
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ครั้งที่ 11 /2565 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 

และได้ด ำเนินกำรถ่ำยทอดแผนฯ ให้กับบุคลำกรสถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2565 
 
 
 
 
 
 

สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 

 



ค าน า 

สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะได้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม     
และควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริม 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อน  
นโยบำยภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2565-2580) และแผนกลยุทธ์ของสถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ
โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงจิตส ำนึกของบุคลำกรในหน่วยงำนให้มีทัศนคติและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เน้น  
กำรประสำนควำมร่วมมือภำยในมหำวิทยำลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมภำรกิจ ตลอดจนกำรพัฒนำกลไกกำร  
ด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือลดและป้องกันปัญหำกำรทุจริตให้ได้ผลอย่ำงยั่งยืน 

สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนหนึ่งภำยใต้มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้ 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  
2566 เพ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจเพื่อตอบสนองนโยบำยของหน่วยงำน และมหำวิทยำลัยอย่ำง
มีประสิทธิภำพต่อไป 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 2 ยุทธศำสตร์ ดังต่อไปนี้  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจของ สถำบัน

สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงกำรรับรู้ ปลูกจิตส ำนึก และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมด้ำนคุณธรรม และควำม  

โปร่งใส เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 

        สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
                                                                                     27 ธันวำคม 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ พ.ศ. 2566 
 
 
วิสัยทัศน์  สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะเป็นองค์กรกลำงด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

และกำรให้บริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ปรัชญา   วัฒนธรรมสะท้อนอัตลักษณ์ 
 
ค่านิยม   กำรท ำงำนเป็นทีมเพ่ือให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ 
 
พันธกิจ 1. สร้ำงเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมและศิลปะของหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำน 

ภำยนอกเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ สืบสำน และ
สร้ำงสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ 
2. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรให้บริกำรแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กำรศึกษำ 

และหอจดหมำยเหตุของมศว ในรูปแบบออนไลน์ และพัฒนำกำรให้บริกำรพ้ืนที่
เพ่ือจัดกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ สืบสำน และสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมในเชิงพำณิชย์ 

3. เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมและศิลปะ และกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรทำงวัฒนธรรมและศิลปะ 

4. พัฒนำคุณภำพองค์กำรและบุคลำกรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

สมรรถนะหลัก  1. งำนบริหำรจัดกำรด้ำนวัฒนธรรมและศิลปะ และงำนพิธีกำร 
2. กำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรด้ำนหอเกียรติยศ หอจดหมำยเหตุ ประวัติศำสตร์ 

มหำวิทยำลัย และกำรให้บริกำรพ้ืนที่ส ำหรับกำรจัดนิทรรศกำร และงำนด้ำน
วัฒนธรรมและศิลปะอ่ืนๆ 

3. กำรส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู้วิชำกำรด้ำนวัฒนธรรมและศิลปะ 
 
 
 
 
 

 
สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 



โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการทุกภารกิจหลักของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
 

 

มาตรการ/แนวทาง 
การด าเนินงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 

 
เป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

 
งบประมาณ 

 

 
ระยะเวลา 

 

 

ผู้ก ากับ 
และรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 

1.1 กำรสร้ำงระบบและกลไก
ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

1.1.1 มีคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน
และด ำเนินกำรตำมหน้ำท่ีท่ีก ำหนด 

มี 1) จัดตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน 
พร้อมก ำหนดบทบำทหนำ้ที่ควำม
รับผิดชอบ 

- ธ.ค.2565 - ผู้อ ำนวยกำร 
- รอง ผอ.ฝำ่ยบริหำร 
- ผอ.สว่นบริหำรงำนฯ 

- 

1.1.2 มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใส  

มี 2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันก ำร
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสระดับส่วนง ำน  

- ธ.ค.2565 - รอง ผอ.ฝ่ำยบริหำร 
- ผอ.ส่วนบริหำรงำนฯ 
- นส.อรุณกมล มูลกลำง 
- นส.ชนำพร กองจินดำ 

- 

1.1.3 ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันก ำรทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใส (รอบ 6 เดือน)  
 

มีกำร
รำยงำนรอบ 

6 เดือน 
และ 

12 เดือน 

3) มีกำรติดตำมประเมินผลส ำเร็จ
จำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันก ำรทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใส พร้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ 

- มี.ค.2566 - รอง ผอ.ฝ่ำยบริหำร 
- ผอ.ส่วนบริหำรงำนฯ 
- นส.อรุณกมล มูลกลำง 
- นส.ชนำพร กองจินดำ 

- 

1.2 สนับสนุนและผลักดัน
ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย
ให้ด ำเนินงำนอย่ำงมี
มำตรฐำนและตรวจสอบได้ 
 

1.2.1 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ครอบคลุมทุกภำรกิจหลัก  
 

ไม่น้อยกว่ำ 
3 เรื่อง  

1) พัฒนำและจัดท ำคู่มือ/มำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน และเผยแพร่ให้
รับทรำบโดยท่ัวกัน  

- มี.ค.2566 - รอง ผอ.ฝ่ำยบริหำร 
- รอง ผอ.ฝ่ำยวิชำกำรฯ 
- ผอ.ส่วนบริหำรงำนฯ 
- หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร 
  หอจดหมำยเหตุฯ 
- หน.ฝ่ำยบริกำร 
  วิชำกำรฯ 

- 

1.2.2 แนวปฏิบัติส ำหรับผู้มำขอรับ
บริกำรครอบคลุมทุกภำรกิจของงำน
บริกำร  

ไม่น้อยกว่ำ 
1 เรื่อง 

2) พัฒนำและจัดท ำแนวปฏิบัติ
ส ำหรับผู้มำขอรับบริกำรและเผยแพร่
ให้รับทรำบโดยท่ัวกัน  

- ม.ีค.  
– ก.ย. 
2566  

 

- รอง ผอ.ฝ่ำยบริหำร 
- รอง ผอ.ฝ่ำยวิชำกำรฯ 
- ผอ.ส่วนบริหำรงำนฯ 
- หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร 
  หอจดหมำยเหตุฯ 
- หน.ฝ่ำยบริกำร 
  วิชำกำรฯ 

- 

 รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด  รวมกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม     



ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ ปลุกจิตสานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

มาตรการ/แนวทาง 
การด าเนินงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 

 
เป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

 
งบประมาณ 

 

 
ระยะเวลา 

 

 

ผู้ก ากับ 
และรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 

2.1 รณรงค์และส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมและ
ควำมโปร่งใส 

2.1.ผู้บริหำรและบคุลำกรเข้ำร่วม
โครงกำร 
 
 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 
80.00 

1) โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสของสถำบัน
วัฒนธรรมและศลิปะ  
 

6,000 บำท ครั้งที่ 1 
ม.ค. 2566 

 

ครั้งที่ 2  
…….. 2566 

- รอง ผอ.ฝ่ำยบริหำร 
- ผอ.ส่วนบริหำรงำนฯ 
- นส.อรุณกมล มูลกลำง 
 

- 

ไม่น้อยกว่ำ 
ปีละ 2 ครั้ง 

2.1.2 มีกำรจดัโครงกำร/กจิกรรมที่
รณรงค์และส่งเสริมคณุธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
 

มี 2) รณรงค์และส่งเสรมิคุณธรรม
และคว ำมโปร่งใส  
 

- ม.ค. - ก.พ. 
2566 

 

- รอง ผอ.ฝ่ำยบริหำร 
- ผอ.ส่วนบริหำรงำนฯ 
- นส.อรุณกมล มูลกลำง 
 

- 

2.1.3 มีกำรส่งเสริมช่องทำงกำร
สื่อสำรข้อมูลอย่ำงโปร่งใส 
 

มี 3) ส่งเสริมหรือพัฒน ำช่องท ำงกำร
สื่อสำร เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ์
หน้ำส่วนงำนและหน้ำเว็บไซต ์ 

- ม.ค. - ก.พ. 
2566 

 

- รอง ผอ.ฝ่ำยบริหำร 
- รอง ผอ.ฝ่ำยวิชำกำรฯ 
- ผอ.ส่วนบริหำรงำนฯ 
- นส.อรุณกมล มูลกลำง 
- นำยภำณุมำศ พุกกลิ่น 

ใช้รูปแบบ 
ของส่วนกลำง 

และของสถำบันฯ 

2.1.4 มีกำรเปิดเผยข้อมลูควำม
โปร่งใสองค์กรตำมหลักเกณฑ ์

จ ำนวน 
10 รำยกำร 

4) กำรเผยแพร่ข้อมลูที่เกี่ยวเนื่อง
กับก ำรด ำเนินงำนด้ำนคณุธรรม 
และควำมโปร่งใสสู่สำธำณะ  

- ม.ค. - ก.พ. 
2566 

 

- รอง ผอ.ฝ่ำยบริหำร 
- ผอ.ส่วนบริหำรงำนฯ 
- นส.อรุณกมล มูลกลำง 

- 

 รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด  รวมกิจกรรมท้ังหมด 4 กิจกรรม     
 

 

 

 



 

 

มาตรการ/แนวทาง 
การด าเนินงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 

 
เป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

 
งบประมาณ 

 

 
ระยะเวลา 

 

 

ผู้ก ากับ 
และรับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

2.2 ก ำหนดมำตรกำร
กำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริต และประมวล
จริยธรรมส ำหรับ
เจ้ำหนำ้ที่ของรัฐ  

2.2.1 มีระบบและกลไกกำร
ด ำเนินกำรเรื่องร้องเรยีนของส่วนงำน 
 

ไม่น้อยกว่ำ 
2 ช่องทำง 

1) จัดให้มีระบบและกลไกในกำร
ด ำเนินกำรเรื่องร้องเรยีนทั้งระดับ
มหำวิทยำลยัและส่วนงำน 

- ม.ค. - ก.พ. 
2566 

 

- รอง ผอ.ฝ่ำยบริหำร 
- ผอ.ส่วนบริหำรงำนฯ 
- นส.อรุณกมล มูลกลำง 

- 

2.2.2 มีกำรเผยแพร่ช่องทำง/
แนวทำง/ขั้นตอนและผลกำร
ด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียน/มำตรกำร
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ให้บุคลำกร
ในส่วนงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ 

มี 2) กำรเผยแพร่ช่องทำง/แนวทำง/
ขั้นตอนและผลกำรด ำเนินงำน
เรื่องร้องเรียนให้บุคลำกรในส่วน
งำนและผู้ที่เกีย่วข้องรับทรำบ 

- ม.ค. - ก.พ. 
2566 

 

- รอง ผอ.ฝ่ำยบริหำร 
- ผอ.ส่วนบริหำรงำนฯ 
- นส.อรุณกมล มูลกลำง 

- 

2.2.3 มีกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
 
 

มี 3) กำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐไปยัง
บุคลำกรในส่วนงำน/เผยแพร่
ในเว็ปไซต/์กำรประชุม 

- ม.ค. - ก.พ. 
2566 

 

- รอง ผอ.ฝ่ำยบริหำร 
- ผอ.ส่วนบริหำรงำนฯ 
- นส.อรุณกมล มูลกลำง 

- 

 รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด  รวมกิจกรรมท้ังหมด 3 กิจกรรม     
 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรการ/แนวทาง 
การด าเนินงาน 

 
ตัวชี้วัด 

 

 
เป้าหมาย 

 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

 
งบประมาณ 

 

 
ระยะเวลา 

 

 

ผู้ก ากับ 
และรับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

2.3 ประกำศเจตนำรมณ์
นโยบำย No Gift 
Policy จำก กำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ี และก ำรสร้ำง
วัฒนธรรม No Gift 
Policy  
 

2.3.1 มีกำรประกำศเจตนำรมณ์
นโยบำย No Gift Policy จำกกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 
 

มี 1) ประกำศเจตนำรมณ์นโยบำย 
No Gift Policy จำกกำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ีเผยแพร่บนเว็ปไซต ์
 

- ม.ค. - ก.พ. 
2566 

 

- รอง ผอ.ฝ่ำยบริหำร 
- ผอ.ส่วนบริหำรงำนฯ 
- นส.อรุณกมล มูลกลำง 

- 

2.3.2 มีกำรจดักิจกรรมสร้ำง 
วัฒนธรรม No Gift Policy  
 

มี 2) จัดกิจกรรมสร้ำงวัฒนธรรม  
No Gift Policy  

- ม.ค. - ก.พ. 
2566 

 

- รอง ผอ.ฝ่ำยบริหำร 
- ผอ.ส่วนบริหำรงำนฯ 
- นส.อรุณกมล มูลกลำง 

- 

2.3.3 มีกำรเผยแพร่รำยงำนผล 
ตำมนโยบำย No Gift Policy  

มีกำร
รำยงำน
รอบ 6 

เดือน และ 
12 เดือน 

3) ติดตำมและรำยงำนนโยบำย 
No Gift Policy  
 

- มี.ค. -เม.ย. 
2566 

 

- รอง ผอ.ฝ่ำยบริหำร 
- ผอ.ส่วนบริหำรงำนฯ 
- นส.อรุณกมล มูลกลำง 

- 

 รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด  รวมกิจกรรมท้ังหมด 3 กิจกรรม     
 

หมำยเหตุ : ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
  ในกำรประชุมครั้งที่ 11 /2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการด าเนนิงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 
 

ล าดับ 
 

รายการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และส่งเสริม

คุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
   

 
         

2 เผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญบนเว็บไซต์ ได้แก่ โครงสร้ำงองค์กร ข้อมูล
ผู้ บ ริ ห ำ ร  ข้ อมู ล ติ ดต่ อ ส่ วน ง ำน  ข่ ำ วประชำสั มพั น ธ์  Q&A                
แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำร คู่มือและมำตรฐำนกำรปฏิบัติ งำน คู่มื อ         
และ มำตรฐำนกำรให้บริกำร 

            

3 ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน           
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  

   

 
         

4 ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และควำม
โปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

            

5 ติดตำมและประเมินผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ       

 
      

 

6 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ เสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำสถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ และอภิปรำยผลในที่ประชุม
คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำท่ี  

      

 
      

 

 
 

-------------------------------------------------------- 
 

สถำบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ 


