
1. ปรับฐานความคิดให้นักศึกษา ต.ค.64-มี.ค.65 1. ร้อยละจ านวนของ ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างด าเนินการ

สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ นักศึกษาท่ีเข้าร่วม

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โครงการ/กิจกรรม

/รายวิชา

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ ต.ค.64-มี.ค.65 2.1 ร้อยละของจ านวน ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างด าเนินการ

กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม บุคลากรใหม่ท่ีเข้าร่วม

เพ่ือต้านทุจริต โครงการ

2.2 มีช่องทางในการเผยแพร่ มี มีกรเผยแพร่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านส่ือสารสนเทศ เวปไซต์

และประกาศของมหาวิทยาลัย

3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ต.ค.64-มี.ค.65 3.1 ร้อยละของจ านวน ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างด าเนินการ

พอเพียงเป็นเคร่ืองมือต้านทุจริต ความเข้าใจเก่ียวกับการน าหลักปรัชญา บุคลากรท่ีเข้าร่วม

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โครงการ/กิจกรรม

3.2 ร้อยละจ านวนของ ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างด าเนินการ

นักเรียนและนักศึกษา

ท่ีเข้าร่วม รายวิชา/กิจกรรม

หน้าท่ี 2

1. วางมาตรการเสริมในการสกัด ต.ค.64-มี.ค.65 1.1 มีนโยบายในการ มี อยู่ระหว่างด าเนินการ

ก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน ก ากับดูแลองค์กรท่ีดีและ

ธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ต.ค.64-มี.ค.65 1.2 มีการเผยแพร่ มี อยู่ระหว่างด าเนินการ

นโยบายจากผู้บริหาร

ลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน

ต.ค.64-มี.ค.65 1.3 มีช่องทางการ มี อยู่ระหว่างด าเนินการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับนโยบายท่ีมหา

วิทยาลัยก าหนดแก่

บุคลากร

ก าหนด

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ระยะเวลา
ด าเนินการ

3. โครงการ/กิจกรรม ท่ีให้ความรู้ 1. ช่ือโครงการศูนย์เรียนรู้

และประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสารสนเทศ

1.3 มีการจัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การประชุมบุคลากรคณะฯ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายท่ีมหาวิทยาลัย

1.2 มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ การประชุมบุคลากรคณะฯ เพ่ือเผยแพร่นโยบายจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ

นโยบายของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร

1.1 ก าหนดนโยบาย แนวทาง การประชุมบุคลากรคณะฯ เพ่ือก าหนดนโยบาย แนวทางบนฐานธรรมาภิบาล 

บนฐานธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกัน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทราบถึง การประชุมบุคลากรคณะฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทราบถึง กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ท่ีเก่ียวข้อง

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

1. มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส านึกให้ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านักให้นักศึกษาสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ปลูกฝ่ังจิตส านักให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม

สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย

แบบรายงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) ของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์ ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผลการด าเนินการมาตรการ/แผนการด าเนินการ



ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
กลยุทธ์ ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผลการด าเนินการมาตรการ/แผนการด าเนินการ

หน้าท่ี 3

1. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวน ต.ค.64-มี.ค.65 1 การจัดโครงการ มี อยู่ระหว่างด าเนินการ

การท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต สัมนาวิชาการเก่ียวกับ

มาตรการป้องกันการ

ทุจริต

2. สร้างกลไกการป้องกัน ต.ค.64-มี.ค.65 2.1คณะวิชา/หน่วยงาน มี อยู่ระหว่างด าเนินการ

เพ่ือยับย้ังการทุจริตและพัฒนา มีการควบคุมภายใน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการบริหารความ

สารสนเทศเพ่ือลดการทุจริต เส่ียงจะเกิดการทุจริต

ในหน่วยงาน

ต.ค.64-มี.ค.65 2.2 มีระบบนวัตกรรม/ มี คณะใข้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการท างานด้านต่างๆ 

เพ่ือลดการทุจริต เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ ERP, MIS. RIS เป็นต้น

เพ่ือป้องกันการทุจริต

หน้าท่ี 4

1. มีการปรับระบบรับเร่ือง ต.ค.64-มี.ค.65 1.1 มีช่องทางการ มี อยู่ระหว่างด าเนินการ

ร้องเรียนการทุจริตมีประสิทธิภาพ ร้องเรียนการทุจริต

โดยเฉพาะ

1.2 มีการก าหนด มี อยู่ระหว่างด าเนินการ

การประชุมบุคลากรคณะฯ เพ่ือส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 2.1 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ การประชุมบุคลากรคณะฯ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมึความรู้ความเข้าใจมาตรการป้องกันการทุจริต

ความเข้าใจมาตรการป้องกัน พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต

1. มีการปรับปรุงมาตรการ กลไก หรือ การจัดระบบในการจัดการเร่ืองร้องเรียนขการทุจริตของคณะฯ เพ่ือปรับปรุงมาตรการ กลไก หรือระบบในการจัดการเร่ืองการร้องเรียนการทุจริตต่างๆ 

ระบบในการจัดการเร่ืองการร้องเรียน

การทุจริตต่าง ๆ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ

โลยีสารสนเทศเพ่ือลดการทุจริต

การทุจริต

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนการด าเนินการ

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบต่างๆ ในคณะ เพ่ือป้องกันหรือยับย้ันการทุจริตโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จะเกิดผลเสียอย่างร้ายแรง

2.2 มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต และบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง 

ตรวจสอบและยับย้ังการด าเนินงาน ในการตรวจสอบและยับย้ังการท างานท่ีอาจส่อไปทางทุจริต

ท่ีอาจส่อไปในทางทุจริตหรือมีแนวโน้ม



ตัวช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
กลยุทธ์ ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผลการด าเนินการมาตรการ/แผนการด าเนินการ

นโยบายในการจัดการ

เร่ืองร้องเรียนการทุจริต

ต.ค.64-มี.ค.65 2. มีช่องทางการประชา มี อยู่ระหว่างด าเนินการ

สัมพันธ์เผยแพร่ผลการ

ด าเนินการเร่ืองร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติ

มิชอบ

2. จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการเร่ืองร้อยเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เผยแพร่ผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน การเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ


