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เอกสารแนบ 1 

แผนปรบัปรงุและพฒันาดานคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงาน 
ของมหาวทิยาลยัศลิปากร 

ประจำประมาณ พ.ศ. 2564 
 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดมีการประเมินคุณธรรมและความ 
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปจจุบัน การประเมินดังกลาวได 
คํานึงถึงการเก็บขอมูลอยางรอบดานและหลากหลายมิติ เพ่ือใหผลการประเมินสามารถสะทอนสุขภาวะขององคกรในดาน 
คุณธรรมและความโปรงใสไดอยางแทจริง โดยมีการเก็บขอมูลจาก 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment 
: IIT) โดยเปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป ไดมีโอกาสเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็นตอคุณธรรมและความโปรงใสในองคกรของตนเอง โดยสอบถามการรับรูและความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี  
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ  
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ  
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต  

สวนที่ 2 การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) โดยการสอบถามการรับรูและความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก 

ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน  
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน  

ส วนท ี ่  3 การเป ดเผยข อม ูลทางเว ็บไซต ของหน วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เปนการตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของหนวยงานภาครัฐที่เผยแพรไวทางหนาเว็บไซตหลัก 
ของหนวยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผูเชี่ยวชาญและคนกลาง (Third Party) เปนผูตรวจสอบ 
ขอมูลและใหคะแนน พรอมขอเสนอแนะตามหลักเกณฑการประเมินท่ีกําหนดแบงออกเปน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนภาพรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดคะแนน 91.16 คะแนน ผลการ 
ประเมินผาน ไดผลประเมินระดับ A ซึ่งมีผลการดําเนินงานดีขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2562 มีผลการ 
ดําเนินงาน 85.26 คะแนน และปงบประมาณ 2561 มีผลการดําเนินงาน 81.76 คะแนน และเมื่อพิจารณาเปนราย 
ตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด ไดผลประเมินระดับ AA ไดแก ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.31 คะแนน 
ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล 96.00 คะแนน ตัวชีวัดการปรับปรุงการทํางาน 95.95 คะแนน และตัวชี้วัดที่ไดผลประเมิน 
ระดับ A ไดแก ตัวชี้วัด คุณภาพการดําเนินงาน 93.44 คะแนน ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต 92.86 คะแนน ตัวชี้วัดการ 
ปฏิบัติหนาท่ี 89.37 และตัวชี้วัดการใชอํานาจ 85.28 คะแนน ตามลําดับ สวนตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนต่ำสดุ ไดคะแนนระดับ C 
ไดแก ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ 79.05 คะแนน ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ 79.34 คะแนน และตัวชี้วัดการแกไข 
ปญหาการทุจริต 80.59 คะแนน ตามลําดับ 
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คะแนนสงูสดุรายตวัชีว้ดั 

อนัดบั  
ป 2563 

ตวัชีว้ดั แหลงขอมลู 
คะแนน 

ป 2562 ป 2563 
1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 78.00 96.31 
2 การเปดเผยขอมูล OIT 95.00 96.00 
3 การปรับปรุงการทำงาน EIT 72.77 95.95 
4 คุณภาพการดำเนินงาน EIT 76.51 93.44 
5 การปองกันการทุจริต OIT 100.00 92.86 
6 การปฏิบัติหนาท่ี IIT 87.67 89.37 
7 การใชอำนาจ IIT 82.21 85.28 
8 การแกไขปญหาการทุจริต IIT 72.03 80.59 
9 การใชงบประมาณ IIT 75.04 79.34 
10 การใชทรัพยสินของราชการ IIT 75.28 79.05 

คะแนนรวม 
85.26 

(ระดบัผลการประเมนิ A) 
91.16 

(ระดบัผลการประเมนิ A) 
 
จากผลการประเมินดังกลาว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดใหขอเสนอแนะสำหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป 

2563” จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป โดยการประเมินจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 
จำนวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด  

- แบบวัดที่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT ซึ่งสะทอนคุณภาพการ
ใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และการใหบริการผานระบบ 
e-service ไดอยางครบถวนสมบูรณ และงายตอการเขาถึง  

- แบบวัดที่มีคะแนนต่ำกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด IIT มหาวิทยาลัยศิลปากรมีตัวชี้วัดที่มีผล 
คะแนนตำ่กวาเปาหมาย (รอยละ 85) ไมผานตามเกณฑ ไดแก 

ตัวชี้วัดเก่ียวกับการใชงบประมาณ    ไดคะแนน 79.34 คะแนน  
ตัวชี้วัดเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ         ไดคะแนน 79.05 คะแนน 
ตัวชี้วัดเก่ียวกับการแกไขปญหาทุจริต   ไดคะแนน 80.59 คะแนน  

โดยแบบวัด IIT เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ การใชจายงบประมาณ
และทรัพยสินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี ่ยวของ รวมทั้งหลักการมีสวนรวมของประชาชน      
จากผลการประเมินท่ีไดรับจากบุคลากรภายใน จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

(1) การปฏิบัติหนาท่ี จัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผูรับผิดชอบในการใหบริการอยาง 
ชัดเจน สรางระบบการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการของผูมาติดตอรับบริการ ณ จุดใหบริการไดโดยงาย สะดวก 
และเปนไปตามหลักการปกปดความลับของผูใหขอมูล รวมทั้งกําหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาใหคุณ 
ใหโทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

2) การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจายงบประมาณโดยเปดเผยและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน ตลอดจนการจัดทํา 
รายงานผลการใชจายงบประมาณอยางสม่ำเสมอ 
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3) การใชอำนาจของผูบริหารดานการบริหารงานบคุคล จัดทำรายละเอียดของตำแหนงงาน (Job Description) 
และเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ังการเปดรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใชทรัพยสินของราชการ จัดทำคูมือและระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สรางระบบการกำกับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด  

5) การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสริมสรางวัฒนธรรมการทำงานเพ่ือประโยชนสูงสุดของสวนรวม มีจิตสาธารณะ
และพรอมใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการปองกันและมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอยางชัดเจนและเปดเผย รวมทั้งการเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และการติดตามตรวจสอบการทำงานของหนวยงานไดโดยงายและสะดวก ที่สำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรู
ความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผาน
เว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

จากผลการประเมินฯ ดังกลาว อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 18/ 2563 เม่ือวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นวาสมควรใหคณะและสวน
งาน ตาง ๆ ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมการรับรูของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรตามประเด็นท่ี 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะประเมินฯ ที่ประชุมจึงมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร โดยการมีสวนรวมจากทุกคณะ/ สวนงาน ใหคณะกรรมการฯ ดังกลาว ประกอบดวยกรรมการซึ่งมาจาก          
ทุกคณะ/ สวนงานและหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี และใหมีปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสใน 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป ดังนั้น จึงกําหนดแนวทางการปรับปรุง ดังนี้
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กลยทุธ มาตรการ/ แนวทางดำเนนิงาน กจิกรรม/ โครงการ ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ 
1. การเสรมิสรางการดําเนินงานดาน
คุณธรรมและความโปรงใส 

    การมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากร
ภายในดานคณุธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน 

1. มีคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรม และ
ความโปรงใสในการดําเนินงานฯ ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารหรือผูแทนจากทุกคณะ/ สวนงาน
เปนกรรมการ  
2. คณะ/ สวนงานมีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือ 
เสรมิสรางคุณธรรมและความโปรงใส 

ต.ค. 2563 
 
 
 

ม.ค. – มิ.ย. 2564 

สํานักงานอธิการบดี  
 
 
 
สํานักงานอธิการบดี  
คณะ/ สวนงาน และหนวยงาน  

2. การปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการ
ประเมินเพ่ือเสริมสรางคณุธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงาน 

    มีการวิเคราะหผลการประเมินฯ และนําผล
การประเมินฯ ไปกำหนดมาตรการและแนว
ทางการปรับปรุง/ พัฒนา  

    วิเคราะหผลการประเมินฯ และจัดทำแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาดานคณุธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานประจำป เพ่ือเปนแนวทางใหคณะ/สวนงาน
และหนวยงานไดมสีวนรวมในการปรับปรุง พัฒนา ตาม
ผลประเมินฯ และขอเสนอแนะท่ีไดรับ 

พ.ย. – ธ.ค. 2563 สํานักงานอธิการบดี  และ
คณะกรรมการดําเนินงานการ 
ประเมินคุณธรรมฯ 

2.1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร     เพ่ิมชองทางการสื่อสารใหท่ัวถึงท้ังระดับ
มหาวิทยาลยั และคณะ/ สวนงาน เพ่ือถายทอด
การสื่อสารไปยังบุคลากรภายใน 

1. มีการสื่อสมัพันธท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/
สวนงานเพ่ือใหบุคลากรของคณะ/ สวนงาน ไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารและไดรับรูการดําเนินงานเพ่ือเสริมสราง
คุณธรรมและความโปรงใส เชน การเช่ือมตอขอมูล ITA 
จาก เว็บไซตของมหาวิทยาลัยไปยงัเว็บไซตของคณะ/ 
สวนงาน  
2. เพ่ิมชองทางการเผยแพรขอมลูขาวสารของ
มหาวิทยาลยั และคณะ/ สวนงาน เพ่ือประชาสัมพันธ/ 
สื่อสารขอมูลกับบุคลากรในสังกัด ใหท่ัวถึง 

ม.ค. – ม.ิย. 2564 สำนักดิจิทัลเทคโนโลย ี
สํานักงานอธิการบดี  
คณะ/ สวนงาน และหนวยงาน 

2.2 การปฏิบัติหนาท่ี 2.2 (1) การเปดเผยขอมลู 1. มีการเปดเผยข้ันตอนกระบวนงานท่ีใหบริการหนางาน
แสดงระยะเวลาและผูรับผิดชอบ พรอมท้ังเอกสาร
ตัวอยางในการใหบริการอยาง ชัดเจน ณ จุดใหบริการ  

ตลอดระยะเวลา หนวยงานในสํานักงาน
อธิการบดี  
คณะ/ สวนงาน 

 2.2 (2) การปรับปรุงการทำงาน 2. จัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพการใหบริการหนา
งานแกผูมาตดิตอรับบริการ ณ จุด ใหบริการดวย QR 
CODE 

ตลอดระยะเวลา หนวยงานในสํานักงาน
อธิการบด ี
คณะ/ สวนงาน 

 2.2 (3) คุณภาพการดำเนินงาน 3. มีการปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือแสดงถึงคุณภาพ 
4. กําหนดเปนตัวช้ีวัดประเมินคุณภาพการ ใหบริการ  
 

ตลอดระยะเวลา คณะ/ สวนงาน และหนวยงาน 
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กลยทุธ มาตรการ/ แนวทางดำเนนิงาน กจิกรรม/ โครงการ ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ 
 
 

2.2 (4) การปองกันการทุจริต 5. ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติงานอยาง
เครงครดั  
6. กําหนดชองทางการรองเรียนพรอมแสดงข้ันตอน
กระบวนงานการรับเรื่องรองเรยีน ณ จุด ใหบริการ  
7. มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของ
ผูบริหารในการปรับปรุง พัฒนา สงเสริมการดำเนินงาน
ดานคุณธรรมและความโปรงในของหนวยงาน 

ตลอดระยะเวลา กองกฎหมาย  
คณะ/ สวนงาน และหนวยงาน 

2.3 การใชอำนาจ     
     2.3.1 การใชอำนาจของผูบริหารดาน
การบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการจัดทำ
รายละเอียดของตำแหนงงาน (Job 
Description) 

2.3.1 (1) มีประกาศกำหนด Job Description 
(JD) ไวชัดเจน และเผยแพรในเว็บไซต 

1. เผยแพรประกาศของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการ  
กําหนด Job Description 

ตลอดระยะเวลา กองทรัพยากรมนุษย 
คณะ/สวนงาน และหนวยงาน 

2.3.1 (2) มีกระบวนการประเมิน 2. มีการประเมินการปฏิบัติงานในทุกตําแหนง ทุกรอบ 6 
เดือน 

ทุกรอบการประเมิน กองทรัพยากรมนุษย 
คณะ/ สวนงาน และหนวยงาน 

 2.3.1 (3) เพ่ิมชองทางการเผยแพรใหรับรูขอมลู
ใหชัดเจนข้ึน งายข้ึน 

3. เพ่ิมชองทางการเผยแพร 
 

ม.ค. 2564 เปนตนไป กองทรัพยากรมนุษย 
คณะ/ สวนงาน และหนวยงาน 

 2.3.1 (4) เพ่ิมชองทางการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

4. มีชองทางการรับฟงความคดิเห็นกระจายตามคณะ   
สวนงาน และหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
5. มีการประเมินความพึงพอใจ/ ไมพึงพอใจในการใหบริการ 

ม.ค. 2564 เปนตนไป กองทรัพยากรมนุษย 
คณะ/ สวนงาน และหนวยงาน 

    2.3.2 มีเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปดเผย รวมท้ัง
การเปดรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีเก่ียวของ
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏบัิติงาน 

   มีขอบังคับและระเบียบเก่ียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

1. เผยแพรขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานสอดคลองเปนไปตาม
ขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ทุกรอบการประเมิน กองทรัพยากรมนุษย 
คณะ/ สวนงาน และหนวยงาน 

2.4 การแกไขปญหาการทุจรติ     
การแกไขปญหาการทุจริต มุงเสรมิสราง
วัฒนธรรมการทำงานเพ่ือประโยชนสูงสุด
ของสวนรวม มีจิตสาธารณะและพรอม
ใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลงั
ความสามารถ โดยจัดทำมาตรการ การ
ปองกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบ

2.4 (1) จัดใหมีกิจกรรม/ โครงการเพ่ือมุง
เสรมิสรางวัฒนธรรม ไดแก การทำงานเปนทีม 
Service Mind การใหความรูเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 

1. มีโครงการรองรับมาตรการ 

 

ม.ค. 2564 เปนตนไป คณะ/ สวนงาน และหนวยงาน 

2.4 (2) มีระบบการติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรม
การทุจริต 

2. มีกระบวนการ ข้ันตอน และกฎเกณฑในการ
ดำเนินการ 

ตลอดระยะเวลา กองกฎหมาย 
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กลยทุธ มาตรการ/ แนวทางดำเนนิงาน กจิกรรม/ โครงการ ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ 
พฤติกรรมการทุจรติอยางชัดเจนและ
เปดเผย รวมท้ังการเปดใหประชาชนมีสวน
รวมในการแสดงความคดิเห็นและการ
ติดตามตรวจสอบการทำงานของหนวยงาน
ไดโดยงายและสะดวก ท่ีสำคญั ตองมีการ
พัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของ
บุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการ
ปรับปรุงระบบใหทันสมยัและมีการ
ติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 

2.4 (3) มีชองทางท่ีสามารถใหบุคลากรภายใน
และภายนอกสามารถใหขอมลู ขอคิดเห็น 

3. มีชองทางใหสามารถใหขอมูล/ ขอคิดเห็น/  
ขอรองเรยีน ตามคณะ/ สวนงาน 

ตลอดระยะเวลา คณะ/ สวนงาน และหนวยงาน 

2.5 การใชงบประมาณ     
การใชงบประมาณ จัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลการใชจายงบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจางหรือการจดัหาพัสดุ รวมถึง
กระบวนการเบิกจายงบประมาณโดย
เปดเผย และพรอมรบัการตรวจสอบจากทุก
ภาคสวนตลอดจนการจดัทำรายงานผลการ
ใชจายงบประมาณอยางสม่ำเสมอ 
 

2.5 (1) เพ่ิมชองทางการเปดเผยขอมูลขาวสาร 1.  จัดทำแผนและรายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณ 
รวมท้ังแผนการจดัซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย และคณะ/ 
สวนงาน เผยแพร ประชาสมัพันธหนาเว็บไซตของ
มหาวิทยาลยั และคณะ/ สวนงาน 
 

รายไตรมาส กองคลัง 
คณะ/ สวนงาน 

2.5 (2) ติดตามผลการใชจายงบประมาณเปน
ประจำอยางสม่ำเสมอ 

2. ติดตามการใชจายงบประมาณของคณะ/ สวนงาน ให
เปนไปตามแผน 

รายไตรมาส กองคลัง 
คณะ/ สวนงาน 

2.6 การใชทรัพยสินของราชการ     
การใชทรัพยสินของราชการ จัดทำคูมือและ
ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ สราง
ระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบ
การยืม-คืน และการลงโทษอยางเครงครัด 

2.6 (1) กำหนดเปนระเบียบการใชทรัพยสินของ
มหาวิทยาลยัศิลปากรไวเปนการเฉพาะ ใหมีความ
ชัดเจน และถือปฏิบัตโิดยท่ัวกัน 

1. มีระเบียบการใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

ม.ค. - ก.พ. 2564 กองกฎหมาย 

2.6 (2) เผยแพรระเบียบการใชทรพัยสินของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2. เวียงแจงระเบียบ 
 

ม.ีค. - ก.พ. 2564 กองกฎหมาย 

2.6 (3) มีการถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดย
เครงครดั 

3. ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมลูขาวสาร ใหรับรู 
ท่ัวกัน 

ตลอดระยะเวลา คณะ/ สวนงาน และหนวยงาน 
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กลยทุธ มาตรการ/ แนวทางดำเนนิงาน กจิกรรม/ โครงการ ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ 
3. การดำเนินงานเพ่ือรองรับการประเมิน
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.1 มีการวิเคราะหผลการประเมนิฯ และนำผล
การประเมินฯ ไปปรับปรุง/ พัฒนา 
3.2 ศึกษาและวิเคราะหประเด็นตามตัวช้ีวัดใหม 
3.3 กำหนดหนวยงานรับผดิชอบหลัก 
ผูรับผิดชอบรวม ตามรายตัวช้ีวัด 
3.4 กำหนดแนวทางการจัดเก็บและรวมรวม
ขอมูล เพ่ือใชในการประเมินดานคณุธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
3.5 นำสงขอมูลพรอมหลักฐานไปยังหนวยงาน
และตามกำหนดเวลาท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
3.6 ประสานเพ่ือใหมีการประเมินโดยผูมีสวนได
สวนเสยีภายใน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
ตามกำหนดเวลาท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

1. มีประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี 
และมีการดำเนินงานเพ่ือเตรียมรองรับการประเมินฯ 
2. มหาวิทยาลัยรับฟงคำช้ีแจงแนวทางการประเมินฯ 
ของแตละป 
3. มีประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมฯ เพ่ือใหคณะ สวนงาน และหนวยงาน มสีวน
รวมในการจดัเตรียมขอมลู 
4. สำนักงานอธิการบดีและสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 
ประสานงานการนำสงขอมูลตามชองทางท่ีสำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 
5. เผยแพรขอมลู ประชาสัมพันธ เพ่ือใชรองรับการ
ประเมินฯ ท้ังผูมสีวนไดสวนเสียภายใน และผูมีสวนได
สวนเสยีภายนอก 

พ.ย. - ธ.ค. 2563 
 

ม.ค. - ก.พ. 2564 
 

ม.ค. - มี.ค. 2564 
 
 

เม.ย. 2564 
 
 

เม.ย. - มิ.ย. 2564 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
สํานักงานอธิการบดี  และ
คณะกรรมการดําเนินงานการ 
ประเมินคุณธรรมฯ 

 


	คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

