หน้าที่ 1

รายงานแผนกลยุทธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ

1. ความปลอด 1.1 การปลอดจากการรับสินบน
จากการทุจริตใน วัตถุประสงค์
การปฏิบัติงาน (1)เพื่อเป็นการแสดงเจตจานง
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ปลอดจากการรับสินบนของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) เพื่อสร้างการตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1.อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของ กบม. ซึ่งเป็น
องค์กรบริหารงานตาม
พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร
ออกกาหนดนโยบายสาคัญ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีความโปร่งใส
และปลอดจากการรับ
สินบน
2. ให้คณะและหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายของอธิการบดี
และสามารถออกมาตรการ
เสริมเป็นการเพิ่มเติมตาม

1. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
สาหรับให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่
กับกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย
2.เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปลอดจากสินบน

1. มีประกาศการแสดงเจตจานง
สุจริตด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
2. มีการประกาศกาหนด
มาตรการเพื่อป้องกันการรับสินบน

มี

แนวนโยบายของอธิการบดีได้

ผลการดาเนินการ

1.มีการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรือ่ งการแสดงเจตจานง
สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
มี
2.มีการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรือ่ ง นโยบายการต่อต้าน
การรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
3. ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ ไม่เกินร้อยละ 0.5 3.มีบุคลากรถูกกล่าวหาร้องเรียนใน
ถูกกล่าวหาร้องเรียนในเรือ่ งที่
เรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต จานวน 1
เกี่ยวข้องกับการทุจริตเฉพาะ
ราย คิดเป็นร้อยละ 0.03 (บุคลากร
เรือ่ งที่มหาวิทยาลัยให้มีการไต่สวน
ทั้งหมด 2,903 คน :ข้อมูล ณ วันที่ 30
ต.ค. 62)
4. เรือ่ งกล่าวหาที่มีการชี้มูล
ความผิด

ไม่มี

ไม่มี

หน้าที่ 2

กลยุทธ์
2. การสร้าง
วัฒนธรรม
คุณธรรมและ
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานใน
องค์กร

มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

2.1 การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต 1. การประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค์
การศึกษา
(1) เพื่อส่งเสริมมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร
(2) เพื่อส่งเสริมการบริหารงาน
ให้มีธรรมาภิบาล
(3) เพื่อปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างจิตสานึกที่ดี
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
(4) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานที่ดี ให้แก่ผู้รับบริการ
(5) เพื่อปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างจิตสานึกที่ดี
ให้แก่นักศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
1.1 ทุกคณะวิชา
ผ่านการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาในทุก
องค์ประกอบ

ผลการดาเนินการ
1.1 คณะวิชา/หน่วยงาน ผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาคุณภาพ
การศึกษาประจาปีการศึกษา พ.ศ.
2561 ในทุกองค์ประกอบ

1.2.1 มีคณะวิชา/หน่วยงานเป็น
1.2 มีคณะวิชา หน่วยงานนาร่องในการเข้าสู่ระบบ
เป็นหน่วยงานนา EdPex จานวน 5 คณะวิชา/
ร่องในการพัฒนา หน่วยงานดังนี้ คณะโบราณคดี คณะ
ระบบประกัน
เภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณภาพ
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะดุริ
การศึกษาสู่ระบบ ยางคศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
EdPex
1.2.2 มีคณะวิชาและหน่วยงานมีการ
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ EdPex
จานวน 9 คณะวิชา/หน่วยงาน
ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
มัณฑนศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ

หน้าที่ 3

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สานักงาน
อธิการบดี หอศิลป์

หน้าที่ 4

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

2. โครงการพัฒนาบุคลากร โดย
2.เพื่อเป็นแนวทางการ
มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรม ปฏิบัติตนของบุคลากรให้
และค่านิยมให้บุคลากร
ประพฤติดี สานึกในหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถประสานงานกับ
ทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งรักษา
ไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริม
ชื่อเสียง เกียรติคุณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และ
สร้างจิตสานึกที่ดีในการ
รักษาศักดิศ์ รีความเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.2 เพื่อส่งเสริมการ
บริหารงานให้มีธรรมาภิ
บาล
2.3 เพื่อเป็นการชี้แจง
และสร้างความเข้าใจต่อ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
ในการจัดทาและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเพื่อ
เสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนาความรู้ไป

ตัวชี้วัด
2. มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และสร้าง
จิตสานึกที่ดีให้แก่บุคลากร ใน
โครงการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

มี

2.1 มีการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2 มีการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการดาเนินการกับ
ผูป้ ฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.3 มีคณะวิชา/หน่วยงาน จัดโครงการ/
กิจกรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรมและสร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะดุริยางคศาสตร์
คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร หอศิลป์

หน้าที่ 5

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ถ่ายทอดและชี้แจงให้แก่
คณาจารย์ภายในสังกัด
ให้คานึงถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
และตระหนักถึงโทษที่
ได้รับจากการทาผิด
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
2.4 โครงการสัมนาบุคลากรคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจาปี 2562
2.5 คณะอักษรศาสตร์มี โครงการ/
กิจกรรม ให้แก่บุคลากร ดังนี้
(1) โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว
(2) โครงการเสริมสร้างจริยธรรมวิชาชีพครู
2.6 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการกาหนด
ค่านิยมหลักของคณะ คือ SC SU SMART
เพื่อให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
2.7 โครงการสัมนาประจาปีบุคลากร
เภสัชศาสตร์
2.8 โครงการประชุมบุคลากรสาย
วิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีการจัดโครงการไหว้ครูและ
ครอบช่างครู

หน้าที่ 6

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
2.10 สานักงานอธิการบดี มีการจัด
โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง จริยธรรม
และจรรยาบรรรณในการขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
2.11 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การ
เปลี่ยนแปลง คณะโบราณคดี

หน้าที่ 7

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. การพัฒนาระบบงาน
และปรับปรุงกระบวนงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

1. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ การพัสดุ
การเงินและการบัญชี
ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อปรับกระบวนการ
ทางานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ถูกต้องและ
ครบถ้วน สอดคล้องกับ
ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ ด้านการเงิน
การคลังที่มหาวิทยาลัย
ถือปฏิบัติ

3. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ด้านการเงินให้มีความปลอดภัย
โปร่งใส และเชื่อถือได้

มี

3.1 มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจ้างทา
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) กับ
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด
ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2560 ลงวันที่
15 กันยายน 2560 ดาเนินการ
ต่อเนื่องมาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
(1) จัดการทดสอบระบบ SU-ERP
(User Acceptant Test - UAT) ใน
ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2561 ณ
ห้องวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ 2201
ชั้น 2 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
(2) จัดประชุมการเตรียมข้อมูลเพื่อ
โอนย้ายเข้าสู่ระบบ SU-ERP (Data
Conversion) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน
2561 ณ ณ หอประชุมศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)

หน้าที่ 8

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
(3) จัดการฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key
User Training-KUT) เรือ่ ง รายงาน
ระบบบัญชีการเงิน (FI Report) และ
รายงานระบบพัสดุ (MM Report) ใน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง
วิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ 2201 ชั้น 2
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์
(4) จัดการฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key
User Training-KUT) เรือ่ ง รายงาน
ระบบงบประมาณ (FM Report) และ
รายงานระบบบัญชีต้นทุน
(CO Report) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน
2561 ณ ห้องวิจัยโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 2201 ชั้น 2 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์

หน้าที่ 9
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มาตรการ/แผนดาเนินการ
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วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
(5) มหาวิทยาลัยเริม่ ใช้งานระบบจริง
(Go Live) ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม
2562 และจัดบุคลากรที่ทาหน้าที่
สนับสนุนการใช้งานระบบ SU-ERP
(ERP-Support) สนับสนุนการใช้งาน
ระบบตามวิทยาเขต เริม่ ตั้งแต่วันที่ 2
มกราคม 2562 ดังนี้
- วิทยาเขตตลิ่งชัน-วังท่าพระ
(กรุงเทพฯ) ณ ห้องปฏิบัติการจัดทา
ระบบ SU-ERP ชั้น 2 อาคาร
สานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ทุกวัน
จันทร์ วันพุธและ วันศุกร์
- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ทุกวันอังคาร
และวันพฤหัสบดี
- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทุกวัน
ศุกร์
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มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
(6) จัดทดสอบการจัดทาสิทธิ์ผู้ใช้งาน
ระบบ SU-ERP (Authorization)
ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 และ วันที่ 1
เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์
(7) จัดอบรมการใช้งานระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (SU-ERP) สาหรับ
บุคลากรใหม่ ระหว่างวันที่ 16-22
สิงหาคม 2562 ณ ห้องฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์
(8) จัดประชุม เรื่อง ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขสาหรับการใช้งานระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU-ERP) ในส่วนของระบบงาน
ย่อยระบบบัญชีการเงิน (FI) ปีงบประมาณ
2562 ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์

หน้าที่ 11
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มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4. โครงการพัฒนานักศึกษา 4 เพื่อให้มีความรูค้ วาม
(ศิลปากรสร้างสรรค์)
เข้าใจและเพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรมและสร้าง
จิตสานึกที่ดีให้แก่
นักศึกษา

ตัวชี้วัด
4. มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและสร้าง
จิตสานึกที่ดีให้แก่นักศึกษา ใน
โครงการพัฒนานักศึกษา

ค่าเป้าหมาย
มี

ผลการดาเนินการ
4.1 คณะวิชา/หน่วยงาน มีโครงการ/
กิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม
จริยธรรม และสร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่
นักศึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษา
ได้แก่ คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์
คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
4.2 โครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
4.3 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มีโครงการ/กิจกรรม ให้แก่
นักศึกษา ดังนี้
(1) โครงการกีฬาสานสัมพันธ์คณะ
จิตรกรรมฯ
(2) โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์
ศีลธรรมกับศิลปินแห่งชาติ
(3) โครงการเยาวชนกับงานจิตอาสาเพื่อ
ประโยชน์ทางศิลปะสู่สังคม
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มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
4.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มี
โครงการ/กิจกรรม ให้แก่นักศึกษา ดังนี้
(1) โครงการยุวสถาปนิกอาสาพัฒนา
ชนบท
(2) โครงการครูอาสาสถาปัตย์ ส่งเสริม
การเรียนรู้ศิลปะและศิลปสถาปัตยกรรม
ไทยแก่เยาวชน
4.5 คณะมัณฑนศิลป์ มีโครงการ/
กิจกรรม ให้แก่นักศึกษา ดังนี้
(1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
(2) กิจกรรมไหว้ครู
(3) โครงการสัมนากิจกรรมนักศึกษา
4.6 คณะศึกษาศาสตร์มี โครงการ/
กิจกรรม ให้แก่นักศึกษา ดังนี้
(1) โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว
(2) โครงการสัมนาผู้นานักศึกษา
(3) โครงการถสายเทียนพรรษา
(4) โครงการวันครูและพิธีครอบครูสิทธิ์
(5) โครงการค่ายความรู้สู่น้อง
(6) โครงการค่ายศิลป์ปั้นครู
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มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
4.7 คณะเภสัชศาสตร์ มีโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต
(2) กิจกรรมการปฐมนิเทศอบรมจริยธรรม
(3) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและจริยธรรม
ก่อนสาเร็จการศึกษา
(4) กิจกรรม Big Cleaning
(5) กิจกรรมการรับมอบเสื้อกาวน์(วิชาชีพ)
4.8 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีโครงการศิลปากรยุคใหม่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "ตอน...ปั่นจั๊กทุกวัน รัก
กันทั้ง ม. BY EN-TECH SILPAKORN"
4.9 คณะดุริยางคศาสตร์ มีโครงการ/
กิจกรรม ให้แก่นักศึกษา ดังนี้
(1) โครงการพัฒนานักศึกษาด้านจิตอาสา
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรม
อาสาพัฒนาเยียวยาหัวใจ เปล่งเสียงเพื่อ
ส่งต่อรอยยิ้ม ปี 2
(2) โครงการบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สภาพแวดล้อม คณะดุริยางคศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561
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ผลการดาเนินการ
4.10 คณะวิทยาการจัดการ มีโครงการ/
กิจกรรม ให้แก่นักศึกษา ดังนี้
(1) กิจกรรมบริจาคเครื่องสาอาง ส่งต่อ
ความสวยอิ่มใจได้บุญ
(2) กิจกรรมร่วมปลูกจิตสานึกค่าย
เยาวชนอนุรักษ์ทะเล ครั้งที่ 4
4.11 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีโครงการ/กิจกรรม ให้แก่
นักศึกษา ดังนี้
(1) โครงการใจดีเลี้ยงน้อง
(2) โครงการลงพื้นที่ทาข่าวฯ
(3) โครงการ Thirteen Thank'P
(4) โครงการผลิตสารคดีเชิงข่าวภาคสนาม
4.11 วิทยาลัยนานาชาติ มีโครงการ/
กิจกรรม ให้แก่นักศึกษา ดังนี้
(1) โครงการสัมนาผู้นานักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ
(2) โครงการบาเพ็ญประโยชน์
(3) โครงการค่ายศิลปะและบาเพ็ญ
ประโยชน์
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ผลการดาเนินการ
4.12 คณะวิชากาหนดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศิลปากร
สร้างสรรค์ Creative Silpakorn โดยมี
การสร้างค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม ผ่าน
กิจกรรมวิชาดังกล่าว
4.13 สานักงานอธิการบดี มีการจัด
โครงการ/กิจกรรม ให้แก่นักศึกษา ดังนี้
(1) โครงการ มศก. สร้างสรรค์วิ่งปันน้าใจ
(2) โครงการการศึกษาการการจัดการ
แข่งขันกีฬา E-sport
(3) โครงการ Pra(y)per for life by Art
(4) โครงการ Cretive Nature-Creative
Life
(5) โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(6) โครงการหิ้วเป๋าไม่เอาถุง
(7) โครงการมหัศจรรย์แห่งการให้
หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
สภากาชาดไทย
(8) โคงการพุทธศาสตร์สัมพันธ์
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

2.2 การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
วัตถุประสงค์
(1)เพื่อเป็นการแสดงเจตจานง
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ปลอดจากการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
(2) เพื่อสร้างการตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย

1.อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของ กบม. ซึ่งเป็น
องค์กรบริหารงานตาม
พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร
ออกกาหนดนโยบายสาคัญ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีความโปร่งใส
และปลอดจากการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ให้คณะหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการผลักดันนโยบาย
ของอธิการบดี และ
สามารถออกมาตรการเสริม
เป็นการเพิ่มเติมตาม
แนวนโยบายของอธิการบดี
ได้

1. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
สาหรับให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่
กับกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นการป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
อันจะทาให้ผลประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยต้อง
สูญเสียไป

1. มีการประกาศการแสดง
เจตจานงสุจริตด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
2. มีการประกาศกาหนด
มาตรการเพื่อป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน

มี

3. มีการกาหนดความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนไว้
ในแผนบริหารความเสี่ยง

มี

มี

ผลการดาเนินการ
1.มีการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
2.1 มีการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง นโยบายป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2 คณะเภสัชศาสตร์มีการกาหนด
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
คณะกรรมการประจาคณะฯ
3.คณะวิชา/หน่วยงาน กาหนดแผน
บริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไว้ จานวน 5 คณะวิชา/หน่วยงาน ได้แก่
บัณฑิตวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
เภสัชศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ สานักหอสมุดกลาง หอ
ศิลป์

หน้าที่ 17

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
3.2 สานักงานอธิการบดี กาหนดแผน
บริหารความเสี่ยง เรือ่ ง การประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เพื่อยกระดับการดาเนินงานให้โปร่งใส
และต่อต้านการทุจริตในองค์กร
เกี่ยวกับการดาเนินงานผลประโยชน์
ทับซ้อนไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยศิลปากรประจาปี
งบประมาณ 2562 ไว้แล้ว

หน้าที่ 18

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

3. การป้องกัน 3.1 การจัดทาแผนป้องกันและ
และปราบปราม ปราบปรามการทุจริต
การทุจริต
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ แก่
ผู้ปฏิบัติงาน
(2) เสริมสร้างสมรรถนะของ
บุคลากรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(3) เพื่อบูรณาการแผน และเพิ่ม
มาตรการการป้องกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
3.2 การให้ความรูแ้ ก่องค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงานถึงผลของการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ

โครงการจัดทาแผนปฏิบัติ
งานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และกากับดูแลการปฏิบัติ
ตามแผนดังกล่าว

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1.1 เพื่อให้การ
1.1 มีแผนป้องกันและ
ดาเนินการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
ปรามปรามการทุจริต
ภายในหน่วยงานเป็นไป
ด้วยความชัดเจนและมี
การดาเนินการอย่าง
จริงจัง
1.2 มีการติดตามผลการ
ดาเนินการตามแผน

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

มี

1.1.1 มีแผนกลยุทธ์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาปีงบประมาณ 2562
1.1.2 มีหนังสือแจ้ง คณะ หน่วยงาน
ให้ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

มี

1.2.1 มีหนังสือติดตามผลการ
ดาเนินการและแจ้งเตือนคณะ/
หน่วยงาน ส่งรายงานตามแผนกลยุทธ์
ภายในกาหนด
1.2.2 มีรายงานแผนกลยุทธ์ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/
หน่วยงาน

หน้าที่ 19

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ
3.2 การให้ความรูแ้ ก่องค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงานถึงผลของการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์
(1) เสริมสร้างจิตสานึกและ
ค่านิยมของบุคลากร ให้
ปฏิบัติงานโดยสุจริตเพื่อให้
บุคลากรตระหนักถึงผลเสียที่จะ
ได้รับหากกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในหน้าที่
(2) กระตุ้นให้บุคลากรเกิด
ความตระหนักในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน
กฎหมาย
(3) บุคลากรและหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1.โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับผลของการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติตนของบุคลากร
ให้ประพฤติดี สานึกใน
หน้าที่ สามารถ
ประสานงานกับทุกฝ่าย
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง
รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและ
ส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติ
คุณของบุคลากร
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
มีกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้
ผลเสียของการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในหน้าที่และเพื่อ
สร้างการตระหนักถึงการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส
และสุจริต

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

มี

1.1 มีการจัดโครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ พร้อมคู่มือจรรยาบรรณ
ของบุคลากร
1.2 คณะวิชา/หน่วยงาน ส่งบุคลากร
เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ของมหาวิทยาลัย
1.3 โครงการประชุมชี้แจง เรือ่ ง
"จริยธรรมและจรรยาบรรณในการขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ" ในวันที่
18 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจต่อผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในการจัดทาและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพื่อเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถนา
ความรูไ้ ปถ่ายทอดและชี้แจงให้แก่
คณาจารย์ภายในสังกัดให้คานึงถึง

หน้าที่ 20

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและตระหนักถึงโทษที่ได้รับ
จากการทาผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และเพื่อ
หารือร่วมกันถึงปัญหาและตอบข้อ
ซักถามดังกล่าว

หน้าที่ 21

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2. มีช่องทางการรับฟัง
2. เพื่อรับฟังความ
ข้อร้องเรียนและจัดการข้อ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ร้องเรียนของมหาวิทยาลัย หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ
ทั้งจากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอก ที่ได้รับ
ผลกระทบหรือมีความ
เสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการ
ดาเนินการของ
มหาวิทยาลัย หรือจาก
การกระทาที่ผิด
กฎหมายหรือ
จรรยาบรรณ รวมถึง
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการ
ทุจริตของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

มี

2.1 มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรือ่ ง นโยบายการจัดการเรือ่ ง
ร้องเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2 มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนสาย
ตรงถึงอธิการบดี 4 ช่องทางดังนี้
2.2.1 สายตรงอธิการบดี
2.2.2 สื่อสังคมออนไลน์ Facebook
2.2.3 Email
2.2.4 สายตรงนักศึกษาถึงอธิการบดี
2.3 คณะ/หน่วยงานมีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียนหลายช่องทาง ดังนี้
2.3.1 ตู้รับฟังความคิดเห็น
2.3.2 เว็บไซต์ของหน่วยงาน/คณะ
2.3.3 สายตรงผู้บริหาร คณะ/
หน่วยงาน
2.3.4 สื่อสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook และ Line เป็นต้น
2.3.5 จดหมายผ่านระบบงาน
สารบัญของคณะ/หน่วยงาน

