แผนปฏิบตั กิ ารการปองกันและปราบปราบการทุจริต กรมสงเสริมวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ยุทธศาสตรที่ ๑ : เสริ มสร้ างจิตสํานึกและค่านิยมให้ หน่วยงานภาครัฐบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ ๑ นโยบายดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหนวยงานในการสรางความโปรงใส นโยบายหลัก
แผนงาน : สงเสริมบทบาทผูบริหารในเชิงนโยบายดานการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมใหเกิดกิจกรรมภายในหนวยงานที่แสดงถึงการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม/โครงการ
เปาหมาย
มาตรการ
ตัวชีว้ ดั
การเสริมสรางจิตสํานึก คานิยมคุณธรรม
๑. ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพ สวธ.
จริยธรรมในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ๒. เผยแพรจรรยาบรรณวิชาชีพ สวธ. ทางเว็บไซต
และประพฤติมิชอบ
๓. จัดใหมีกจิ กรรมเพื่อสรางจิตสํานึกคานิยม คุณธรรม
จริยธรรมใหกับบุคลากร สวธ. เชน กิจกรรมเผยแพรความรู
ผานบอรด KM ทุกเดือน
๔. จัดทํานโยบายการกํากับองคกรที่ดีและแจงเวียนหนวยงานภายในทราบ
๕. จัดทําประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปรงใสและตรวจสอบได
ตามมาตรฐานความโปรงใส ครบทั้ง ๔ มิติ

ยุทธศาสตรที่ ๒ : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ ๒ ดานความเปดเผยการมีระบบตรวจสอบภายในองคกร
แผนงาน : สงเสริมใหเกิดกิจกรรมปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งหนวยงานภายในเครือขาย
กิจกรรม/โครงการ
มาตรการ
การมีสวนรวมของบุคลากรในการปองกันและ ๑. การมีระบบควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานยอย
๒. การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในองคกร
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

๓. รณรงคตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ผานบอรด KM ทุกเดือน
๔. สรุปผลการจัดซื้อจัดจางผานทางเว็บไซต กรมสงเสริมวัฒนธรรม
๕. จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร หรือศูนยราชการสะดวก
๖. มีการประกาศขั้นตอนการใหบริการ ณ จุดใหบริการ
๗. มีการรวมกลุมเครือขายชอสะอาดและจัดกิจกรรม
รณรงคตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

ผูร บั ผิดชอบ

๑ ฉบับ
๑ ครั้ง
๑๒ ครั้ง

๑ ฉบับ
๑ ครั้ง
๑๒ ครั้ง

๑. กลุมบริหารบุคคล
๒. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๓. กลุมพัฒนาระบบบริหาร

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ

๔. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๕. กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ตัวชีว้ ดั

เปาหมาย
๑ ระบบ
๑ แผน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
๑ แหง
ทุกหนวยงาน
บริการใน สวธ.
๑ กิจกรรม

๑ ระบบ
๑ แผน
ทุกเดือน
ทุกเดือน
๑ แหง
ทุกหนวยงานบริการ
ใน สวธ.
๑ กลุม

ผูรบั ผิดชอบ

๑. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๒. กลุมตรวจสอบภายในระดับกรม
๓. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๔. กลุมพัสดุฯ/กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. หองสมุดศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
๖. ทุกหนวยงานบริการใน สวธ.
๗. ทุกหนวยงานบริการใน สวธ.

ยุทธศาสตรที่ ๓ : เสริมสรางความเข็มแข็งในการปองกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ ๓ ดานการใชดุลยพินิจ
แผนงาน : ปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรัปชั่นภายใน สวธ.
กิจกรรม/โครงการ
มาตรการ
การสรางมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑. จัดตั้งศูนยราชการใสสะอาดของสวธ.
๒. จัดทําชองทางรับขอรองเรียนและ ขอคิดเห็นของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
๓. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงานที่ใหบริการ
ใหเหมาะสมกับกฎ ระเบียบของหนวยงานเพื่อลดการใช
ดุลยพินิจของเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
๔. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (RM)
๕. จัดทํารายงานการควบคุมภายใน รอบ ๖,๑๒ เดือน
๖. คูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน

ตัวชีว้ ดั

เปาหมาย
ผูรบั ผิดชอบ
๑ แหง
๑ แหง
๑. กลุมชวยอํานวยการฯ
ไมนอยกวา ๒ ชองทาง ไมนอยกวา ๒ ชองทาง ๒. กลุมชวยอํานวยการฯ
รอยละ ๕๐
รอยละ ๕๐
/ทุกหนวยงานบริการใน สวธ.
๓. ทุกหนวยงานบริการใน สวธ.
๑ ฉบับ

๑ ฉบับ

๒ ครั้ง
๑ ฉบับ

๒ ครั้ง
๑ ฉบับ

ยุทธศาสตรที่ ๔ : เสริมสรางสมรรถนะเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มาตรฐานความโปรงใส : มิติที่ ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน
แผนงาน : สงเสริมใหเจาหนาที่ของ สวธ. ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตและถูกตอง ตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับทางราชการ
กิจกรรม/โครงการ
มาตรการ
ตัวชีว้ ดั
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
สรางกลไกการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ

๑. จัดกิจกรรมอบรมใหความรู เรื่องการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐพรอมทั้งบทลงโทษ

๑ ครั้ง

เปาหมาย
๑ ครั้ง

๔. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๕. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๖. กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ผูรบั ผิดชอบ

๑. กลุมชวยอํานวยการฯ

