


























การแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2562 ซึ่งมี หัวข้อส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 6 ด้าน คือ

1. ความโปร่งใส 2. ความพร้อมรับผิด 
3. ความปลอดจากทุจริต 4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 6. การสื่อสารภายในหน่วยงาน 

- ได้ประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กรแล้ว
- ยังคงยืนยันการแสดงเจตจ านงที่ให้ไว้



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ....

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2562 - 2566 (ฉบับปรับปรุง)

มีตัวชี้วัดความส าเร็จเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร จากการประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ที่แสดงถึง
การมีธรรมาภิบาล (ผลการประเมินและความโปร่ ง ใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประเมินโดยส านักงาน 
ป.ป.ช.)



ผลประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563



อันดับ 
ปี 2563

ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล
คะแนน

ปี 2562 ปี 2563
1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 78.00 96.31
2 การเปิดเผยข้อมูล OIT 95.00 96.00
3 การปรับปรุงการท างาน EIT 72.77 95.95
4 คุณภาพการด าเนินงาน EIT 76.51 93.44
5 การป้องกันการทุจริต OIT 100.00 92.86
6 การปฏิบัติหน้าที่ IIT 87.67 89.37
7 การใช้อ านาจ IIT 82.21 85.28
8 การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT 72.03 80.59
9 การใช้งบประมาณ IIT 75.04 79.34
10 การใช้ทรัพย์สินของราชการ IIT 75.28 79.05

คะแนนรวม
85.26

(ระดับผลการ
ประเมิน A)

91.16
(ระดับผลการ
ประเมิน A)

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

B



ข้อค้นพบจากการประเมิน
โดยส านักงาน ป.ป.ช.

• หน่วยงานน าเสนอแนวทางในการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แต่ไม่ได้แสดง
รายละเอียดการด าเนินการ/ กิจกรรมที่ชัดเจน ว่ามีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงานอย่างไร

• ไม่แสดงรายละเอียดการด าเนินการ/ กิจกรรมที่ชัดเจน ว่าผู้บริหารมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานอย่างไร หน่วยงานควรน าเสนอกิจกรรมที่ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการ
สร้างความสุจริตและโปร่งใส

• ไม่แสดงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานและ
ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม การมีจิตสาธารณะ และพร้อมให้บริการประชาชน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกัน และมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย



มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดประเด็นความเสี่ยง เรื่อง การป้องกันด้านการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบหรือความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น ไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อถ่ายทอดให้คณะ/ ส่วนงาน ด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด ดังนี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต มีโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานภายนอกที่
จัดสรรทุน และการมีส่วนร่วมจากประชาชน รวมไปถึงโครงการ/กิจกรรมของคณะ/ ส่วนงาน ใน
การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงาน

2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

3. สร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน (มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT)

ตัวชี้วัดที่ 2

การใช้

งบประมาณ

(คะแนน 

79.34)

B

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน

หน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการ

ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร

ภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่า

เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ

ด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้



ข้อค าถาม 6 ข้อ I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด
- คุ้มค่า
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
- โปร่งใส ตรวจสอบได้
- เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- สอบถาม - ทักท้วง - ร้องเรียน



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน (มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT)

ตัวชี้วัดที่ 4

การใชท้รัพย์สิน

ของราชการ

(คะแนน 

79.05)

B

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน

ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ

บุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ

ตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้ง

การยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน

ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 

นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏบิัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน

ของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไป

ปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย



ข้อค าถาม 6 ข้อ I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นการ
ส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพยส์ินของราชการไปใชป้ฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัตงิาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดย
ไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพยส์ินของ
ราชการที่ถูกตอ้ง มากน้อยเพียงใด
I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด



ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน (มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT)

ตัวชี้วัดที่ 5

การแก้ไขปัญหา

การทุจริต

(คะแนน 80.59)

B

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ

การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการให้

ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงาน

จะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

หน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ

ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท า

ให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร

ภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ 

หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 

รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต



ข้อค าถาม 6 

ข้อ

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานท่านให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อย

เพียงใด

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหนว่ยงานให้มีประสิทธิภาพ

- จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ : หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มาก

ที่สุด”

I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย

เพียงใด

- เฝ้าระวังการทุจริต - ตรวจสอบการทุจริต  - ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตท าให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย 

ให้ตอบ “มากที่สุด”
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I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย

เพียงใด

หมายเหตุ :

ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงาน ป.ป.ช. 

ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนว่ยงานของท่าน ท่านมี

ความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี ้อย่างไร

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก

- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้

- มั่นใจว่าจะมีด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง




