รายงานการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์
1. ปรับฐานความคิดให้
นักศึกษาสามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์สว่ นรวม

มาตรการ/แผนการดาเนินการ
1. มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสานึกให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถแยกแยะระหว่างผล
ประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการ/
กิจกรรมราย
วิชาที่ให้
ความรู้ในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตแก่
นักศึกษา

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

1.เพื่อปลูกฝังจิต ตค.63-กย.64 1.ร้อยละจานวนของ
สานึกให้นักศึกษา
นักศึกษาที่เข้าร่วม
มีความรู้ความ
โครงการ/กิจกรรม
เข้าใจและ
/รายวิชา
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผล
ประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

ร้อยละ 85 1.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีโครงการ/กิจกรรม/รายวิชา ดังนี้
(1) มีรายวิชาที่มุ่งเน้นการปลูกจิต
สานึกทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) มีโครงการ/กิจกรรม ที่ให้ความรู้
ในการต่อต้านการทุจริต
1.2 คณะโบราณคดี มีโครงการ
เสริมสร้างกิจกรรมนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และ
คุณภาพชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
1.3 คณะศึกษาศาสตร์ มีโครงการ/
กิจกรรม/รายวิชา ดังนี้
(1) โครงการวันไหว้ครู
(2) โครงการค่ายคุณธรรม
(3) โครงการมอบครุสิทธิ์
(4) โครงการถวายเทียนพรรษา
1.4 คณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการ
online-meeting "Talkดีดี
กับคนดีด"ี

หน้าที่ 2

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนการดาเนินการ

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
1.5 คณะเภสัชศาสตร์ มีโครงการ
กิจกรรม/รายวิชา แก่นักศึกษา ดังนี้
(1) โครงการปฐมนิเทศอบรม
จริยธรรมนักศึกษาใหม่
(2) มีรายวิชาเพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจ จานวน 3 รายวิชา ดังนี้
554107 Professional Ethics
563256 Phamacy Law
563277 Law for Consumer
Protection
(3) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
ปีการศึกษา 2563
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นาหลักสูตร
วัยใส ใจสะอาด เพื่อปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม

หน้าที่ 3

กลยุทธ์
2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต

มาตรการ/แผนการดาเนินการ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทราบถึง
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
2.1 โครงการ
อบรมบุคลากร

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

2. เพื่อส่งเสริมให้ ตค.63-กย.64 2.1. ร้อยละจานวนของ ร้อยละ 85
มีการอบรม
บุคลากรใหม่ที่เข้าร่วม
บุคลากรและเพื่อ
โครงการ
ให้ได้ทราบถึง
กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ
ตค.63-กย.64 2.2 มีช่องทางในการ
มี
เผยแพร่กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินการ
2.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่
กระจายเพิ่มขึ้น จึงไม่ได้ดาเนินการ
จัดโครงการอบรมบุคลากรใหม่

2.2 คณะวิชา/หน่วยงาน
มีการเผยแพร่ กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) website ของคณะวิชา
/หน่วยงาน
(2) เผยแพร่โดยการเวียนทางE-mail
ของคณะวิชา/หน่วยงาน
(3) เผยแพร่โดยการเวียนผ่านระบบ
E-Document
(4) เผยแพร่โดยการเวียนเอกสาร
ภายในของคณะวิชา/หน่วยงาน
(5) ทาง Social media
ได้แก่ Facebook , Line
(6) ปิดประกาศเพื่อประชา
สัมพันธ์บอร์ดของคณะวิชา
(7) เผยแพร่ผ่านการประชุม
บุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน

หน้าที่ 4

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนการดาเนินการ

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
(8) เผยแพร่โดยการเวียนผ่านทาง
MS Teams
(9) เผยแพร่ทาง Website
: Lawapp.su.ac.th

3.ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต

3.โครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้

3. โครงการ/
กิจกรรมที่ให้
ความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
การนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐ
กิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้

3.1 เพื่อนาหลัก ตค.63-กย.64 3.1 ร้อยละของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
จานวนบุคลากร
พอเพียงมา
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ประยุกต์ใช้ เพื่อ
/กิจกรรม
ให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา
ตค.63-กย.64 3.2 ร้อยละของ
จานวนนักเรียนและ
นักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
/กิจกรรม

ร้อยละ 85 3.1.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่บุคลากร
3.1.2 สานักงานอธิการบดีมีบุคลากร
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประหยัด
พลังงานของมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 85 3.2.1 คณะวิชามีการนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนในบางรายวิชา ดังนี้

(1) คณะมัณฑนศิลป์
(2) คณะศึกษาศาสตร์
3.2.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีการจัดโครงการ ดังนี้
(1) โครงการยุวสถาปนิกอาสา
(2) โครงการครูอาสาสถาปัตย์
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นาหลักสูตรวัยใส
ใจสะอาด มาประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

หน้าที่ 5

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนการดาเนินการ

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
3.2.3 คณะวิทยาศาสตร์
มีการจัดโครงการ ดังนี้
(1) โครงการ Online Workshop
เรื่อง การอนุรักษณ์ซ่อมแซมเอกสาร
โบราณ
(2) สอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์
3.2.4 กองกิจการนักศึกษามีการจัด
โครงการมหาวิทยาลัยสีขาว
ส่งเสริมวินัยนักศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอน
สมุดออมสุข (มี.ค.63-ม.ค 64)
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน
584 คน จากเป้าหมาย
จานวน 300 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์
1. วางมาตรการเสริมใน
การสกัดกั้น การทุจริต
เชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

มาตรการ/แผนการดาเนินการ
1.1 กาหนดนโยบาย แนวทาง
บนฐานธรรมภิบาล เพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน้าที่ 6

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
1.1 มีการกา
หนดนโยบาย
สาคัญเพื่อให้
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
เป็นไปตาม
หลักธรรมภิบาล

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

1.1 เพื่อให้มีการ ตค.63-กย.64 1.1 มีนโยบายใน
กาหนดนโยบาย
การกากับดูแล
แนวทางบนฐาน
องค์กรที่ดีและเพื่อ
ธรรมภิบาล เพื่อ
ป้องกันการทุจริต
ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
และประพฤติ
มิชอบ

ค่า
เป้าหมาย
มี

ผลการดาเนินการ
1.1.1 มหาวิทยาลัยมีการกาหนด
นโยบาย ดังนี้
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การแสดงเจตจานงสุจริต
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
(2) ประกาศมหาวิทยาศิลปากร
เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
(4) ประกาศมหาวิทยาศิลปากร
เรื่อง นโยบายการป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(5) ประกาศมหาวิทยาศิลปากร
เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(6) ประกาศมหาวิทยาศิลปากร
เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

หน้าที่ 7

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนการดาเนินการ

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
(7) ประกาศมหาวิทยาศิลปากร
เรื่อง มาตรการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการดาเนินการกับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่าของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
(8) ประกาศมหาวิทยาศิลปากร
เรื่อง มาตรฐานและความเป็น
ธรรม ในการปฏิบัติงานและธุรการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
(9) ประกาศมหาวิทยาศิลปากร
เรื่อง นโยบายการเปิดเผย
ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
(10) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการยืมพัสดุของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2564
(11) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ
และแนวทางปฏบัติเกี่ยวกับการ
จัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิด
การทุจริต

หน้าที่ 8

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนการดาเนินการ

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
1.1.2 คณะวิชา/หน่วยงานมีการ
กาหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ดังนี้
(1) บัณฑิตวิทยาลัยมีการกาหนด
นโยบาย ค่านิยม ในการบริหาร
องค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรม ไว้ในแผนพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย
(2) คณะมัณฑนศิลป์ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อควบคุมดูแล
การเก็บรักษา การตรวจนับเงิน
และการรายงานงบประมาณต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ
(3) คณะศึกษาศาสตร์ มีการดาเนิน
การต่าง ๆ ดังนี้
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด เช่น
การจัดซื้อจัดจ้าง การรับสมัคร
คัดเลือกบุคลากร เป็นต้น
- จัดให้มีคณะกรรมการประกอบ
ด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการคณะ

หน้าที่ 9

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนการดาเนินการ

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
(4) คณะวิทยาศาสตร์มีการควบคุม
กากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ
ภาครัฐ อย่างเคร่งครัด
(5) คณะวิทยาการจัดการ
มีการควบคุมกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะ
(6) สานักงานสภามหาวิทยาลัย
นาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
(7) กองแผนงานได้กาหนดแนวทาง
ปฏิบัติด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

หน้าที่ 10

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนการดาเนินการ

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

1.2 มีการดาเนินการประชาสัมพันธ์
นโยบายของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร

1.2 คณะวิชา/
หน่วยงาน
มีส่วนร่วมใน
การผลักดัน
นโยบาย

1.2 เพื่อให้มีการ
ดาเนินการประชา
สัมพันธ์นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
แก่บุคลากร

1.3 มีการจัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

1.3 ช่องทาง
การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ
นโยบายที่
มหาวิทยาลัย
กาหนดแก่
บุคลากร

1.3 เพื่อให้มีการ ตค.63-กย.64 1.3 มีช่องทางการเผย
จัดเผยแพร่ข้อมูล
แพร่ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารที่เกี่ยว
เกี่ยวกับนโยบายที่
ข้องกับนโยบายที่
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
กาหนดแก่บุคลากร
กาหนด

ตค.63-กย.64 1.2 มีการเผยแพร่
นโยบายจาก
ผู้บริหารลงสู่
ผู้ปฏิบัติงาน

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

มี

1.2 มีการเผยแพร่นโยบายของ
มหาวิทยาลัย ให้บุคลากรรับทราบ
ดังนี้
(1) เผยแพร่โดยการเวียนเอกสาร
(2) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน/คณะวิชา
(3) เผยแพร่ในกลุ่มไลน์ของ
หน่วยงาน/คณะวิชา
(4) เผยแพร่โดยการจัดประชุม
ภายในหน่วยงาน/คณะวิชา
(5) เผยแพร่โดยการเวียนทาง
E-Mail ของบุคลากร
(6) เผยแพร่โดยการเวียนผ่าน
ระบบ E-Document

มี

1.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย ให้บุคลากรรับทราบ
ดังนี้
(1) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน/คณะวิชา
(2) เผยแพร่โดยการเวียนเอกสาร
(3) เผยแพร่โดยการเวียนผ่าน
ระบบ E-Document

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์

มาตรการ/แผนการดาเนินการ

หน้าที่ 11

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความ
1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวน
การทางานเพื่อป้องกันการทุจริต เข้าใจมาตรการป้องกันการทุจริต

1. โครงการ
สัมมนาวิชา
การเกี่ยวกับ
มาตรการป้อง
กันการทุจริต

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ ตค.63-กย.64 1. การจัดโครงการ
งานมีความรู้
สัมมนาวิชาการ
ความเข้าใจในการ
เกี่ยวกับมาตรการ
ปฏิบัติงานของ
ป้องกันการทุจริต
ตนเอง เพื่อ
ป้องกันและยับยั้ง
การทุจริตใน
ตาแหน่งหน้าที่

2. สร้างกลไกการป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริตและ
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดการทุจริต

2.1 การจัด
ระบบงานควบ
คุมภายใน ด้าน
การบริหาร
ความเสี่ยงที่จะ
เกิดการทุจริต
ในหน่วยงาน

2.1 เพื่อสร้าง
กลไกการป้องกัน
เพื่อยับยั้งการ
ทุจริต

2.1 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบ
และยับยั้งการดาเนินงานทิ่อาจ
ส่อไปในทางทุจริตหรือมีแนวโน้ม
จะเกิดผลเสียอย่างร้ายแรง

ตค.63-กย.64 2.1 คณะวิชา/
หน่วยงานมีการ
ควบคุมภายในด้าน
การบริหารความ
เสี่ยงจะเกิดการ
ทุจริตในหน่วยงาน

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
1.มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทา
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโดย
ผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ
/ส่วนงาน ในการกาหนดกลยุทธ์และ
การวางแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีได้
บรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหาร
จัดการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในวันที่ 11 มี.ค 64

มี

2.1.1 คณะวิชา/หน่วยงานมีการ
ดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และมีการรายงานผล
การดาเนินงานทุกรอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน โดยปรับระบบ
บริหารจัดการ ด้านบุคคลตาม
โครงการ SU-ERP
2.1.2 คณะวิชา/หน่วยงาน มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อสอบทานระบบ
ควบคุมภายในของคณะ/หน่วยงาน

หน้าที่ 12

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนการดาเนินการ
2.2 มีการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดการ
ทุจริต

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ตค.62-ก.ย.63 2.2 มีระบบนวัตกรรม/
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อป้องกันการทุจริต

ค่า
เป้าหมาย
มี

ผลการดาเนินการ
2.2 มีระบบนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกัน
การทุจริต ดังนี้
(1) กองทรัพยากรมนุษย์ มีโครงการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
องค์กรด้านทรัพยากรบุคคล
(SU-ERP HRM)
(2) กองคลัง กองทรัพยากรมนุษย์
และสานักดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมกัน
ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กรด้าน
ทรัพยากรบุคคล (SU-ERP HRM)
และอยู๋ในระหว่างพัฒนาในส่วนของ
ระบบสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์
1.มีการปรับระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตมี
ประสิทธิภาพ

มาตรการ/แผนการดาเนินการ
1. มีการปรับปรุงมาตรการ กลไก
หรือระบบในการจัดการเรื่องการ
ร้องเรียนการทุจริตต่าง ๆ

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม
1. มีการปรับ
ปรุงมาตรการ
กลไกหรือ
ระบบในการ
จัดการเรือ่ งการ
ร้องเรียนการ
ทุจริตต่าง ๆ

หน้าที่ 13

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

1.เพื่อให้มีการ
ตค.63-กย.64 1.1 มีช่องทางการ
ปรับปรุงมาตรการ
ร้องเรียนการทุจริต
กลไกหรือระบบ
โดยเฉพาะ
ในการจัดการ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตต่าง ๆ

1.2 มีการกาหนด
นโยบายในการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

มี

1.1 มีช่องทางการร้องเรียน
การทุจริต ดังนี้
(1) ผ่านทางเว็บไซต์
www.suclean.su.ac.th/
ศูนย์ประสานมหาวิทยาลัย
ศิลปากรใสสะอาด
(2) ร้องเรียนโดยตรงต่อหน่วยงาน
ผ่านทางโทรศัพท์/Facebook/Line/
E-Mail และกล่องรับฟังความคิด
เห็น/แจ้งข้อร้องเรียน

มี

1.2.1 ดาเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2.2 มีการรายงานข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่รัฐกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ 14

กลยุทธ์

มาตรการ/แผนการดาเนินการ
2. จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ตค.62-ก.ย.63 2. มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ผลการดาเนินการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

ค่า
เป้าหมาย
มี

ผลการดาเนินการ
2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์
ทาง www.suclean.su.ac.th/
ศูนย์ประสานมหาวิทยาลัย
ศิลปากรใสสะอาด

