แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. ปรับฐานความคิดให้
นักศึกษาสามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม

1. มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสานึกให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

1. มีโครงการ/กิจกรรม/
รายวิชาที่ให้ความรู้ในการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
นักศึกษา

ต.ค.64 – ก.ย.65

1. ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม/รายวิชา

ร้อยละ 85

คณะวิชา/หน่วยงาน

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต

2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทราบ
ถึงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน

2.1 โครงการอบรมบุคลากร

ต.ค.64 – ก.ย.65

2.1 ร้อยละของจานวนบุคลากรใหม่ที่
เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมบุคลากร

ร้อยละ 85

2.2 มีการเผยแพร่กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน

ต.ค.64 – ก.ย.65

2.2 มีช่องทางในการเผยแพร่กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย

มี

สานักงานอธิการบดี
(กองทรัพยากรมนุษย์)
/คณะวิชา/หน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
(กองกฎหมาย)

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3. โครงการ/กิจกรรม ที่ให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้

ต.ค.64 – ก.ย.65

3.1 ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ 85

คณะวิชา/หน่วยงาน

ต.ค.64 – ก.ย.65

3.2 ร้อยละของจานวน นักเรียนและ
นักศึกษาที่เข้าร่วม รายวิชา/กิจกรรม

ร้อยละ 85

คณะวิชา/โรงเรียนสาธิตฯ

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

1. วางมาตรการเสริมในการ 1.1 กาหนดนโยบาย แนวทาง
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
บนฐานธรรมาภิบาล เพื่อ
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1.1 มีการกาหนดนโยบาย
สาคัญเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ต.ค.64 – ก.ย.65 1.1 มีนโยบายในการกากับดูแล
องค์กรที่ดี และเพื่อป้อง
กันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มี

สานักงานอธิการบดี
(กองกฎหมาย)

1.2 มีการดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยแก่บุคลากร

1.2 คณะวิชา/หน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบาย

ต.ค.64 – ก.ย.65 1.2 มีการเผยแพร่นโยบายจาก
ผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน

มี

คณะวิชา/หน่วยงาน

1.3 มีการจัดเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

1.3 ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นโยบายที่มหาวิทยาลัย
กาหนดแก่บุคลากร

ต.ค.64 – ก.ย.65 1.3 มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายที่
มหาวิทยาลัยกาหนดแก่บุคลากร

มี

คณะวิชา/หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทางานเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจมาตรการป้องกัน
การทุจริต

1. โครงการสัมมนา
วิชาการเกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันการทุจริต

ต.ค.64 – ก.ย.65 1. การจัดโครงการสัมมนาวิชาการ
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต

มี

สานักงานอธิการบดี

2. สร้างกลไกการป้องกัน
เพื่อยับยั้งการทุจริตและ
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
การทุจริต

2.1 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ใน
การตรวจสอบและยับยั้งการ
ดาเนินงานที่อาจส่อไปในทาง
ทุจริตหรือมีแนวโน้มจะเกิดผล
เสียอย่างร้ายแรง

2.1 การจัดระบบงาน
ควบคุมภายในด้านการ
บริหารความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงาน

ต.ค.64 – ก.ย.65 2.1 คณะวิชา/หน่วยงาน มีการ
ควบคุมภายในด้านการบริหารความ
เสี่ยงจะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน

มี

คณะวิชา/หน่วยงาน/
สานักงานตรวจสอบ
ภายใน

2.2 มีการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
การทุจริต

2.2 ระบบนวัตกรรม/
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต.ค.64 – ก.ย.65 2.2 มีระบบนวัตกรรม/เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจริต

มี

สานักงานอธิการบดี
(กองคลัง)
คณะวิชา/หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์

มาตรการ/แผนดาเนินการ ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

1. มีการปรับปรุงระบบรับ 1. มีการปรับปรุงมาตรการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี กลไก หรือระบบในการจัดการ
ประสิทธิภาพ
เรื่องการร้องเรียนการ
ทุจริตต่าง ๆ

2. จัดให้มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการ
ดาเนินการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

1 มีการปรับปรุงมาตรการ
กลไกหรือระบบในการ
จัดการเรื่องการร้องเรียน
การทุจริตต่าง ๆ

2. มีการเผยแพร่ผลการ
ดาเนินการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

มี

สานักงานอธิการบดี
(กองกฎหมาย)/สานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี

1.2 มีการกาหนดนโยบายในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มี

สานักงานอธิการบดี
(กองกฎหมาย)

ต.ค.64 – ก.ย.65 2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลการดาเนินการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

มี

สานักงานอธิการบดี
(กองกฎหมาย)

ต.ค.64 – ก.ย.65 1.1 มีช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตโดยเฉพาะ

