
1. ปรับฐานความคิดใหนักศึกษา ต.ค.64-มี.ค.65 1. รอยละจํานวนของ รอยละ 85 อยูระหวางดําเนินโครงการ

สามารถแยกระหวางผลประโยชน นักศึกษาที่เขารวม

สวนตนและผลประโยชนสวนรวม โครงการ

อยูระหวางดําเนินโครงการ

2. สงเสริมใหมีระบบและ ต.ค.64-มี.ค.65

กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม

เพื่อตานทุจริต

และ Line official ของคณะฯ

2.2 มีชองทางในการเผยแพร มี -เผยแพรทางอีเมลของคณะ

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ -อยูในวาระการประชุมการประชุมกรรมการประจําคณะฯ 

และประกาศของมหาวิทยาลัย และมีการเวียนใหทราบโดยทั่วกัน

-เผยแพรทางเว็บไซตของคณะฯ

3. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 3.1 รอยละของจํานวน รอยละ 85

พอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต ความเขาใจเกี่ยวกับการนําหลักปรัชญา บุคลากรที่เขารวม

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โครงการ/กิจกรรม

3.2 รอยละจํานวนของ รอยละ 85

นักเรียนและนักศึกษา

ที่เขารวม รายวิชา/กิจกรรม

1.กิจกรรมประชาสัมพันธแจงขาวสารกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของและ

ผลการดําเนินการ

ที่เกี่ยวของและจําเปนตอการปฏิบัติงาน จําเปนตอการปฏิบัติงานผานชองทาง e-mail 

1.เพื่อใหบุคลากรทราบถึง

ขอบังคับ ระเบียบ

ประกาศ และนํามาปฏิบัติ

ใชอยางถูกตอง

แบบรายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565     (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

 ของ คณะวิทยาการจัดการ (คณะวิชา/หนวยงาน)

สวนตัวและผลประโยชนสวนรวม

2. สงเสริมใหบุคลากรไดทราบถึง

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ

กลยุทธ มาตรการ/แผนการดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ระยะเวลา

ดําเนินการ
ตัวชี้วัด

สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชน

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
คา

เปาหมาย
1.คก.กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ประเด็น

คาตอบแทนในภาครัฐ

1. มุงเนนการปลูกฝงจิตสํานึกให

นักศึกษามีความรูความเขาใจและ

3. โครงการ/กิจกรรม ที่ใหความรู

1.เพื่อสงเสริมปลูก

จิตสํานึกนักศึกษาแยกแยะ

2.คก.ชุดความรูทางนโยบายสาธารณะเพื่อ

การพัฒนา

ผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม

1.เพื่อใหนักศึกษาเขาใจ

แนวทางการศึกษานโยบาย

สาธารณะ



หนาที่ 2

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด 1.1 มีนโยบายในการ ไมมี ไมอยูในความรับผิดชอบ

กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน กํากับดูแลองคกรที่ดีและ

ธรรมาภิบาล เพื่อปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ต.ค.64-มี.ค.65 1.2 มีการเผยแพร มี 1.ผูบริหารสื่อสารนโยบายผานกิจกรรมตางๆและ

นโยบายจากผูบริหาร บุคลากรทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย

ลงสูผูปฏิบัติงาน

ต.ค.64-มี.ค.65 1.3 มีชองทางการ มี 1.บุคลากรทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยและนํามาปฏิบัติ

เผยแพรขอมูลขาวสาร ใชอยางถูกตอง ผานชองทาง  e-mail และ Line official 

เกี่ยวกับนโยบายที่มหา ของคณะฯ

ของคณะฯ วิทยาลัยกําหนดแก

บุคลากร

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ มาตรการ/แผนการดําเนินการ

1.1 กําหนดนโยบาย แนวทาง 

บนฐานธรรมาภิบาล เพื่อปองกัน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

ถูกตอง

1.กิจกรรมคณบดีพบประชาคม

2.กิจกรรมคณบดีพบคณาจารยประจําสาขาวิชา

3.ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ

4.ประชุมกรรมการผูบริหารคณะฯ

1.2 มีการดําเนินการประชาสัมพันธ

นโยบายของมหาวิทยาลัยแกบุคลากร

ผานชองทาง  e-mail และ Line official และนํามาปฏิบัติใชอยาง

1.เพื่อประชาสัมพันธ

นโยบายของมหาวิทยาลัย

แกบุคลากรทราบ

1.เพื่อใหบุคลากรทราบถึง1.3 มีการจัดเผยแพรขอมูลขาวสาร

ที่เกี่ยวของกับนโยบายที่มหาวิทยาลัย

กําหนด

ระยะเวลา

ดําเนินการ
ตัวชี้วัด

คา

เปาหมาย
ผลการดําเนินการ

เกี่ยวของกับนโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายของมหาวิทยาลัย

1.กิจกรรมประชาสัมพันธแจงขาวสารที่



หนาที่ 3

1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวน 1 การจัดโครงการ ไมมี ไมอยูในความรับผิดชอบ

การทํางานเพื่อปองกันการทุจริต สัมนาวิชาการเกี่ยวกับ

มาตรการปองกันการ

ทุจริต

2. สรางกลไกการปองกัน ต.ค.64-มี.ค.65 2.1คณะวิชา/หนวยงาน มี 1.บุคลากรเรียนรูและไมปฏิบัติไปในทางทุจริต

เพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนา มีการควบคุมภายใน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดานการบริหารความ

สารสนเทศเพื่อลดการทุจริต เสี่ยงจะเกิดการทุจริต

ในหนวยงาน

ต.ค.64-มี.ค.65 2.2 มีระบบนวัตกรรม/ ไมมี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อปองกันการทุจริต

กลยุทธ มาตรการ/แผนการดําเนินการ

2.1 สงเสริมใหมีการเรียนรูรวมกัน 1.คณะไมสนับสนุนใหบุคลากรใชบัตรเครดิต 1.เพื่อตรวจสอบยับยั้งที่

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก

ความเขาใจมาตรการปองกัน

สวนตัวในการใชจายในการจัดโครงการ สอไปในทางทุจริต

การทุจริต

1. สงเสริมใหบุคลากรมีความรู

2.2 มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโน

รวมกันระหวางหนวยงาน ในการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ระยะเวลา

ดําเนินการ

โลยีสารสนเทศเพื่อลดการทุจริต

จะเกิดผลเสียอยางรายแรง

ตรวจสอบและยับยั้งการดําเนินงาน

ที่อาจสอไปในทางทุจริตหรือมีแนวโนม

ผลการดําเนินการตัวชี้วัด
คา

เปาหมาย



หนาที่ 4

1. มีการปรับระบบรับเรื่อง 1.1 มีชองทางการ ไมมี ไมอยูในความรับผิดชอบ

รองเรียนการทุจริตมีประสิทธิภาพ รองเรียนการทุจริต

โดยเฉพาะ

1.2 มีการกําหนด ไมมี ไมอยูในความรับผิดชอบ

นโยบายในการจัดการ

เรื่องรองเรียนการทุจริต

ต.ค.64-มี.ค.65 2. มีชองทางการประชา ไมมี ไมอยูในความรับผิดชอบ

สัมพันธเผยแพรผลการ

ดําเนินการเรื่องรองเรียน

การทุจริตและประพฤติ

มิชอบ

1. มีการปรับปรุงมาตรการ กลไก หรือ

ระบบในการจัดการเรื่องการรองเรียน

ระยะเวลา

ดําเนินการ

การทุจริตตาง ๆ 

เผยแพรผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. จัดใหมีชองทางการประชาสัมพันธ

คา

เปาหมาย
ผลการดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดกลยุทธ มาตรการ/แผนการดําเนินการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค


	Sheet1

