
 

 

วัตถุประสงค ์:  ๑) เพ่ือใช้ในการรวบรวมและจัดท าสรุปผลรายงานประจ าปีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
เพ่ือเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี และแจ้งส านักงบประมาณทราบ เพ่ือส านักงบประมาณใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไป และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
ตามข้อ ๑๙ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒) เพ่ือประเมินผลส าเร็จของโครง/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
๒. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ๓. ลักษณะโครงการ :       โครงการทีเ่สร็จสิ้นภายใน ๑ ปี    โครงการต่อเนื่อง 
 ๔. ประเภทโครงการ :    อบรม/สัมมนา        เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์    สร้างเครือข่าย 
                ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล             แสวงหาขอ้เทจ็จริง/ไต่สวน 
                อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................................... ...................... 
 ๕. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
    1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
        1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของส านักงาน  

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่น้อยกว่า 80 คน  
        1.2 ร้อยละของการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของส านักงาน  

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร้อยละ 70 
    2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตมีความตระหนักรู้และได้รับการ 
ปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
         ตัวชีว้ัดความส าเร็จโครงการและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 
เชิงปริมาณ    
(1) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและปราบปรามทุจริตของส านักงาน  
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

80 คน 100 คน  การประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

(2) ร้อยละของการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้  
ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 การประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เชิงคุณภาพ    
(๑) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมด้านการ    
ป้องกันและปราบปรามทุจริตมีความตระหนักรู้และได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

มากกว่า 
ร้อยละ 85 

การประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
6. แนวทาง ... 

 

แบบรายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม 
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๖. แนวทางการด าเนินงานภายตต้แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี      
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

          แนวทางท่ีใช้ในการด าเนินงานฯ คือ จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดังนี้ 

1. จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ความรู้แก่บุคลากรของ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล (นิติการ) 
4. เข้ารว่มโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
5. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
6. ด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

          ตัวชี้วัด 
    1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
        1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของส านัก งาน  

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่น้อยกว่า 80 คน  
        1.2 ร้อยละของการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของส านักงาน  

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร้อยละ 70 
    2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตมีความตระหนักรู้และได้รับการ 
ปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

๗. วัตถุประสงค์โครงการ 
          ๗.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะ และสมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร 

    ๗.๒ เพ่ือตระหนักถึงแนวทางการป้องกันและปราบปรามทุจริตของบุคลากรในสังกัดส านักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย 

    ๗.3 เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของบุคลากรในสังกัด 
          ๗.4 เพ่ือให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีระเบียบวินัยในการท างานมากขึ้น รวมถึงมีความสนิทสนมใกล้ชิด และรู้ใจ 
ตลอดจนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเกิดความกระตือรือร้น ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร 

๘. เป้าหมายของโครงการที่ก าหนด 
        ● ผลผลิต (Outputs) ที่ก าหนด  
             1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของส านักงาน  
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่น้อยกว่า 80 คน 
             2. ร้อยละของการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
 

ผลลัพธ์ ... 
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   ● ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ก าหนด  
              1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
              2. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาสมรรถนะท่ีตรงกับภารกิจของ
หน่วยงาน 
              3. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

๙. อธิบายกิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน (โดยละเอียด) 
          วธิีการด าเนินงาน คือ จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดังนี้ 

1. จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ความรู้แก่บุคลากรของ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล (นิติการ) 
4. เข้ารว่มโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
5. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
6. ด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑๐. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด : ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนนิโครงการ : ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมัย 

๑๑. ระยะเวลาตนการด าเนินการ :  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
๑๒. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : งบประมาณ หมวดด าเนินงาน (กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ

บุคคลากร) รวมทั้งสิ้น 214,300 บาท (ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

ปี พ.ศ. งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
๒๕๖3 214,300 132,106 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 61.65 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 
รายจ่าย พ.ศ. 2563 

๑๓. ผลการด าเนินงาน 
           ● สถานะโครงการ (เสร็จสิ้น/อยู่ระหว่างด าเนินการ/ด าเนินการต่อเนื่อง/ไม่ได้ด าเนินการ) 

         (หากไม่ได้ด าเนินการกรุณาระบุเหตุผล) 
               ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยด าเนินการจัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยใช้งบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร จ านวน 214,300 บาท  
โดยด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 132,106 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.65 เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ความรู้แก่บุคลากรของ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม ่โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล (นิติการ) 
4. เข้ารว่ม … 
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4. เข้ารว่มโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
5. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
6. ด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

* ● ผลผลิต (Outputs) ที่เกิดขึ้นจริง 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของส านักงาน  

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จ านวน 100 คน 
             2. ร้อยละของการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร้อยละ 80 
* ● ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริง 
              1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
              2. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาสมรรถนะท่ีตรงกับภารกิจของ
หน่วยงาน 
              3. ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

● การน าผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไปปรับตช้ประโยชน์ตนงาน 
     1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการท างานจริง 
     2. ผู้ปฏิบัติงานให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตจะปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
     3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
     4. สามารถสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจในระบบการด าเนินงานและการให้บริการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     5. สร้างมาตรการ กลไก และระบบงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การ 
     6. สร้างช่องทางการับเรื่องร้องเรียน และระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตขององค์การ 

*  ๑๔. โครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สามารถลดปัญหาการทุจริตตนหน่วยงานและสังคมไทย และสามารถ     
      ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ท่านระบุไว้ตนข้อ ๕ อย่างไร 
     ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินการสนับสนุน และเผยแพร่ กิจการสร้างสรรค์

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือเพ่ิมพูนพัฒนาปัญญา และการประยุกต์ใช้ในสังคม การบรรลุวัตถุประสงค์ ของภารกิจ  
ต้องอาศัยปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน คือ บุคลากรที่มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับภารกิจ ดังนั้น การให้ความรู้
ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ถือเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติ 
และค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต และบูรณาการการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การต่อไป 

๑๕.โครงการดังกล่าว ควรด าเนินการตนปีต่อไปหรือไม่ 
      ควร เพราะ..การให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ถือเป็นสิ่งส าคัญในการสร้าง 
ความตระหนักรู้และได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต  
          ไม่ควร เพราะ....................................................................................................................................... 
 
 

๑๖. ปัญหา … 
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๑๖. ปัญหาและอุปสรรคตนการด าเนินงาน 
 ● ก่อนด าเนินการ....................-...................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................. 
 ● ระหว่างด าเนินการ..............-...................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................. 
 ● หลังด าเนินการ...................-....................................................................................................... 
๑๗. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงาน/ทางเลือกตนการตช้งบประมาณ 
      ● ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการดังกล่าว 
          ...............-............................................................................................................................................ 
      ● ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานแผนบูรณาการฯ ตนปีงบประมาณถัดไป 
          ...............-............................................................................................................................................ 
      ● ข้อเสนอแนะทางเลือกตนการตช้งบประมาณ ตนปีงบประมาณถัดไป 
          ...............-............................................................................................................................................ 
 
 


