
1. ปรับฐานความคิดให้ ตค.62-กย.63 1.ร้อยละจ านวนของ ร้อยละ 80 1.1 บัณฑิตวิทยาลัยมีโครงการ
นักศึกษาสามารถแยกระหว่าง นักศึกษาท่ีเข้าร่วม ไหว้ครูส าหรับนักศึกษาระดับ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ โครงการ/กิจกรรม บัณฑิตศึกษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม /รายวิชา 1.2 คณะโบราณคดีมีโครงการ

เสริมสร้างกิจกรรมนักศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะ ประสบการณ์
และคุณภาพชีวิตในร้ัว

และผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
476 คน
1.3 คณะมัณฑนศิลป์จัดกิจกรรม
ร่วมกับจังหวัดนครปฐมเน่ืองใน
วันเด็กแห่งชาติ
1.4 คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี
(1) โครงการวันไหว้ครู
(2) โครงการค่ายคุณธรรม
(3) โครงการถวายเทียนพรรษา

1.เพ่ือปลูกฝังจิต
ส านึกให้นักศึกษา

เข้าใจและ
ต่อต้านการ สามารถแยกแยะ

ระหว่างผล
ประโยชน์ส่วนตัว

ผลการด าเนินการ

แบบรายงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือ

โครงการ/
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด

สามารถแยกแยะระหว่างผล วิชาท่ีให้ มีความรู้ความ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
ค่า

เป้าหมาย
1. โครงการ/
กิจกรรมราย

ความรู้ในการ

ทุจริตแก่
นักศึกษา

1. มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึกให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ

ส่วนรวม

ส่วนรวม
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1.5 คณะวิทยาศาสตร์มีโครงการ
/กิจกรรม ดังน้ี
(1) เด็กวิดยาใส่ใจขับข่ีปลอดภัยบน
ท้องถนน
(2) โครงการอบรมจัดท าใบขับข่ี
รถจักรยานยนต์
(3) โครงการฟิสิกส์จิตอาสาพัฒนา
(4) โครงการจุลชีววิทยาปันน้ าใจ
สู่ร้ัวโรงเรียนปีท่ี 3
1.6 คณะเภสัชศาสตร์ มีโครงการ
/กิจกรรม ดังน้ี
(1) โคงการปฐมนิเทศอบรม
จริยธรรมนักศึกษาใหม่
(2) มีรายวิชาเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจ จ านวน 3 รายวิชา 
ดังน้ี
554107 Professional Ethics
80122 Professional Ethics
550838 Law and Ethics in 
Pharmacy Management

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือ

โครงการ/
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ
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1.7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
 มีโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
(1) มีการจัดโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
(2) เปิดรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ
การเสริมสร้างคุณธรรรมและ
จริยธรรม รวม 4 รายวิชา
1.8 คณะดุริยางคศาสตร์ มีกิจกรรม
การจัดการข้อร้องเรียน
รายเดือนผ่านการประชุมกรรมการ
นักศึกษาถึงคณะกรรมการประจ าคณะ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100
1.9 คณะวิทยาการจัดการ มี
โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
(1) โครงการศึกษาดูงาน ณ
 ศาลจังหวัดหัวหิน
(2) โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ของศาลแรงงาน
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 93.75

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการวัตถุประสงค์

ช่ือ
โครงการ/

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
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1.10 คณะสัตวศาสตร์ฯ มีการจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
(1) โครงการการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจ
ชุมชนและภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร

(2) การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพส าหรับ
นักศึกษาทุกระดับช้ันของคณะวิชา
1.11 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร มีโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี
(1) โครงการลูกพระพิฆเนศรวมใจ
ฟ้ืนฟูไม้ป่าชายเลน
(2) โครงการใจดีเล้ียงน้อง
1.12 วิทยาลัยนานาชาติ 
มีโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี
(1) โครงการไหว้ครูและพิธีครอบครู 
(2) โครงการกีฬาเพ่ือมหาวิทยาลัย
สีขาว แข่งขันกีฬา E-Sport
(3) โครงการแช่งขันกีฬา
ฟุตซอลชาย แชร์บอล
(4) โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษา (Online)

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

ช่ือ
โครงการ/

วัตถุประสงค์กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
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2. ส่งเสริมให้มีระบบและ ตค.62-กย.63 2.1. ร้อยละจ านวนของ ร้อยละ 80 2.1 คณะวิชา/หน่วยงาน มีการจัด
กระบวนการกล่อมเกลาทาง บุคลากรใหม่ท่ีเข้าร่วม โครงการ/จัดส่งบุคลากรเข้าอบรม
สังคมเพ่ือต้านทุจริต โครงการ ในโครงการต่าง ๆ ดังน้ี 

(1) บัณฑิตวิทยาลัยและ
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

ตค.62-กย.63 2.2 มีช่องทางในการ มี (2) คณะโบราณคดี ได้ส่งบุคลากร
เผยแพร่กฎหมาย เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา
ข้อบังคับ ระเบียบ บุคลากรสายวิชาการและสาย
และประกาศ สนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย (3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มีการ

จัดโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานและพัฒนา
ศักยภาพ (ด้านการเงิน)

หมายเหตุ : เน่ืองจาก COVID-19
มหาวิทยาลัยจึงได้เล่ือนด าเนินการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ออกไป
ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

2.2 คณะวิชา/หน่วยงาน
มีการเผยแพร่ กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี

2. เพ่ือส่งเสริมให้
มีการอบรม

2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทราบถึง
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

2.1 โครงการ
อบรมบุคลากร

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือ

โครงการ/
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

บุคลากรและเพ่ือ
งาน ให้ได้ทราบถึง

กฎหมาย 
ข้อบังคับ

ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการปฏิบัติ

ระเบียบ ประกาศ
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(1) website ของคณะวิชา
/หน่วยงาน
(2) เผยแพร่โดยการเวียนทาง E-mail 
ของคณะวิชา/หน่วยงาน
(3)  เผยแพร่โดยการเวียนผ่านระบบ 
E-Document 
(4) เผยแพร่โดยการเวียนเอกสาร
ภายในของคณะวิชา/หน่วยงาน
(5) ทาง Social media
ได้แก่ Facebook , Line
(6) ปิดประกาศเพ่ือประชา
สัมพันธ์บอร์ดของคณะวิชา
(7) เผยแพร่ผ่านการประชุม
บุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ ผลการด าเนินการ
ค่า

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วัตถุประสงค์
ช่ือ

โครงการ/
ตัวช้ีวัด
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3.ประยุกต์หลักปรัชญา ตค.62-กย.63 3.1 ร้อยละของ ร้อยละ 80 3.1.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่หลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเป็น จ านวนบุคลากร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เคร่ืองมือต้านทุจริต ท่ีเข้าร่วมโครงการ แก่บุคลากร 
/กิจกรรม 3.1.2 ส านักงานอธิการบดีมีบุคลากร

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประหยัด
ของมหาวิทยาลัย

ตค.62-กย.63 3.2 ร้อยละของ ร้อยละ 80 3.2.1 คณะวิชามีการเผยแพร่หลัก
จ านวนนักเรียนและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักศึกษา แก่นักเรียนและนักศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 3.2.2 คณะวิชามีการน าหลักปรัชญา
/กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

กับการเรียนการสอนในบางรายวิชา
3.2.3 คณะวิทยาการจัดการ
มีการจัดโครงการ ดังน้ี
(1) โครงการการเรียนรู้เชิง 
ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
(2) โครงการศาสตร์พระราชา
3.2.4 โครงการสัมมนา
บุคลากรหอศิลป์
3.2.5 กองกิจการนักศึกษา
มีโครงการส่งเสริมวินัย 
นักศึกษา ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตอน "สมุด
ออมสุข"

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

การน าหลัก ให้ความรู้ความ
ปรัชญาเศรษฐ เข้าใจแก่บุคลากร 
กิจพอเพียงมา นักเรียน นักศึกษา
ประยุกต์ใช้

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือ

โครงการ/
วัตถุประสงค์

3.โครงการ/กิจกรรมท่ีให้ความรู้ 3. โครงการ/ 3.1 เพ่ือน าหลัก

ความเข้าใจเก่ียวกับการน าหลัก กิจกรรมท่ีให้ ปรัชญาเศรษฐกิจ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ความรู้ความ พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ เข้าใจ เก่ียวกับ ประยุกต์ใช้ เพ่ือ
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1. วางมาตรการเสริมใน ตค.62-กย.63 1.1 มีนโยบายใน มี 1.1.1 มหาวิทยาลัยมีการก าหนด
การสกัดก้ัน การทุจริต การก ากับดูแล นโยบาย ดังน้ี
เชิงนโยบายบนฐาน องค์กรท่ีดีและเพ่ือ (1) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต เร่ือง การแสดงเจตจ านงสุจริต

และประพฤติมิชอบ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) ประกาศมหาวิทยาศิลปากร
เร่ือง นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เร่ือง นโยบายต่อต้านการรับสินบน
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
(4) ประกาศมหาวิทยาศิลปากร
เร่ือง นโยบายการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(5) ประกาศมหาวิทยาศิลปากร
เร่ือง นโยบายการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่า
เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือ

โครงการ/
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

1.1 ก าหนดนโยบาย แนวทาง 1.1 มีการก า 1.1 เพ่ือให้มีการ
บนฐานธรรมภิบาล เพ่ือป้องกัน หนดนโยบาย ก าหนดนโยบาย
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส าคัญเพ่ือให้ แนวทางบนฐาน

ของบุคลากร ป้องกันการทุจริต
เป็นไปตาม และประพฤติ

การปฏิบัติงาน ธรรมภิบาล เพ่ือ

หลักธรรมภิบาล มิชอบ
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(6) ประกาศมหาวิทยาศิลปากร
เร่ือง การให้ภาคประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
(7) ประกาศมหาวิทยาศิลปากร
เร่ือง มาตรการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานต่ าของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
(8) ประกาศมหาวิทยาศิลปากร
เร่ือง มาตรฐานและความเป็น
ธรรม ในการปฏิบัติงานและธุรการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
(9) ประกาศมหาวิทยาศิลปากร
เร่ือง นโยบายการเปิดเผย
ข้อมูลของมหาวิทยาลัย

1.1.2 คณะวิชา/หน่วยงานมีการ
ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ดังน้ี

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือ

โครงการ/
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ
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(1) กองแผนงานได้ก าหนดแนว
ทางปฏิบัติด้านการใช้จ่ายงบ
ประมาณ เพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
(2) บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนด
นโยบาย ค่านิยม ในการบริหาร
องค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรม ไว้ในแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย 
(3) คณะโบราณคดี มีการก าหนด
นโยบายในการติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(4) คณะมัณฑนศิลป์ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ เพ่ือควบคุมดูแล
การเก็บรักษา การตรวจนับเงิน
และการรายงานงบประมาณต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ
(5) คณะอักษรศาสตร์ มีการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือ

โครงการ/
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ
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ตค.62-กย.63 1.2 มีการเผยแพร่ มี 1.2 มีการเผยแพร่นโยบายของ
นโยบายจาก มหาวิทยาลัย ให้บุคลากรรับทราบ
ผู้บริหารลงสู่ ดังน้ี 
ผู้ปฏิบัติงาน (1) เผยแพร่โดยการเวียนเอกสาร

(2) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน/คณะวิชา
(3) เผยแพร่ในกลุ่มไลน์ของหน่วยงาน 
(4) เผยแพร่โดยการจัดประชุมภายใน
หน่วยงาน/คณะวิชา

1.3 มีการจัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี 1.3 ช่องทาง 1.3 เพ่ือให้มีการ ตค.62-กย.63 1.3 มีช่องทางการเผย มี 1.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
เก่ียวข้องกับนโยบายท่ีมหาวิทยาลัย การเผยแพร่ จัดเผยแพร่ข้อมูล แพร่ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัย ให้บุคลากรรับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารท่ีเก่ียว เก่ียวกับนโยบายท่ี ดังน้ี 
เก่ียวกับนโย ข้องกับนโยบายท่ี มหาวิทยาลัย (1) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บายท่ีมหา ก าหนดแก่บุคลากร หน่วยงาน/คณะวิชา
วิทยาลัย ก าหนด (2) เผยแพร่โดยการเวียนเอกสาร
ก าหนดแก่
บุคลากร

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือ

โครงการ/
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

1.2 มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ 1.2 คณะวิชา/ 1.2 เพ่ือให้มีการ
นโยบายของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร หน่วยงาน ด าเนินการประชา

มีส่วนร่วมใน สัมพันธ์นโยบาย
การผลักดัน ของมหาวิทยาลัย
นโยบาย แก่บุคลากร

ก าหนด

มหาวิทยาลัย
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1. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวน ตค.62-กย.63 1. การจัดโครงการ มี 1. มีการจัดโครงการต่าง ๆ ดังน้ี
การท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต สัมมนาวิชาการ (1) กองกฎหมาย มีโครงการให้

เก่ียวกับมาตรการ ความรู้ เร่ือง การป้องกันผล
ป้องกันการทุจริต ประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) กองแผนงาน มีการส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
มาตรการป้องกันการทุจริตฯ

หมายเหตุ : เน่ืองจาก COVID-19
กองทรัพยากรมนุษย์ได้เล่ือน
การด าเนินการโครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ออกไป เพ่ือไปด าเนิน
การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และสอดแทรกเน้ือหาในเก่ียวกับ
มาตรการป้องกันการทุจริต โดย
จัดท าคู่มือจรรยาบรรณบุคลากร

2. สร้างกลไกการป้องกัน 2.1 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ตค.62-กย.63 2.1 คณะวิชา/ มี 2.1 คณะวิชา/หน่วยงานมีการ
เพ่ือยับย้ังการทุจริตและ ระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบ หน่วยงานมีการ ด าเนินงานตามแผน
พัฒนานวัตกรรมและ และยับย้ังการด าเนินงานท่ิอาจ ควบคุมภายในด้าน บริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่อไปในทางทุจริตหรือมีแนวโน้ม การบริหารความ ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ
เพ่ือลดการทุจริต จะเกิดผลเสียอย่างร้ายแรง เส่ียงจะเกิดการ 2563 โดยปรับระบบบริหาร

เกิดการทุจริต ทุจริตในหน่วยงาน จัดการ ด้านบุคคลตามโครงการ
SU-ERP

ค่า
เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความ 1. โครงการ 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด

เข้าใจมาตรการป้องกันการทุจริต สัมมนาวิชา งานมีความรู้ 
การเก่ียวกับ ความเข้าใจในการ
มาตรการป้อง ปฏิบัติงานของ

การบริหาร ทุจริต 

ในหน่วยงาน

ความเส่ียงท่ีจะ

กันการทุจริต ตนเอง เพ่ือ

ระบบงานควบ กลไกการป้องกัน
คุมภายใน ด้าน เพ่ือยับย้ังการ

ต าแหน่งหน้าท่ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ป้องกันและยับย้ัง
การทุจริตใน

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือ

โครงการ/
วัตถุประสงค์

2.1 การจัด 2.1 เพ่ือสร้าง
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ตค.62-ก.ย.63 2.2 มีระบบนวัตกรรม/ มี 2.2 มีระบบนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือป้องกัน
เพ่ือป้องกันการทุจริต การทุจริต ดังน้ี

(1) กองทรัพยากรมนุษย์ มีโครงการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
องค์กรด้านทรัพยากรบุคคล 
(SU-ERP HRM) โดยน าระบบมา
ใช้งานต้ังแต่ 1 ม.ค 2563
(2) กองคลัง มีการจัดอบรมการ
ใช้งานระบบบริหารทรัพยากร
องค์กรมหาวิทยาลัย (SU-ERP) 
โดยจัดเป็นกลุ่มย่อยให้กับผู้บริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(3) คณะวิชา/หน่วยงานมีการจัด
บุคลากร เพ่ือเข้าอบรมการใช้งาน
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
มหาวิทยาลัย (SU-ERP) ของ
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

2.2 มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโน
โลยีสารสนเทศเพ่ือลดการทุจริต

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือ

โครงการ/
วัตถุประสงค์
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1.มีการปรับระบบรับเร่ือง ตค.62-กย.63 1.1 มีช่องทางการ มี 1.1 มีช่องทางการร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตมีประ ร้องเรียนการทุจริต การทุจริต ดังน้ี
สิทธิภาพ โดยเฉพาะ (1) ผ่านทางเว็บไซต์

www.suclean.su.ac.th/
ศูนย์ประสานมหาวิทยาลัย
ศิลปากรใสสะอาด 
(2) ร้องเรียนโดยตรงต่อหน่วยงาน
ผ่านทางโทรศัพท์/Facebook/Line/
E-Mail และกล่องรับฟังความคิด
เห็น/แจ้งข้อร้องเรียน

1.2 มีการก าหนด มี 1.2.1 ด าเนินการตามประกาศ
นโยบายในการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง นโยบาย
จัดการเร่ืองร้องเรียน การจัดการเร่ืองร้องเรียนของ
การทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.2.2 มีการรายงานข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีรัฐกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐอย่างเคร่งครัด

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือ

โครงการ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

1. มีการปรับปรุงมาตรการ กลไก 1. มีการปรับ 1.เพ่ือให้มีการ
หรือระบบในการจัดการเร่ืองการ ปรุงมาตรการ ปรับปรุงมาตรการ
ร้องเรียนการทุจริตต่าง ๆ กลไกหรือ กลไกหรือระบบ

ระบบในการ ในการจัดการ
จัดการเร่ืองการ เร่ืองร้องเรียน
ร้องเรียนการ การทุจริตต่าง ๆ
ทุจริตต่าง ๆ
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ตค.62-ก.ย.63 2. มีช่องทางการ มี 2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ทาง www.suclean.su.ac.th/
ผลการด าเนินการ ศูนย์ประสานมหาวิทยาลัย
เร่ืองร้องเรียนการ ศิลปากรใสสะอาด
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือ

โครงการ/
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

2. จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลการด าเนินการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ


