
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
ผลการดำเนินงาน 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง สถาบันได้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการตระหนักถึงพิษภัย

ของการทุจริต และให้ความสำคัญของการไม่ทุจริต ต่อต้านการทุจริต 
ตลอดจนร่วมกันสอดส่อง ดูแล และตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ทุจริตในหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การจัด
อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทุจริตกำหนด การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต การเข้าร่วมกิจกรรมในการรับรู้ รับทราบไป
กฏหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับ ตลอดจนร่วมเป็นภาคีเคร ือข ่าย  
ในแนวทางการต่อต้านป้องกันการทุจริต จากหน่วยงานกลาง ของรัฐ 
(ปปช /ปปท) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกำหนดหลักสูตรที่มี
เนื้อหาสาระ ในการต่อต้านป้องกันและควบคุมการทุจริต ต่อผู้เรียน 
การประกาศเจตนารมณ์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แนวปฏิบัติการ
เป็นองค์กรต่อต้านและปลอดการทุจริต และการจัดหน่วยงานและ
กรรมการให้มีหน้าที ่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานการ
ปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จ้าง การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น 

สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………….. 

ผลการดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ก ิจกรรมท ี ่  1 ปล ุกจ ิตสำน ึกร ่วมต ้านการท ุจร ิตด ้วยม ิต ิทาง
ศิลปวัฒนธรรม ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เกิดเหตุการณ์ไวรัสโคโร
นา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 
กิจกรรมที่ 2 เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อต้านการทุจริต ดำเนินการไป
แล้วจำนวน 12 หน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ดำเนินการไปแล้วจำนวน 12 หน่วยงาน 

 
 



 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 

กิจกรรมที่ 2 เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้านการทุจริต  
 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ สรุปรายงานผล 

1 วิทยาลัยนาฏศิลป  
จันทบุรี 

30 ม.ค.63 
31 ม.ค.63 

 
3 ก.พ.63 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเยาวชน 
กิจกรรมที่ 2 ประกวดวาดภาพในหัวข้อ 
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรมที่ 3 เดินขบวนรณรงค์สร้าง
จิตสำนึก 

- ห้องประชุมเริงนทีบูรพา 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

 
- บริเวณชุมชนโดยรอบ

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย
นาฏศิลปจันทบุรี จำนวน 518 คน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.21 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ ผู้นำเยาวชนคน    
รุ่นใหม่ต้องมีความรู้ เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ       
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชน      
ให้มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคม มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือในการทำงาน 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดยเปิดโอกาสให้
เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ถึงปัญหาการทุจริตและการร่วมมือ
กันป้องกันการทุจริตโดยการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมเพ่ือให้เป็น
เยาวชนต้นแบบมีที่คุณภาพของสังคม 

 

 

 

 



2 

ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ สรุปรายงานผล 

2 วิทยาลัยนาฏศิลป 
สุโขทัย 

 24 ก.พ.63 
 

24 ก.พ.63 
 

29 ก.พ.63 

กิจกรรมที่ 1 บรรยายให้ความรู้         
เรื่อง โตไปไม่โกง 
กิจกรรมที่ 2 อบรมแกนนำและสร้างกลุ่ม
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรมที่ 3 จัดแสดงดนตรีนาฏศิลป์
ต่อต้านการทุจริตในชุมชน และเดินขบวน
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 

- หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
- โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์
รังสรรค์ อ.วังเจ้า จ.ตาก  
- ถนนคนเดินและงาน
สักการะพระแม่ย่า จังหวัด
สุโขทัย 

ผู้เข้าร่วม นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน 
575 คน และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาอ่ืน จำนวน      
107 คน ครูอาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน   
68 คน ครูอาจารย์ บุคลากรสถานศึกษาอ่ืน จำนวน 45 คน 
ประชาชนทั่วไป 180 คน ความพึงพอใจที่ ได้จากการอบรม          
มีค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจทีได้เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการต่อต้าน
ทุจริตคอรัปชั่น และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปเผยแพร่ และ
นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

3 วิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุง 

2 มี.ค.63 กิจกรรม นาฏศิลปพัทลุง วิ่งต้านโกง 
2563 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
นักศึกษา 

- หาดแสนสุขลำปำ อ.เมือง   
จ.พัทลุง 

ผู้เข้าร่วม นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 
708 คน ครูอาจารย์และบุคลากร จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
95 จากการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมภาพรวม     
อยู่ในระดับดีทุกด้าน 28.77 เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้เป็น
แบบอย่างผู้นำในการสร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริต  
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ สรุปรายงานผล 

4 วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี 

20 ม.ค.63 
 
 

13 ก.พ.63 

กิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกให้มีความ
ซื่อสัตย์ด้วยมิติทางวัฒนธรรม เยาวชนคน
รุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อต้านทุจริต 

หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัย
นาฏศิลปลพบุรี 

 
ตลาดเทศบาลเมืองลพบุรี    
วังนารายณ์ อำเภอเมือง 

จังหวัดลพบุรี 
สถานที่ราชการในจังหวัด

ลพบุรี 

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 95 มีความรู้และมีจิตสำนึกที่ดีด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำองค์ความรู้       
ไปประยุกต์ใช้ โดยมีการประเมินอย่างมีคุณภาพ มีความเข้าใจใน
กิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักถึงพฤติกรรมในการมีจิตสำนึกให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ค่าเฉลี่ย 4.80 วิทยากรให้ความรู้ ค่าเฉลี่ย 
4.80 และปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษารักษาวัฒนธรรมของไทยและ         
มีจิตสาธารณะ ค่าเฉลี่ย 4.82 สรุปผลภาพรวมของกิจกรรม         
มีค่าเฉลี่ย 5.12 อยู่ในระดับมากที่สุด 

5 วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

5 ก.พ.63 
22 ก.พ.63 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมความ
เข้าใจเรื่องการต่อต้านการทุจริตและ
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีรวมใจ          
ต้านภัยทุจริต 
 
กิจกรรมขยายความรู้การต่อต้านการ
ทุจริตสู่ชุมชน 

ห้องบุษราคัม  
วิทยาลัยนาฏศิลป 

 
 
 

นครศรีธรรมราช 
ตลาดน้ำตำบลเชียรใหญ่ 

ผู้ เข้าร่วม นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 33.33 ประชาชนทั่วไป     
ร้อยละ 66.67 ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.55 ด้านการนำไปใช้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.61 ด้านความรู้และประโยชน์ที่ ได้รับจากการจัด
โครงการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.56 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปเผยแพร่
เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับบุคคลใกล้ตัวในการต่อต้านทุจริต 
เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ วางแนวทางการป้องกันและ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
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ลำดับ
ที ่

หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ สรุปรายงานผล 

6 วิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี 

5 -6 มี.ค.63 กิจกรรมที่ 1 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามทุจริต 
ในทุกรูปแบบ 
กิจกรรมที่ 2 จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
รวมพล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(กิจกรรมฐานลดกลโกง ด้วยการกีฬา) 

อาคารเอกนกประสงค์ 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

ผู้เข้าร่วม นักเรียน จำนวน 463 คน คิดเป็นร้อยละ 82.83 
นักศึกษา จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 17.17  
กิจกรรมที่ 1 ก่อนการบรรยายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเยาวชน
กับการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ใน
ระดับมาก และหลังการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ค่าเฉลี่ย 
4.36 อยู่ในระดับมาก สามารถขยายผลแก่บุคคลอ่ืนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก นำ
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก และ
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้นำนักเรียนนักศึกษา
เป็นตัวอย่างและเป็นพลังสร้างกลุ่มเครือข่าย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.39 
อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ใน
ระดับมาก 

7 วิทยาลัยนาฏศิลป 11-20 ก.พ.
63 

กิจกรรมที่ 1 อบรมสร้างจิตสำนึกให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
กิจกรรมที่ 3 การแสดงต่อต้านการทุจริต 

วิทยาลัยนาฏศิลป ผู้เข้าร่วม นักเรียน 1,343 คน นักศึกษา 130 คน รวม 1,473 คน 
ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับ
มากที่สุด การนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตและสร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต 

 



ล ำดับ
ที่

โครงกำร สังกัด
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน (บำท)

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

หมำยเหตุ

๑ โครงการพัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต 

วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช

๙ มกราคม 
๒๕๖๓

ข้าราชการและบคุลากร
 ๒๓ คน 
นกัเรียน นกัศึกษา  ๑๐ 
คน 

๙,๓๕๐.- วิทยาลัยช่าง
ศิลปนครศรี
ธรรมราช

๒ โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปงีบประมาณ ๒๕๖๓

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 24 มกราคม 
๒๕๖๓

ผู้บริหาร คณะครูและ
บคุลากรทางการศึกษา
จ านวน ๗๓ คนนกัเรียน
นกัศึกษา จ านวน ๕๙ คน

๗๑,23๐ บาท นายคณิต  
ชุมช่วย

๓ โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปงีบประมาณ ๒๕๖๓             
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ๒1 มกราคม 
๒๕๖3

ผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบคุลากร นกัเรียน 
นกัศึกษา จ านวน 569 
คน

51,190 บาท ฝ่ายศิลป
วัฒน-ธรรม
กองบริการ
การศึกษา 
ส านกังาน
อธิการบดี

สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้มีควำมซ่ือสัตย์สุจริตด้วยมิติทำงวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2563
กิจกรรมที่ 3 โครงกำรปรับกระบวนทัศน์ พัฒนำเครือข่ำย ป้องกันและปรำบปรำมและไม่ทนต่อกำรทุจริต สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ ำปี ๒๕๖๓



ล ำดับ
ที่

โครงกำร สังกัด
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน (บำท)

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

หมำยเหตุ

๔ โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๓

ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
บคุลากรทางการศึกษา
และเครือข่าย
บคุคลภายนอก จ านวน 
๗๕ คน

๖๘,6๘๐ บาท วิทยาลัยนาฏ
ศิลป
เชียงใหม่

๕  โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม   
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ๒๐ มกราคม 
๒๕๖๓

ครู อาจารย์
และบคุลากรทางการ
ศึกษา และเครือข่ายของ
วิทยาลัย จ านวน
 ๙๕ คน

๕๒,๒๗๕ บาท วิทยาลัยนาฏ
ศิลปลพบรีุ

๖ โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปงีบประมาณ ๒๕๖๓             
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต

คณะศิลปศึกษา ๙ มีนาคม 
๒๕๖๓

ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บคุลากรทางการศึกษา 
พันกังานราชการ และ
เจ้าหนา้ที่ในสังกัดคณะ
ศิลปศึกษา จ านวน ๖๕ 
คน

๗๒,๑๖๕ บาท คณะ
ศิลปศึกษา



ล ำดับ
ที่

โครงกำร สังกัด
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน (บำท)

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

หมำยเหตุ

๗ โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปงีบประมาณ ๒๕๖๓             
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ๒๓-๒๕ 
มกราคม 
๒๕๖๓

ข้าราชการครู อาจารย์ 
บคุลากรทางการศึกษา 
พนกังานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง 
นกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวน  ๘๐๐ คน

๗๘,๖๒๕ บาท วิทยาลัยนาฏ
ศิลปร้อยเอ็ด

๘ โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปงีบประมาณ ๒๕๖๓             
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓

ครู อาจารย์ บคุลากร
จ านวน ๖๙ คน

๕๖,๓๕๕ บาท วิทยาลัยนาฏ
ศิลปจันทบรีุ

๙ โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปงีบประมาณ ๒๕๖๓             
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ๑๓ มกราคม 
๒๕๖๓

ครู อาจารย์ บคุลากร
ทางการศึกษา จ านวน 
๑๒๐ คน

1๔,745 บาท วิทยาลัยช่าง
ศิลปสุพรรณบรีุ

๑๐ โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปงีบประมาณ ๒๕๖๓             
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต

วิทยาลัยนาฏศิลปนคร
ราชสีมา

๑๑ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓

ผู้บริหาร คณะครู
บคุลากร จ านวน 
๖๐ คน

39,260 บาท วิทยาลัยนาฏ
ศิลป
นครราชสีมา



ล ำดับ
ที่

โครงกำร สังกัด
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน (บำท)

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

หมำยเหตุ

๑๑ โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปงีบประมาณ ๒๕๖๓             
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต

วิทยาลัยนาฏศิลปนคร
ศรีธรรมราช

๓๑ มกราคม 
๒๕๖๓

ผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบคุลากร จ านวน 
๘๘ คน
นกัเรียน จ านวน 
๕๐๐ คน

53,040 บาท วิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรี 
ธรรมราช

๑๒ โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปงีบประมาณ ๒๕๖๓             
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต

คณะศิลปวิจิตร ๒๑ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓

๒๓,๕๒๐ บาท คณะศิลป
วิจิตร

จัดแล้วแต่
ยังไม่ได้ส่ง
รายงาน

๑๓ โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปงีบประมาณ ๒๕๖๓             
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ 5-6 มีนาคม 
2563

63,155 บาท วิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุพรรณบรีุ

จัดแล้วแต่
ยังไม่ได้ส่ง
รายงาน

๑๔ โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปงีบประมาณ ๒๕๖๓             
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 1๑ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓

22,745 บาท คณะศิลป
นาฏดุริยางค์

จัดแล้วแต่
ยังไม่ได้ส่ง
รายงาน



ล ำดับ
ที่

โครงกำร สังกัด
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำน (บำท)

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

หมำยเหตุ

๑๕ โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปงีบประมาณ ๒๕๖๓             
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต

วิทยาลัยนาฏศิลป 12 กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓

33,915.98 บาท วิทยาลัยนาฏศิลปจัดแล้วแต่
ยังไม่ได้ส่ง
รายงาน

๑๖ โครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความ
ซ่ือสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง รอวิทยาลัย
เปดิ

นกัศึกษา 40 คน 
อาจารย์ 20 คน 

63,75๐.- ฝ่าย
อุดมศึกษา 
วิทยาลัยศิลป
อ่างทอง

อ.จำรุชำ

084 011

-0492

ยังไม่ได้จัดแต่

ยืนยันว่ำจะจัด

เน่ืองจำก

ด ำเนินกำร

บำงส่วนไปแล้ว

หมำยเหตุ

                 โดยตัดโอนเงินโครงการสร้างจิตส านกึใหม้ีความซ่ือสัตย์สุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม

                  กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายการปอ้งกันและปราบปรามทุจริต จ านวน 1,๐๒๘,100 บาท แต่มียอดใช้ไป 774,000.98 บาท 

มียอดคงเหลือ  254,099.10

ไมไ่ด้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร จ ำนวน ๒ วิทยำลัย ๑. วิทยำลัยช่ำงศิลป  ๒. วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์




