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กลยุทธ์ มาตรการ/แผนด าเนินการ ช่ือโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1. ความปลอด
จากการทุจรติใน
การปฏิบัติงาน 

1.1 การปลอดจากการรับสินบน 
วัตถุประสงค์ 
(1)เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านง
สุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่        
ที่ปลอดจากการรับสินบนของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศลิปากร        
(2) เพื่อสร้างการตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัศิลปากรไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย                

1.อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของ กบม. ซึ่ง
เป็นองค์กรบริหารงานตาม 
พรบ.มหาวิทยาลัย
ศิลปากรออกก าหนด
นโยบายส าคัญเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร          
มีความโปร่งใสและปลอด
จากการรับสินบน  
2. ให้คณะและหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายของอธิการบดี 
และสามารถออก
มาตรการเสริมเป็นการ
เพิ่มเตมิตามแนวนโยบาย
ของอธิการบดีได ้

ต.ค.61-             
ก.ย. 62 

1. มีประกาศการแสดงเจตจ านงสจุริต
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั    
 
2. มีการประกาศก าหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันการรับสินบน 
3. ร้อยละของจ านวนบุคลากร ท่ีถกู
กล่าวหาร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง           
กับการทุจริตเฉพาะเรื่องที่มหาวิทยาลัย
ให้มีการไต่สวน   
4. เรื่องกล่าวหาที่มีการชี้มูลความผิด 
 

ม ี
 
 
 
ม ี
 

ไม่เกินร้อยละ 0.5 
 
 
 

ไม่ม ี

ส านักงานอธิการบด ี
(กองกฎหมาย) 
 
 
ส านักงานอธิการบด ี
(กองกฎหมาย) 
ส านักงานอธิการบด ี
(กองกฎหมาย) 
คณะวิชา/หน่วยงาน 
 
ส านักงานอธิการบด ี
(กองกฎหมาย) 
 



กลยุทธ์ มาตรการ/แผนด าเนินการ ช่ือโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2. การสร้าง
วัฒนธรรม
คุณธรรมและ
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานใน
องค์กร 

2.1 การส่งเสรมิวัฒนธรรม
สุจรติ   
วัตถุประสงค์  
(1) เพื่อส่งเสริมมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานในองค์กร 
(2) เพื่อส่งเสริมการ
บริหารงานให้มีธรรมาภิบาล                
(3) เพื่อปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จรยิธรรม และสร้าง
จิตส านึกท่ีดี ในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นเจา้หน้าท่ี
ของรัฐ                
(4) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติงานท่ีดี ให้แก่
ผู้รับบริการ                         
(5) เพื่อปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จรยิธรรม และสร้าง
จิตส านึกท่ีดี ให้แก่นักศึกษา           

1. การประกันคณุภาพ
การศึกษา                 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการพัฒนา
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
 
3. การพัฒนาระบบงาน
และปรับปรุงกระบวนงาน   
 
 
 
4. โครงการพัฒนา
นักศึกษา (ศิลปากร
สร้างสรรค์)          
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ต.ค.61-             
ก.ย. 62 

1. มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านยิม
คุณธรรม จรยิธรรม และสร้าง
จิตส านึกท่ีดีให้แก่บุคลากร ใน
โครงการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 
3. มีการพัฒนาระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ด้านการเงินให้มีความปลอดภัย 
โปร่งใส และเช่ือถือได ้
 
4. มีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และสร้าง
จิตส านึกท่ีดีให้แก่นักศึกษา ใน
โครงการพัฒนานักศึกษา 

1.1 ทุกคณะวิชา ผ่าน
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาในทุก
องค์ประกอบ 
1.2 มีคณะวิชาเป็น
หน่วยงานน าร่องในการ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่
ระบบ Edpex 

มี 
 
 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
มี 
 
 
 

คณะวิชา/หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานอธิการบด ี
(กองทรัพยากร
มนุษย)์/ คณะวิชา/
หน่วยงาน 
 
 
 
ส านักงานอธิการบดี  
(กองคลัง)/             
คณะวิชา/หน่วยงาน 
 
 
ส านักงานอธิการบดี 
(กองกิจการ
นักศึกษา)/คณะวิชา 



 

 

 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนด าเนินการ ช่ือโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 การป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อน                            
วัตถุประสงค์                         
(1)เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านง
สุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ท่ี
ปลอดจากการมผีลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากร
มหาวิทยาลยัศิลปากร        
(2) เพื่อสร้างการตระหนักใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรไม่ให้เกดิการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย                
 

1.อธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของ กบม. ซึ่ง
เป็นองค์กรบริหารงานตาม 
พรบ.มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ออกก าหนด
นโยบายส าคัญเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมี
ความโปร่งใสและปลอด
จาก การมีผลประโยชน์
ทับซ้อน  
2. ให้คณะหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายของอธิการบดี 
และสามารถออก
มาตรการเสริมเป็นการ
เพิ่มเติมตามแนวนโยบาย
ของอธิการบดีได้ 
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1. มีการประกาศการแสดง
เจตจ านงสจุริตด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 
2. มีการประกาศก าหนดมาตรการ 
เพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
3. มีการก าหนดความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ใน
แผนบริหารความเสี่ยง     
 
 
 
 
 

มี 
 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานอธิการบดี  
(กองกฎหมาย) 
 
 
ส านักงานอธิการบดี  
(กองกฎหมาย) 
 
ส านักงานอธิการบด ี
 (กองคลัง)/ 
คณะวิชา/หน่วยงาน 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนด าเนินการ ช่ือโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย      หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

3. การป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 
 

3.1 การจัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต          
วัตถุประสงค์                   
(1) เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัตริาชการ แก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
(2) เสริมสร้างสมรรถนะของ
บุคลากรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต    
(3) เพื่อบูรณาการแผน และเพิ่ม
มาตรการการป้องกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ  
3.2 การให้ความรู้แก่องค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงานถึงผลของการทุจรติ
หรือประพฤตมิิชอบ 
วัตถุประสงค์ 
(1) เสริมสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมของบุคลากร ให้
ปฏิบัติงานโดยสุจริตเพื่อให้
บุคลากรตระหนักถึงผลเสียที่จะ
ได้รับหากกระท าการทุจรติหรือ
ประพฤติมิชอบในหน้าท่ี 
  

โครงการจดัท าแผนปฏิบัติ
งานเพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน 
และก ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามแผนดังกล่าว 
 

 

 

 

 

1.โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับผลของการทุจริต
หรือประพฤตมิิชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย  

2. มีช่องทางการรับฟัง          
ข้อร้องเรียนและจัดการข้อ
ร้องเรียนของ   
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1.1 มีแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 
1.2 มีการติดตามผลการด าเนินการ
ตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
มีกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้
ผลเสียของการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในหน้าท่ีและเพื่อสรา้งการ
ตระหนักถึงการปฏิบัติงานให้เกดิ
ความโปร่งใส และสุจรติ 
 

มี 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี 

ส านักงานอธิการบด ี
(กองกฎหมาย) 
 
ส านักงานอธิการบด ี
(กองกฎหมาย) 
คณะวิชา/หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานอธิการบด ี
(กองทรัพยากร
มนุษย)์/ คณะวิชา/
หน่วยงาน      
 



กลยุทธ์ มาตรการ/แผนด าเนินการ ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  (2) กระตุ้นให้บุคลากรเกดิความ
ตระหนักในการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้ันตอน 
กฎหมาย  
(3) บุคลากรและหน่วยงานปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความรับผดิชอบ 

 
 

 

 

  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 




