แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ พ.ศ. 2563 เป็ น การ
ขับเคลื่อนการป้องกั นการทุจริต ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–
2564) และโดยมุ่งเน้นตามแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อให้บุคลากรมีทั ศนคติและ
ค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตสานึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
และการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันการทุจริตให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดาเนินกิจกรรมในการป้องกัน
การทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
3. เพื่อให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ตัวชี้วัด
1. มีการดาเนินกิจกรรมตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ระดับความเสี่ยงจากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

รายละเอียดแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.ประกาศเจตจานงสุจริตของสถาบัน
บันฑิตพัฒนศิลป์

ต.ค.-62

สานักงานอธิการบดี

2.กาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในสถาบัน

พ.ย. – ธ.ค.
62

สานักงานอธิการบดี

3.โครงการสร้างจิตสานึกให้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม
3.1 กิจกรรมปลุกจิตสานึกร่วมต้านการ 1.เพือ่ ใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรม ผลิตสื่อทางศิลปวัฒนธรรม 4
ทุจริตด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม
เป็นสื่อกลางเผยแพร่การสร้าง ภาคอย่างน้อย 4 รายการ
ความตระหนักรู้และไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริต

2,500,000 เม.ย. – มิ.ย. สานักงานอธิการบดี
63

3.2 กิจกรรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจ
ต่อต้านการทุจริต

2,500,000 ม.ค.– ก.พ. 63 สถานศึกษาใน
สังกัด สบศ.18 แห่ง

1.เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษาเป็น นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่า
แกนนาและสร้างเครือข่าย
4,000 คน
ความร่วมมือในการป้องกันการ
ทุจริต

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต
2.เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้นานักเรียน
นักศึกษาเป็นตัวอย่างและเป็น
พลังในการสร้างกลุ่มเครือข่าย
ความร่วมมือในการต่อต้านการ
ทุจริตในทุกสถานศึกษา

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 219 คน

51,780 ม.ค. - มิ.ย.63 คณะศิลปวิจิตร

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 216 คน

51,070 ม.ค.- มิ.ย.63 คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 688 คน

162,660 ม.ค.- มิ.ย.63 คณะศิลปศึกษา

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 546 คน

129,100 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยช่างศิลป

3.2.5 วิทยาลัยนาฏศิลป

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 1,511
คน

357,230 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยนาฏศิลป

3.2.6 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 738 คน

174,480 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่

3.2.7 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 552 คน

130,510 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช

1.เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความ นักเรียน นักศึกษา และ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ ประชาชนทัว่ ไป จานวน 676 คน
ทุจริต

159,820 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง

3.2.1 คณะศิลปวิจิตร
3.2.2 คณะศิลปนาฏดุริยางค์
3.2.3 คณะศิลปศึกษา
3.2.4 วิทยาลัยช่างศิลป

3.2.8 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3.2.9 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

2.เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้นานักเรียน นักเรียน นักศึกษา และ
นักศึกษาเป็นตัวอย่างและเป็น ประชาชนทัว่ ไป จานวน 854 คน
พลังในการสร้างกลุ่มเครือข่าย
ความร่วมมือในการต่อต้านการ
ทุจริตในทุกสถานศึกษา

201,910 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด

3.2.10 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 581 คน

137,360 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย

3.2.11 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 720 คน

170,230 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์

3.2.12 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 551คน

130,300 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี

3.2.13 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 602 คน

142,330 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี

3.2.14 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 781 คน

184,645 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุง

กิจกรรม/โครงการ
3.2.15 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริต
3.2.16 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 2.เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้นานักเรียน
นักศึกษาเป็นตัวอย่างและเป็น
พลังในการสร้างกลุ่มเครือข่าย
ความร่วมมือในการต่อต้านการ
3.2.17 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ทุจริตในทุกสถานศึกษา

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 684 คน

161,715 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 413 คน

97,645 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 155 คน

36,645 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี

3.2.18 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป จานวน 87คน

20,570 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช

3.3 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เพือ่ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
ในสังกัดสร้างเครือข่ายความรู้ บุคลากรไม่น้อยกว่า 500 คน
ความเข้าใจวางแนวทางการ
ป้องกันและปลูกฝังค่านิยมทีด่ ี
ในการต่อต้านการทุจริต

1,028,100 พ.ย. – ธ.ค.
62

สถานศึกษาใน
สังกัด สบศ.18 แห่ง

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3.3.1 คณะศิลปวิจิตร

เพือ่ สร้างความตระหนักรู้การ
ทางานทีส่ ุจริตโปร่งใสของ
บุคลากรและเสริมสร้างให้
ข้าราชการครูและบุคลากรมี
จิตสานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต

ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรจานวน 33 คน
นักศึกษาจานวน 158 คน

3.3.2 คณะศิลปนาฏดุริยางค์

เพือ่ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ ละ คณาอาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ ละ
เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ เครือข่าย จานวน ๔๕ คน
ในการพัฒนาเครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับครอบครัว หรือ
ชุมชน

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

51,570 ก.พ.-63

คณะศิลปวิจิตร

34,595 ก.พ.-63

คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3.3.3 คณะศิลปศึกษา

เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับ
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีแ่ ละ
วินัยข้าราชการ

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ
และเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดคณะ
ศิลปศึกษา จานวน ๖๕ คน

3.3.4 วิทยาลัยช่างศิลป

1 เพือ่ ใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
บุคลากร 75 คน นักเรียน
การสร้างความตระหนักรู้และไม่ นักศึกษา 350 คน
เพิก่ เฉยต่อการทุจริต
2. เพือ่ พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกันนักเรียน นักศึกษา
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ในการป้องกันการ
ทุจริต

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

72,165 ม.ค. - มี.ค.63 คณะศิลปศึกษา

53,635 ก.พ.-63

วิทยาลัยช่างศิลป

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3.3.5 วิทยาลัยนาฏศิลป

เพือ่ สร้างความตระหนักรู้การ
ทางานทีส่ ุจริตโปร่งใสของ
บุคลากรและให้มีจิตสานึก
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของวิทยาลัย
จานวน 141 คน

3.3.6 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

เพือ่ ให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาและ
ทางการศึกษาและเครือข่าย
เครือข่ายบุคคลภายนอกเป็น บุคคลภายนอก จานวน ๗๕ คน
แกนนาและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ในกรป้องกันการ
ทุจริยและน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
และสร้างความรู้ ความเข้าใจ
วางแนวทางการป้องกันและ
ปลูกฝังค่านิยมทีด่ ีในการ
ต่อต้านการทุจริต

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

46,410 ก.พ.-63

วิทยาลัยนาฏศิลป

68,680 ม.ค.-63

วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

3.3.7 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 1.เพือ่ ใช้มิติทางวัฒนธรรม เป็น
สื่อกลางในการเผยแพร่การ
สร้างความตระหนักรู้และไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริต
2.เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษา ใน
ฐานะคนรุ่นใหม่ เป็นแกนนา
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการป้องกันการทุจริต
3.เพือ่ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ในสังกัดสร้างเครือข่ายความรู้
ความเข้าใจ วางแนวทางการ
ป้องกันและปลูกฝังค่านิยมทีด่ ี
ในการต่อต้านการทุจริต

เป้าหมาย
ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร จานวน ๘๘ คน
นักเรียน จานวน
๕๐๐ คน

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

53,040 ม.ค.-63

ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3.3.8 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

เพือ่ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ นักศึกษา 40 คน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ อาจารย์ 20 คน
นักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่
เป็นแกนนาสร้างความร่วมมือ
โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าทีว่ าง
แนวทางการป้องกันและปลูก
ผังค่านิยมทีด่ ีในการต่อต้าน
การทุจริต

63,750 ม.ค.- มิ.ย.63 วิทยาลัยนาฏศิลป
อ่างทอง

3.3.9 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

เพือ่ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ
นักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่
เป็นแกนนาสร้างความร่วมมือ
โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าทีว่ าง
แนวทางการป้องกันและปลูก
ผังค่านิยมทีด่ ีในการต่อต้าน
การทุจริต

78,591 ม.ค.-63

ข้าราชการ ครู อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง
นักเรียน นักศึกษา จานวน 1๐๐
คน

วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3.3.10 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

เพือ่ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
นักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ จานวน 596 คน
เป็นแกนนาสร้างความร่วมมือ
โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าทีว่ าง
แนวทางการป้องกันและปลูก
ผังค่านิยมทีด่ ีในการต่อต้าน
การทุจริต

51,190 ม.ค.-63

วิทยาลัยนาฏศิลป
สุโขทัย

3.3.11 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

เพือ่ สร้างความตระหนักรู้การ
ทางานทีส่ ุจริตโปร่งใสของ
บุคลากรและเสริมสร้างให้
ข้าราชการครูและบุคลากรมี
จิตสานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต

66,640 ก.ค.-63

วิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์

ครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา และ
เครือข่ายของวิทยาลัย จานวน
130 คน

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3.3.12 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

เพือ่ สร้างความตระหนักรู้การ
ทางานทีส่ ุจริตโปร่งใสของ
บุคลากรและเสริมสร้างให้
ข้าราชการครูและบุคลากรมี
จิตสานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต

ครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา และ
เครือข่ายของวิทยาลัย จานวน
๙๕ คน

3.3.13 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

เพือ่ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ครู อาจารย์ บุคลากรจานวน ๖๙
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ
คน
นักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่
เป็นแกนนาสร้างความร่วมมือ
โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าทีว่ าง
แนวทางการป้องกันและปลูก
ผังค่านิยมทีด่ ีในการต่อต้าน
การทุจริต

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

52,275 ม.ค.-63

ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี

56,355 ม.ค. -ก.พ.63 วิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี

กิจกรรม/โครงการ
3.3.14 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
และแนวทางในการป้องกัน
และปลูกฝังค่านิยมทีด่ ีในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
สร้างเครือข่ายภาครัฐทีเ่ ข้มแข็ง
เพือ่ ปลุกจิตสานักและให้
ประชาชนเกิดการยอมรับและ
เชื่อมั่นในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เป้าหมาย
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจานวน 73 คน
นักเรียนนักศึกษา จานวน 695
คน

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

71,230 ม.ค.-63

ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุง

กิจกรรม/โครงการ
3.3.15 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพือ่ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และ
นักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่
เป็นแกนนาสร้างความร่วมมือ
โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าทีว่ าง
แนวทางการป้องกันและปลูก
ผังค่านิยมทีด่ ีในการต่อต้าน
การทุจริต

ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่
จานวน 77 คน
- ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 400
คน

3.3.16 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เพือ่ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และครู จานวน
อาจารย์ บุคลากรทางการ
๖๐ คน
ศึกษาสร้างความร่วมมือ ใน
การป้องกันการทุจริต และหา
แนวทางความร่วมมือ
หน่วยงานทัง้ ภายในและ
ภายนอก ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

63,155 ก.พ.-63

วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี

39,260 ม.ค. - ก.พ.

วิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา

กิจกรรม/โครงการ
3.3.17 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์
เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้าน
ทุจริตและสร้างเครือข่าย
ปลูกฝังค่านิยมทีด่ ีในการ
ต่อต้านทุจริต ในผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางกรศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษา

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ครู อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษาจานวน ๔๕ คน นักเรียน
นักศึกษา จานวน ๑๒๐ คน

14,745 ม.ค.-63

วิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี

3.3.18 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เพือ่ เสริมสร้างความรู้ด้านการ ข้าราชการ ครู และบุคลากร
ปลูกจิตสานึกร่วมต้านการ
จานวน ๒๓ คนพนักงานราชการ
ทุจริตและนักเรียน นักศึกษา
จานวน ๕ คน นักเรียน
คนรุ่นใหม่เป็นแกนนาสร้าง
นักศึกษา จานวน 87 คน
ความร่วมมือโดยข้าราชการ
และบุคลากรวางแนวทางต้าน
การทุจริตและพัฒนาเครือข่าย
การป้องกันและปราบปราม
ทุจริต

๙,๓๕๐ ม.ค.-63

วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช

กิจกรรม/โครงการ
4.การตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพือ่ ให้ทราบว่า การ
หน่วยงานในสังกัด 13 หน่วยงาน
ดาเนินงานของหน่วยงานมี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้
ดาเนินการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีหรือที่
เกี่ยวข้อง
2.เพือ่ เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาและปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

150,000.00 ต.ค.62-ก.ย. กลุ่มตรวจสอบ
63
ภายใน

กิจกรรม/โครงการ
5.การตรวจสอบพัสดุประจาปี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

1.เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการรับ-จ่ายพัสดุ
2.เพือ่ ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
กับบัญชี/ทะเบียน ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วน
3.เพือ่ ตรวจสอบความชารุด/
เสื่อมสภาพ และ เหมาะสมกับ
การใช้งาน ของพัสดุ

1 ครั้ง

-

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. – พ.ย 62 ทุกหน่วยงานใน
สังกัด

