนบริหารความเสี่ยง
3.1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดกําหนด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับ
ซอนไวสองความเสี่ยง คือ
3.1.1. ผูบริหารและเจาหนาที่ยังขาด
ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
ใชอํานาจหนาที่ในความรับผิดชอบและ
ไมทราบกฎ ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน

มี
มี
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กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ
3.1.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไม
เปนไปตามระเบียบหรือเอื้อประโยชน
ตอพวกพอง
3.2 คณะมีการเพิ่มเติมประเด็นความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนไว
ในแผนบริหารความเสี่ยงประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้ง
กําหนดขอบเขตการปฏิบัติหนาที่และ
ความรับผิดชอบของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวของในการใชอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ
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กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

3. การปองกัน 3.1 การจัดทําแผนปองกันและ โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
และปราบปราม ปราบปรามการทุจริต
งานเพื่อสงเสริม สนับสนุน
การทุจริต
วัตถุประสงค
และกํากับดูแลการปฏิบัติ
(1) เพื่อเปนกรอบแนวทางใน
ตามแผนดังกลาว
การปฏิบัติราชการ แกผูปฏิบัติงาน
(2) เสริมสรางสมรรถนะของ
บุคลากรในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(3) เพื่อบูรณาการแผน และเพิ่ม
มาตรการการปองกัน เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐ
3.2 การใหความรูแกองคกรและ
ผูปฏิบัติงานถึงผลของการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.1 เพื่อใหการ
1.1 มีแผนปองกันและ
ดําเนินการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต
ปรามปรามการทุจริต
ภายในหนวยงานเปนไป
ดวยความชัดเจนและมี
การดําเนินการอยาง
จริงจัง
1.2 มีการติดตามผลการ
ดําเนินการตามแผน

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ

มี

1.1.1 มีแผนกลยุทธปองกันและ
ปราบปรรมการทุจริต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2561
1.1.2 มีหนังสือแจง คณะ หนวยงาน
ใหดําเนินการตามแผนกลยุทธปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

มี

1.2.1 มีหนังสือติดตามผลการ
ดําเนินการและแจงเตือนคณะ/
หนวยงาน สงรายงานตามแผนกลยุทธ
ภายในกําหนด
1.2.2 มีรายงานแผนกลยุทธปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะ/
หนวยงาน
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กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ
3.2 การใหความรูแกองคกรและ
ผูปฏิบัติงานถึงผลของการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค
(1) เสริมสรางจิตสํานึกและ
คานิยมของบุคลากร ให
ปฏิบัติงานโดยสุจริตเพื่อให
บุคลากรตระหนักถึงผลเสียที่จะ
ไดรับหากกระทําการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในหนาที่
(2) กระตุนใหบุคลากรเกิด
ความตระหนักในการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามระเบียบ ขั้นตอน
กฎหมาย
(3) บุคลากรและหนวยงาน
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1.โครงการใหความรู
เกี่ยวกับผลของการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบแก
ผูปฏิบัติงานและผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนแนวทางการ
ปฏิบัติตนของบุคลากร
ใหประพฤติดี สํานึกใน
หนาที่ สามารถ
ประสานงานกับทุกฝาย
ตลอดจนปฏิบัติหนาที่
ราชการอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง
รักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีและ
สงเสริมชื่อเสียง เกียรติ
คุณของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
มีกิจกรรมเกี่ยวกับการใหความรู
ผลเสียของการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในหนาที่และเพื่อ
สรางการตระหนักถึงการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส
และสุจริต

คาเปาหมาย
มี

ผลการดําเนินการ
1.1 มีการจัดโครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม พรอมคูมือจรรยาบรรณ
ของบุคลากร
1.2 คณะมีการสงบุคลากรเขารวม
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมของ
มหาวิทยาลัย
1.3 ผูบริหารของคณะมีการเขารวม
ประชุม/อบรมในโครงการใหความรู
เกี่ยวกับการทุจริต
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กลยุทธ

มาตรการ/แผนดําเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

2. มีชองทางการรับฟง
2. เพื่อรับฟงความ
ขอรองเรียนและจัดการขอ คิดเห็น ขอเสนอแนะ
รองเรียนของมหาวิทยาลัย หรือขอรองเรียนตาง ๆ
ทั้งจากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอก ที่ไดรับ
ผลกระทบหรือมีความ
เสี่ยงที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการ
ดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย หรือจาก
การกระทําที่ผิด
กฎหมายหรือ
จรรยาบรรณ รวมถึง
พฤติกรรมที่เขาขายการ
ทุจริตของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินการ

มี

2.1 มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องรองเรียน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2 มีชองทางการรับขอรองเรียนสาย
ตรงถึงอธิการบดี 4 ชองทางดังนี้
2.2.1 สายตรงอธิการบดี
2.2.2 สื่อสังคมออนไลน Facebook
2.2.3 Email
2.2.4 สายตรงนักศึกษาถึงอธิการบดี
2.3 คณะ/หนวยงานมีชองทางการรับ
ขอรองเรียนหลายชองทาง 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

