
1. ปรับฐานความคิดให้ ต.ค.64-มี.ค.65 1. ร้อยละของจ านวน ร้อยละ 85 1.1 มีคณะวิชา ได้จัดท าโครงการ
นักศึกษาสามารถแยกระหว่าง คณะวิชา ท่ีจัดโครงการ จ านวน  9 คณะวิชา คิดเป็นร้อยละ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ /กิจกรรม/รายวิชา 60 (9/15) ดังน้ี
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วม (1) บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต

ศึกษา 

(2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มี

รายวิชาท่ีมุ่งเน้นการปลูกจิตส านึก

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และจะมี
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีให้
ความรู้ในการต่อต้านทุจริตแก่นักศึกษา

(3) คณะมัณฑนศิลป์ มีการจัดการ
เรียนการสอนผ่านรายวิชาของคณะ
ELOs ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(4) คณะอักษรศาสตร์ มีการจัด
โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุม
เชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
รูปแบบออนไลน์
(5) คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัด
โครงการมอบคุรุสิทธ์ิ ในวันท่ี 3

ผลการด าเนินการ

รายงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)

ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด

สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต
ค่า

เป้าหมาย
1. มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึกให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
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มีนาคม 2565 และโครงการส่งเสริม
ด้านจริยธรรมกิจกรรมด้านศาสนาหรือ
วันส าคัญของหน่วยงาน เช่น
โครงการวันไหว้ครู โครงการค่าย
คุณธรรม โครงการถวายเทียนพรรษา
เป็นต้น
(6) คณะดุริยางคศาสตร์ มีการจัด
โครงการ ดังน้ี 
(6.1) จัดกิจกรรมการจัดการข้อร้องเรียน

รายเดือนผ่านการประชุมกรรมการ
นักศึกษาถึงคณะกรรมการประจ าคณะ
(6.2) อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัด
กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมการ
นักศึกษา ระหว่างวันท่ี 1 - 30 
เมษายน 2565
(6.3) เผยแพร่ความรู้และนโยบาย
เก่ียวกับการต่อต้านทุจริตให้กับ
นักศึกษา ทาง คณะดุริยางคศาสตร์ -
มหาวิทยาลัยศิลปากร (su.ac.th)
(7) คณะวิทยาการจัดการ มีการจัด
โครงการ ดังน้ี 
(7.1) โครงการกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ประเด็นค่าตอบแทน
ในภาครัฐ
(7.2) โครงการชุดความรู้ทางนโยบาย

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

มาตรการ/แผนการด าเนินการกลยุทธ์
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สาธารณะเพ่ือการพัฒนา
(8) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร มีการจัดโครงการผ่าน
กิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติงาน
ของคณะวิชา
(9) วิทยาลัยนานาชาติ มีการจัด
โครงการ ดังน้ี 
(9.1) ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สโมสรกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในรูปแบบออนไลน์
เม่ือวันท่ี 24 ก.พ. 2565
(9.2) การเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรูปแบบ
ออนไลน์ เม่ือวันท่ี 25 ก.พ. 2565

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ 2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทราบถึง ต.ค.64-มี.ค.65 2.1 ร้อยละของจ านวน ร้อยละ 85 2.1.1 มีคณะวิชา/หน่วยงาน ได้จัดท า
กระบวนการกล่อมเกลาทาง คณะวิชา/หน่วยงาน โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ จ านวน
สังคมเพ่ือต้านทุจริต ท่ีจัดโครงการ/กิจกรรม 7  คณะวิชา/หน่วยงาน คิดเป็น      

พัฒนาบุคลากรใหม่ ร้อยละ 35 (7/20) ดังน้ี
(1) บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
(2) คณะมัณฑนศิลป์ มีการประชุม
คณะกรรมการภาควิชา/หลักสูตร
ออนไลน์ / On site และโครงการ
พัฒนาบุคลากรส านักงานคณบดี

ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการวัตถุประสงค์กลยุทธ์

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลา
ด าเนินการ

มาตรการ/แผนการด าเนินการ
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ประจ าปี
(3) คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดโครงการ

โดยการด าเนินโครงการ KM เพ่ือแลก
เปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรร่วมกัน
เพ่ือศึกษาแนวทางท างาน ก าหนด
ทิศทางในการด าเนินการร่วมกัน
(4) คณะวิทยาศาสตร์  มีการจัดโครง
การตรวจประเมินระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 ของ
ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ
(5) คณะดุริยางคศาสตร์ เผยแพร่
ความรู้และนโยบายเก่ียวกับ
การต่อต้านทุจริตให้กับบุคลากร 
ทาง คณะดุริยางคศาสตร์ -
มหาวิทยาลัยศิลปากร (su.ac.th)
(6) คณะวิทยาการจัดการ มีกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการปฏิบัติ
งานผ่านช่องทาง E-Mail และ Line
Official ของคณะฯ
(7) หอศิลป์ มีการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรหอศิลป์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครง

การร้อยละ 100 ของจ านวนบุคลากร

ผลการด าเนินการตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินการ

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ วัตถุประสงค์
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ต.ค.64-มี.ค.65 2.2 มีช่องทางในการ มี 2.2.1 มหาวิทยาลัยได้แจ้งและ
เผยแพร่กฎหมาย เผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ท่ีเก่ียวข้อง ผ่านช่องทาง
และประกาศ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของมหาวิทยาลัย และมีช่องทางให้สืบค้นได้ท่ีห้องสมุด

กฎหมาย http://www.lawapp.su.
ac.th 
นอกจากน้ี มีคณะวิชา/หน่วยงาน 

เผยแพร่ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

ประกาศ ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 10
ช่องทาง ดังน้ี
(1) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
(2) เผยแพร่โดยการเวียนทาง
E-Mail
(3) เผยแพร่โดยการเวียนผ่าน
ระบบ E-Document
(4) เผยแพร่โดยการเวียนภายใน
หน่วยงาน
(5) เผยแพร่โดยการแจ้งให้ทราบ 
ผ่านทาง Line ของหน่วยงาน
(6) เผยแพร่โดยการเวียนผ่าน
ทาง MS Teams
(7) เผยแพร่ทาง Website :

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
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lawapp.su.ac.th
(8) เผยแพร่โดยการปิดประกาศ
ภายในหน่วยงาน
(9) เผยแพร่โดยการแจ้งให้ทราบ 
ผ่านทาง Facebook Fanpage
ของหน่วยงาน
(10) เผยแพร่ผ่านการประชุมของ
หน่วยงาน

3.ประยุกต์หลักปรัชญา ต.ค.64-มี.ค.65 3.1 ร้อยละของจ านวน ร้อยละ 85 3.1.1 มีคณะวิชา/หน่วยงาน ท่ีจัดท า
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น คณะวิชา/หน่วยงาน โครงการเผยแพร่หลักปรัชญา
เคร่ืองมือต้านทุจริต ท่ีจัดท าโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากร

/กิจกรรม เพ่ือให้ จ านวน 7 คณะวิชา/หน่วยงาน  
บุคลากรมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 35 (7/20) ดังน้ี

(1) บัณฑิตวิทยาลัย มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่บุคลากรทางเว็บไซต์
(2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้โดยการวางแผนด้าน
งบประมาณของโครงการ โดยได้
ประเมินทรัพยากรท่ีมีอยู่และวางแผน
จัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบตาม
ความจ าเป็น
(3) คณะอักษรศาสตร์ มีการจัด

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

3.โครงการ/กิจกรรมท่ีให้ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
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โครงการอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
(4) คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัด
โครงการ โดยใช้แนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการให้ความรู้
เพ่ือให้น าไปประยุกต์ใช้ในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ
(5) คณะเภสัชศาสตร์ มีการจัด
โครงการส านักงานสีเขียว Green
Office
(6) คณะดุริยางคสาสตร์ มีการประชา
สัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนส่ือ
ออนไลน์ของคณะฯ
(7) หอศิลป์ มีการจัดกิจกรรมการ
ประชุมบุคลากรหอศิลป์ เพ่ือส่งเสริม
การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เป็นเคร่ืองมือต่อต้านทุจริต

ต.ค.64-มี.ค.65 3.2 ร้อยละของจ านวน ร้อยละ 85 3.2.1 มีคณะวิชา ท่ีจัดท า
คณะวิชา ท่ีจัดโครงการ โครงการเผยแพร่หลักปรัชญา
/กิจกรรม เพ่ือให้ เศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษา
นักศึกษามีส่วนร่วม จ านวน 4 คณะวิชา คิดเป็นร้อยละ 

26.7 (4/15) ดังน้ี

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ
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(1) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร อยู่ระหว่างการด าเนินการ
จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและนวัตกรรมการเกษตร
อัจฉริยะ (โครงการย่อย : โครงการ
แปลงสาธิตเพ่ือการจัดการทรัพยากร
อย่างย่ังยืน)
(2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีการจัดโครงการ ดังน้ี
(2.1) โครงการยุวสถาปนิกอาสา
(2.2) โครงการครูอาสาสถาปัตย์
(3) คณะมัณฑนศิลป์ มีการจัด
โครงการ ดังน้ี
(3.1) โครงการเปิดบ้านภาควิชา/คณะ
(3.2) โครงการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
(4) คณะศึกษาศาสตร์ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการในส่วนของกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเรียนการสอนการพัฒนา
ในส่วนของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ ผลการด าเนินการ
ค่า

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

วัตถุประสงค์
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
ตัวช้ีวัด
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1. วางมาตรการเสริมใน ต.ค.64-มี.ค.65 1.1 มีนโยบายใน มี 1.1.1 มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนด
การสกัดก้ัน การทุจริต การก ากับดูแล นโยบายและเวียนแจ้งประกาศฯ
เชิงนโยบายบนฐาน องค์กรท่ีดีและเพ่ือ ดังน้ี
ธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต (1) ได้ก าหนดนโยบาย โดยออก

และประพฤติมิชอบ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เร่ือง นโยบายไม่รับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี
"No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้"
(2) มหาวิทยาลัยเวียนแจ้งประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เร่ือง แนวปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบัน
อุดมศึกษาและแนวปฏิบัติตามหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคมหลักเสรีภาพ
ทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ
และหลักความเสมอภาค
1.1.2 คณะวิชา/หน่วยงาน มีการ
ก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติ
จ านวน  9 นโยบาย ดังน้ี
(1) บัณฑิตวิทยาลัย มีการก าหนด
นโยบาย ค่านิยม ในการบริหาร
องค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรม ไว้ในแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

บนฐานธรรมภิบาล เพ่ือป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการด าเนินการ
ค่า

เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ด าเนินการ

1.1 ก าหนดนโยบาย แนวทาง
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บัณฑิตวิทยาลัย
(2) คณะมัณฑนศิลป์ มีการจัดการ
ประชุมกรรมการคณะฯ และคณะ
ท างานท่ีเก่ียวข้อง
(3) คณะอักษรศาสตร์ มีการก าหนด
นโยบาย แนวทางบนฐานธรรมาภิบาล
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบตามเกณฑ์การด าเนินงาน ITA
(4) คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบาย
ป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และคณบดีเป็นผู้ควบคุม
ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซ้ือ
จัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด
(5) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร มีการจัดการประชุม
บุคลากรคณะฯ เพ่ือก าหนดนโยบาย
แนวทางบนฐานธรรมาภิบาล เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(6) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร โดยคณบดีได้มีนโยบาย
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ยึดหลักปฏิบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากรใน

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

วัตถุประสงค์
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มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552 
(7) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มีการ
ด าเนินการแจ้งนโยบายของ
มหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องเป็นประจ า
ทุกเดือนให้หัวหน้าฝ่ายทราบผ่าน
ทางท่ีประชุมกรรมการส านักฯ
(8) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ใช้
หลักบริหารและการท างานแบบ
ธรรมาภิบาล
(9) กองแผนงาน มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี รวมท้ัง
มีการติดตามแผนตามตัวช้ีวัด 
และการติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณ โดยรายงานให้ผู้บริหาร 
และผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบอย่างต่อเน่ือง

ต.ค.64-มี.ค.65 1.2 มีการเผยแพร่ มี 1.2.1 มีการเผยแพร่นโยบายของ
นโยบายของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร นโยบายจาก มหาวิทยาลัยให้บุคลากรรับทราบ

ผู้บริหารลงสู่ จ านวน 6 ช่องทาง ดังน้ี
ผู้ปฏิบัติงาน (1) เผยแพร่โดยการเวียนเอกสาร

ภายในหน่วยงาน
(2) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

1.2 มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ
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(3) เผยแพร่ผ่านทางกลุ่ม Line
ของหน่วยงาน
(4) เผยแพร่โดยการเวียนทาง
E-Mail ของบุคลากร
(5) เผยแพร่โดยการเวียนผ่าน
ระบบ E-Document 
(6) เผยแพร่โดยการจัดประชุม
ภายในหน่วยงาน
นอกจากน้ี อธิการบดีได้มีการ
ถ่ายทอดนโยบาย ITA และนโยบาย
ไม่รับของขวัญและของทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าท่ี "No Gift Policy
"ไม่รับ - ไม่ให้" ของอธิการบดี 
ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้รับรู้และยึดถือเป็นแนวทางด าเนิน
การผ่านช่องทาง ท้ังเวียนเอกสาร
และเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย และส่ือออนไลน์
ของคณะวิชา/หน่วยงาน/ส่วนงาน
ต่าง ๆ

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ
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1.3 มีการจัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี ต.ค.64-มี.ค.65 1.3 มีช่องทางการเผย มี 1.3.1 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
เก่ียวข้องกับนโยบายท่ีมหาวิทยาลัย แพร่ข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ก าหนด เก่ียวกับนโยบายท่ี จ านวน 9 ช่องทาง ดังน้ี

มหาวิทยาลัย (1) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ก าหนดแก่บุคลากร หน่วยงาน

(2) เผยแพร่โดยการเวียนเอกสาร
(3) เผยแพร่โดยการเวียนผ่าน
ระบบ E-Document 
(4) เผยแพร่โดยการจัดประชุมภายใน
หน่วยงาน
(5) เผยแพร่ผ่านทาง Facebook 
Fanpage ของหน่วยงาน
(6) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด
กฎหมาย http://www.lawapp.su.
ac.th หรือ Application ห้องสมุด
กฎหมาย SU LAW
(7) เผยแพร่โดยการปิดประกาศ
ภายในหน่วยงาน
(8) เผยแพร่ผ่านทางกลุ่ม Line ของ
หน่วยงาน
(9) เผยแพร่โดยการเวียนทาง E-Mail
ของบุคลากร
นอกจากน้ี ได้มีการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดนโยบาย

ค่า
เป้าหมาย

ผลการด าเนินการกลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์
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1. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวน ต.ค.64-มี.ค.65 1. การจัดโครงการ มี 1.1 มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนิน
การท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต สัมมนาวิชาการ โครงการ ส่งเสริมให้บุคลากรมี

เก่ียวกับมาตรการ ความรู้ ความเข้าใจมาตรการป้องกัน
ป้องกันการทุจริต การทุจริต จ านวน 1 โครงการ

ดังน้ี
(1) กองกฎหมายอยู่ในระหว่าง
การด าเนินการโครงการ "No Gift : 
No Corruption" งดรับ งดให้ ภายใต้
นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี "No Gift 
Policy ไม่รับ ไม่ให้"
1.2 คณะวิชา/หน่วยงาน ได้มี
การด าเนินโครงการ ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
มาตรการป้องกันการทุจริต จ านวน 
6 โครงการ ดังน้ี
(1) บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม
ได้แก่ การประชุมและการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือป้องกันการทุจริต
(2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
อยู่ระหว่างการวางแผนการด าเนิน
โครงการสัมมนาบุคลากร เพ่ือให้
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการป้องกัน
การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เข้าใจมาตรการป้องกันการทุจริต
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(3) คณะมัณฑนศิลป์ จัดโครงการ
สัมมนาวิชาการเก่ียวกับมาตรการ
ป้องกันการทุจริต
(4) คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม
คณบดีพบประชาคม โดยมีการ
ประชุมช้ีแจงป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในกิจกรรมคณบดีพบ
ประชาคม
(5) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตรจัดประชุมบุคลากรของ
คณะฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการทุจริต
(6) หอศิลป์ มีการถ่ายทอดแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และร่วมระดมความคิดเพ่ือการพัฒนา
แผนการด าเนินการผ่านท่ีประชุม
ของหน่วยงาน

2. สร้างกลไกการป้องกัน 2.1 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ต.ค.64-มี.ค.65 2.1 คณะวิชา/ มี 2.1.1 คณะวิชา/หน่วยงาน ได้มีการ
เพ่ือยับย้ังการทุจริตและ ระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบ หน่วยงานมีการ ควบคุมภายในด้านการบริหาร
พัฒนานวัตกรรมและ และยับย้ังการด าเนินงานท่ิอาจ ควบคุมภายในด้าน ความเส่ียงจะเกิดการทุจริตใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่อไปในทางทุจริตหรือมีแนวโน้ม การบริหารความ คณะวิชา/หน่วยงาน จ านวน 8 
เพ่ือลดการทุจริต จะเกิดผลเสียอย่างร้ายแรง เส่ียงจะเกิดการ คณะวิชา /หน่วยงาน ดังน้ี

ทุจริตในหน่วยงาน

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ
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(1) กองทรัพยากรมนุษย์ มีการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการ
รายงานผลการด าเนินงานทุกรอบ
6 เดือน และ 12 เดือน โดยปรับ
ระบบบริหารจัดการ ด้านบุคคลตาม
โครงการ SU-ERP ซ่ึงเป็นโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ระบบ
บุคลากรเช่ือมโยงกับระบบ SU-ERP
ท่ีมีอยู่
(2) กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
มีการรายงานผลการใช้จ่ายประมาณ
ต่อผู้บริหารและท่ีประชุมหัวหน้า
ทุกเดือน และมีการตรวจสอบจาก
ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกด้าน
งบประมาณ การเงิน และพัสดุ
(3) บัณฑิตวิทยาลัย มีแผนปฏิบัติ
การควบคุมความเส่ียงในการปฏิบัติ
งานของหน่วยงานเพ่ือให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีก าหนด เพ่ือป้องกัน
การทุจริต
(4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มี

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ค่า
เป้าหมาย

ผลการด าเนินการ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
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ระบบควบคุมความเส่ียง ดังน้ี
(4.1) ด าเนินการท าคู่มือข้ันตอน
การท าโครงการบริการวิชาการให้
มีความชัดเจน
(4.2) ได้ปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง แนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม และ เร่ือง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
(4.3) ได้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ในระดับคณะกรรมการประจ าคณะฯ
(5) คณะมัณฑนศิลป์ ได้มีโครงการ
ผู้บริหารคณะฯ พบปะประชาคม และ
การประชุมทีมผู้บริหาร เพ่ือหารือ
ในแต่ละกลุ่มภารกิจ
(6) คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดท า
แผนกลยุทธ์ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(7) คณะเภสัชศาสตร์ มีการตรวจ
สอบจากผู้ตรวจสอบภายในและ
ภายนอกด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
การเงินและพัสดุ

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ
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(8) คณะวิทยาการจัดการ
ไม่สนับสนุนให้บุคลากรใช้บัตรเครดิต
ส่วนตัวในการใช้จ่ายในการจัด
โครงการ

ต.ค.64-มี.ค.65 2.2 มีระบบนวัตกรรม/ มี 2.2.1 คณะวิชา/หน่วยงาน ได้มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือป้องกันการทุจริต เพ่ือป้องกันการทุจริต จ านวน  12

ระบบ ดังน้ี
(1) กองทรัพยากรมนุษย์ มี
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กรด้านทรัพยากร
บุคคล (SU-ERP HRM)  ในขณะน้ีอยู่
ระหว่างการพิจารณาด าเนินการพัฒนา
ระบบในระยะท่ี 2 เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้อย่างคล่องตัวข้ึน
(2) กองคลัง ได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรด้าน
ทรัพยากรบุคคล ระยะท่ี 2 โดยได้
พัฒนาระบบสวัสดิการ เพ่ือรองรับ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการกลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ทุจริต

2.2 มีการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดการ
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การเบิกจ่ายสวัสดิการ และสิทธิ

ประโยชน์ของบุคลากร สามารถ

ตรวจสอบสิทธิของบุคลากรและ

แสดงยอดเงินคงเหลือรายบุคคลได้

ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท า

Blueprint และคาดว่าจะท าการ

Workshop ในระหว่างเดือน พ.ค. -

มิ.ย. 2565
2.2.2 คณะวิชา/หน่วยงาน มีระบบ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือป้องกันการทุจริต ดังน้ี
(1) บัณฑิตวิทยาลัย มีแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ส าหรับใช้ในการ
ควบคุมพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือป้องกัน
(2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ได้อ านวยความสะดวกให้กับบุคลากร
ในการขออนุญาตใช้เวลาท าการของ
มหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าท่ีนอกท่ีต้ัง
เช่น การบริการวิชาการ การวิจัย
การอบรม ผ่านระบบออนไลน์
(3) คณะมัณฑนศิลป์ มีการใช้ฐาน
ข้อมูลเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย
ท่ีมีระบบรัดกุม โดยบันทึกข้อมูลลง

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ
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ในฐานข้อมูลและมีข้ันตอน
(4) คณะอักษรศาสตร์ มีการใช้
เทคโนโลยี Cloud Server เข้ามา
ช่วยในการแสดงการเบิกจ่ายของ
คณะฯ เพ่ือให้สามารถร่วมกัน
ตรวจสอบรายการท่ีผิดปกติได้ 
(5) คณะเภสัชศาสตร์ มีการ
ด าเนินการ ดังน้ี
    (5.1) มีระบบการแจ้งรับเงิน
ส าหรับอาจารย์
    (5.2) มีระบบการออกเอกสาร
ทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
    (5.3) มีการส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภายในคณะวิชาให้บริการ/ด าเนินงาน
ด้วยระบบออนไลน์
    (5.4) มีการพัฒนาระบบร้องเรียน
การทุจริตออนไลน์
    (5.5) มีการพัฒนาระบบงานบริการ

ให้เป็นระบบการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์
(6) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
การเกษตร ใช้ระบบสารสนเทศในการ
ท างานด้านต่าง ๆ เช่น ระบบ ERP
MIS RIS เป็นต้น
(7) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ผลการด าเนินการกลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
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การส่ือสาร เร่ิมด าเนินการผ่านระบบ
google form ซ่ึงจะมีการเก็บข้อมูล
และสามารถตรวจสอบได้
(8) ส านักหอสมุดกลาง มีการติดต้ัง
ระบบเทคโนโลยี RFID ท่ีฝ่ายหอสมุด
วังท่าพระ ประตูทางเข้า - ออก
หอสมุด เพ่ือตรวจสอบการยืมคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
(9) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มีการจัด
เก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
ท่ีด าเนินการเข้าใช้งานสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยในทุกระบบ
(10) หอศิลป์ มีการน านวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันการทุจริต เช่น SU-ERP,
SU-ERP HRM

มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการกลยุทธ์
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1.มีการปรับระบบรับเร่ือง ต.ค.64-มี.ค.65 1.1 มีช่องทางการ มี 1.1.1 มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริตมีประ ร้องเรียนการทุจริต จ านวน 7 ช่องทาง ดังน้ี
สิทธิภาพ โดยเฉพาะ (1) สามารถร้องเรียนได้ท่ีเว็บไซต์

www.suclean.su.ac.th 
ศูนย์ประสานมหาวิทยาลัย
ศิลปากรใสสะอาด
(2) ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ได้
จัดท าเว็บไซต์สายตรงอธิการบดี
เพ่ือเป็นช่องทางร้องเรียนหรือ
รับฟังข้อเสนอนแนะต่าง ๆ ให้
อธิการบดีรับทราบโดยตรง
(3) ร้องเรียนโดยตรงถึงผู้บริหาร
ผ่านทางโทรศัพท์
(4)  ส่ือสังคมออนไลน์ ดังน้ี
Facebook/Line
(5) E-Mail หรือ เว็บไซต์ของ
คณะวิชา/หน่วยงาน
(4) กล่องรับฟังความคิดเห้น
/เร่ืองร้องเรียน
(5) ร้องเรียนผ่าน URL หรือ QR 
Code ในเว็บไซต์ของคณะวิชา
/หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

1. มีการปรับปรุงมาตรการ กลไก 
หรือระบบในการจัดการเร่ืองการ
ร้องเรียนการทุจริตต่าง ๆ 
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ต.ค.64-มี.ค.65 1.2 มีการก าหนด มี 1.2.1 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบาย
นโยบายในการ ในการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต
จัดการเร่ืองร้องเรียน ดังน้ี
การทุจริต (1) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

เร่ืองหลักเกณฑ์ มาตรการและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) มีการรายงานข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีรัฐกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐอย่างเคร่งครัด
ท้ังน้ี ได้เวียนแจ้งนโยบายดังกล่าวให้
ทุกคณะ/ส่วนงาน/หน่วยงาน เพ่ือ
ปฏิบัติตาม
นอกจากน้ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ และได้มีการแต่งต้ังคณะ
กรรมการข้อร้องเรียน เพ่ือเป็นศูนย์
กลางรับเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ
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ต.ค.64-มี.ค.65 2. มีช่องทางการ มี 2.1  มีช่องทางประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน
ผลการด าเนินการ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังน้ี
เร่ืองร้องเรียนการ ทาง www.suclean.su.ac.th
ทุจริตและประพฤติ ศูนย์ประสารมหาวิทยาลัย
มิชอบ ศิลปากรใสสะอาด 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ
ช่ือโครงการ/

กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

2. จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลการด าเนินการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ


