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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  



 

คำนำ 

 

 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให!แต#งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556 - 2560 ดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนบริหารความเสี ่ยงด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานที ่บูรณาการกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้อย่างแท้จริง 
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หลักการและเหตุผล 

 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสต์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีท่ี
ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อำนวยการและการประสานการดำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และปฏิบัติหน!าที ่อื ่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดังกล่าว 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 - 2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการ
ในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั่นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 
 เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลงและยังคงเป็นปัญหาท่ีสำคัญ
ของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
รวมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนำมาสู่การจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) โดยมีวัตถุประสง์
สำคัญเพื่อให!มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ. 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 
2560 ของแต่ละหน่วยงานพร้อมกับนำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไป
บรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการได้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของ
ประเทศไทย จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การ
ปฏิบัติโดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ ด้วย 
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ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ไม่มีกรณีการเกิดทุจริตในสถาบัน ฯ ซ่ึงเป็นส่ิงที่ดี และสถาบันเองคาดหวังว่า 
ในอนาคตจะไม่มีการเกิดการทุจริตตลอดไป และมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ที่คะแนน 76.18 คะแนน อยู่ในระดับ B หมายถึง หน่วยงานสามารถ
ดำเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบางประเด็นที่จำเปน็วางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงประมาณราวร้อยละ 15-25 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ทั้งนี้ หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็นย่อยที่ยังคงเป็น
ปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตาม
หลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล นอกจากนี้ การส่งเสริมกลไกการทำงานที่เปิดเผยจะสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ดังน้ี 
  

ตังบ่งช้ี 
ผลการ
ประเมิน 

มาตรการ/แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี   
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเดนดังต่อไปน้ี อย่างไร  
- มุ่งผลสำเร็จของงาน  
- ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว  
- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

71.74 
 
78.47 
69.95 
66.81 

พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้น
ผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของ
ท่านมากขึ้น 

ด้านการใช้งบประมาณ   
I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 68.33 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข ้อมูลเกี ่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของ
ท่านมากขึ้น 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด  
- คุ้มค่า  
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว ้

69.50 
 

67.58 
71.42 

เพ ิ ่มกลไกกำก ับให ้หน ่วยงานของท ่าน ใช ้จ ่ าย
งบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช ้จ ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด 
- สอบถาม  
- ทักท้วง  
- ร้องเรียน 

64.71 
 

 
69.12 
62.47 
60.56 

ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการ
ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

ด้านการใช้อำนาจ   
I13 ผู ้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

66.81 
ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก 
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที ่
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่าง
เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

62.19 
พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็น
ธรรม  
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ตังบ่งช้ี 
ผลการ
ประเมิน 

มาตรการ/แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ   
I20 ข ั ้นตอนการขออนุญาตเพื ่อยืมทรัพย์ส ินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวกมากน้อยเพียงใด 

59.84 
เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขอ
อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

65.23 
ส่งเสริมการให้ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

69.14 
เพ ิ ่มมาตรการกำก ับดูแลและตรวจสอบ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต   
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการ
แก้ไข มากน้อยเพียงใด 

72.21 
แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่าง
จริงจัง 

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด” 
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบ ทั ้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 

65.21 

ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ทั ้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปน้ี อย่างไร  
- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก  
- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้  
- ม่ันใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา  
- ม่ันใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

61.72 
 
 

63.72 
59.00 
65.26 
59.07 

สร ้างช ่องทางการร ้องเร ียน การต ิดตามผลการ
ร้องเรียน และสร้างความม่ันใจในการจัดการการทุจริต 
ตลอดจนปกป้องผู ้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบ
การทุจริตในหน่วยงาน 

ด้านคุณภาพการดำเนินงาน   
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด  
- โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด  
- โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

70.37 
 
 

73.48 
67.25 

ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่
ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนดมาก
น้อยเพียงใด 
กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชน
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู ้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่า
เทียมกันมากน้อยเพียงใด 73.49 

เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/
ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น
การส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

ด้านประสิทธิภาพการส่ือสาร   
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี
ลักษณะดังต่อไปน้ี มากนอยเพียงใด  
- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
- มีช่องทางหลากหลาย 

72.33 
 

71.68 
72.99 

ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
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ตังบ่งช้ี 
ผลการ
ประเมิน 

มาตรการ/แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี ่ยวกับการดำเนินงานได้อย่าง
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด 

70.80 
เพิ ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื ่อมีข้อกังวล
สงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจน
มากขึ้น 

ด้านการปรับปรุงการทำงาน   
E11 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด  

68.12 
เพิ ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดตอ่ 
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

66.80 
เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น 

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้
ก่อนมาติดต่อ 
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  

65.89 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
E15 หน ่วยงานท ี ่ท ่านติดต ่อ ม ีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

73.49 
ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้น 

ด้านการป้องกันการทุจริต : มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจนริต 

 
 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

0.00 

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปีที่
ผ ่านมา โดยม ีข ้อม ูลรายละเอ ียดการว ิ เคราะห์  
ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผล
การประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ ้น แนว
ทางการนำผลการว ิเคราะห ์ไปสู ่การปฏิบ ัต ิของ
หน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
ให้ดีขึ ้น ซึ ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

0.00 

แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื ่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมี
ข ้อม ูลรายละเอ ียดการนำมาตรการเพื ่อส ่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีที่
รับการประเมิน 

  



[5] 

 

การวิเคราะห์สำหรับการจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

ผลการประเมินในภาพรวม 

 
 จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินที่ไม่ได้มีแนวโน้มไปทางใด และในปีงบประมาณปัจจุบันมีผล
อยู่ในระดับ B ซ่ึงไม่ผ่านมาตรฐานท่ีภาครัฐต้องการ (มากกว่า 85 คะแนนขึ้นไป) 

 
ผลการประเมินภาพรวมรายด้าน 

 
 จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า  
 1) คะแนนการประเมินในส่วนของ IIT สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2563 เล็กน้อย และใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2562 

 2) คะแนนการประเมินในส่วนของ EIT น้อยกว่าปีงบประมาณ 2563 แต่ยังสูงกว่า ปีงบประมาณ 2562 

 3) คะแนนการประเมินในส่วนของ OIT มีแนวโน้มลดลง
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ผลการประเมินรายด้าน 

 
 จากแผนภูมิ จะเห็นได้ว่า  
 1) เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวโน้ม พบว่า ไม่บ่งบอกแนวโน้มว่าไปในทิศทางใด ยกเว้น ด้านที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีแนวโน้มที่ลดลงตามลำดับ 

 2) มีข้อสังเกต เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า 
  2.1 มีการประเมินฯ ที่มีผลการประเมินที่สูงกว่าเดิม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่, ด้านที่ 2 การใช้งบประมาณ, ด้านที่ 3 การใช้อำนาจ, ด้านที่ 4 การใช้ทรพัย์สิน
ของราชการ และด้านที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

  2.2 มีการประเมินฯ ที่มีผลการประเมินที่ต่ำกว่าเดิม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต, ด้านที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน, ด้านที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร, 
ด้านที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน และด้านที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
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 ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(รอบ 12 เดือน) 
 

ประเด็นในการวัดผล 
แผนการดำเนินการ คิดเป็น 

ร้อยละ แผน ผล 
โครงการ/กิจกรรม 6 6 100.00 
ตัวชี้วัด 8 4 50.00 

 
 โดยมีรายละเอียดการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผน ดังน้ี 
 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
แผน ผล หน่วยนับ 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (EIT) 

85.00 76.71 ร้อยละ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (IIT) 

85.00 77.21 ร้อยละ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (OIT) 

95.00 75.00 ร้อยละ 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 0 0 เร่ือง บรรลุเป้าหมาย 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต 1 1 ฉบับ บรรลุเป้าหมาย 
แผนบริหารความเส่ียงด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต 1 1 ฉบับ บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 85.00 100.00 ร้อยละ บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละของความสำเร็จตามตัวชี้วัด 85.00 50.00 ร้อยละ ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่
การป้องกัน และการสร้างสังคมด้วยกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคม เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่ม
ตัวแทนที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน
มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ 

1. พัฒนาและปรับฐานความคิดที ่ไม่ทนต่อการทุจริตของ
บุคลากร 

1.1 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร
และประชาชน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการทํางาน 

2.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร 
โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้าง
คุณธรรม และความโปร่งใสในการทํางาน 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติตนของบุคลากรตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมขององค์กร 

3.1 บุคลากรของสถาบันทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของบุคลากรในการต่อต้านทุจริต 4.1 มีการประชุมคณะทํางานเกี ่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการ
ป ้องก ันการท ุจร ิต ให ้ม ีความเข ้มแข ็ งและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เพื ่อลดโอกาสการทุจริต
หรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดย
อาศัยทั ้งการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไก
ทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของสถาบันให้มีธรรมาภิบาลมาก
ยิ่งขึ้น 

1. ยกระดับการต่อต้านการทุจริต โดยให้ผู ้บริหารแสดง
เจตจํานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 

1.1 จัดทำนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การสร้างคุณธรรม และความ
โปร่งใสในหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งประกาศเจตจํานงสุจริตเผยแพร่ให้
สาธารณชนรับทราบ 

2. พัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตใหม้ี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการ
ทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดได้ยากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2.1 จัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการทุจริตขององค์กร 
2.2 จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น
ระบบ 
2.3 มีการยกระดับการกํากับติดตามเกี่ยวกับด้านการทุจริตขององค์กรตามประเด็นที่มี
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร
และประชาชน เพื่อสื่อสารต่อการรับรู้ผลการดำเนินงานและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน 

3.1 ให้บุคลากรทุกภาคส่วนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและเป็นไปตามกำหนดเวลา 

 
  



[9] 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ/แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ม ุ ่ ง เน ้นการปฏิร ูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจร ิตทั ้งระบบของสถาบ ันให้
สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบังคับใช้ และการลงโทษผู้กระทำ
ผิดตามกฎ ระเบียบ ข ้อบังค ับของสถาบัน นำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมา
บูรณาการในการพัฒนากลไกการดําเนินงานเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องและดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการ
ทุจริตของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 ทบทวนขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณา เพื่อให้บุคลากรบคุคล
ภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว มี
ความโปร่งใส เท่าเทียม และปกป้องสิทธิ์ผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม 

2. พัฒนาช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
รวดเร็ว และมีจํานวนหลากหลายช่องทาง 

2.1 พัฒนาช่องทางการร้องเรียน/ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทางสื่อออนไลน์ และสื่ออื่น ๆ 

3. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัต ิหรือ
ดำเนินการ ให้เหมาะสมต่อการลักษณะวิธีการปฏิบัติและทันสมัย 

3.1 ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติหรือดำเนินการ สำหรับการ
ให้บริการเรื่องต่างๆ ให้ 
- สามารถเข้าใจและยอมรับตามขั้นตอนการปฏิบัติ 
- สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียม โปร่งใส และเป็น
ธรรม 

4. พัฒนากระบวนการประเมินผลการให้บริการและการปฏบิัติงาน 
รวมทั้งส่งเสริมให้นำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการและ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

4.1 ทบทวนกระบวนการประเมินผลการให้บริการและการปฏิบัติงาน 
4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินการการให้บริการและการปฏิบัติงาน โดยแสดงข้อ
บ่งชี้ที่เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งข้อเสนอในการพัฒนา 
4.3 จัดทำรายงานผลการประเมินการให้บริการและการปฏิบัติงาน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

กลยุทธ ์
มาตรการ/แนวทาง 

การดำเนินการตามกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั 

กรอบระยะเวลา 
การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

Q1 Q2 Q3 Q4 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและสรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 
1. พัฒนาและปรับฐานความคิด
ท ี ่ ไ ม ่ ทนต ่ อก า รท ุ จ ร ิ ตของ
บุคลากร 

1.1 จ ัดก ิจกรรมเพื ่อเสร ิมสร ้าง
วัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรม “ความโปร่งใสในการทำงาน
และผลประโยชน ์ท ับซ ้อนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565” 

20,000 
จํานวนกิจกรรมเพื ่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต 

อย่างน้อย 
1 กิจกรรม 

  �  

งานแผนและงบประมาณ 
งานประกันคุณภาพ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร
และประชาชน เพื ่อเสริมสร้าง
องค์ความรู้ สร้างคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการทํางาน 

2.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้าง
ค ว ามร ู ้ ค ว าม เ ข ้ า ใ จ  ผ ่ า นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เอกสาร โปสเตอร์ 
สิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสื่อ
ออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ 
สร้างคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การทํางาน 

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 

- 

จํานวนสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้ สร้างคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การทํางาน 

อย่างน้อย 
2 ประเภท 

� � � � 

3. ส ่งเสร ิมการปฏิบ ัติตนของ
บ ุคลากรตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมขององค์กร 

3.1 บุคลากรของสถาบันทุกคน
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของสถาบัน 

 
- 

จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

0 เรื่อง  �  � รักษาการผู้อำนวยการฯ 

 
- 

ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของสถาบัน 

ร้อยละ 100  �  � งานบุคลากรและกฎหมาย 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของ
บุคลากรในการต่อต้านทุจริต 

4 .1  ม ีการประช ุมคณะท ํางาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กร 

 
- 

ม ี ก ารประช ุ มคณะท ํ าง านจ ั ดท ํ าและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถาบันได้สําเร็จ 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

� � � � 
งานแผนและงบประมาณ 

งานประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
1. ยกระดับการต่อต้านการทจุรติ 
โดยให้ผู ้บริหารแสดงเจตจํานง
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 
 

1.1 จัดทำนโยบายการป้องกันและ
ต ่ อต ้ านการท ุ จร ิ ต  การสร ้ า ง
ค ุณธรรม และความโปร ่งใสใน
หน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุด พร้อม
ทั้งประกาศเจตจํานงสุจริตเผยแพร่
ให้สาธารณชนรับทราบ 

จัดทำนโยบายส่งเสร ิมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

- 
- จัดทำนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา 

1 ฉบับ  �   

งานบริหารบุคคลและ
กฎหมาย จัดทำข้อสั่งการอธิการบดีสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์
ไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

- 

- จัดทำประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ
และของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) 

1 ฉบับ  �   

จัดทำประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และ
E-mail 

- 
- จัดทำ Ads เพื่อการเผยแพร่ อย่างน้อย 

2 ช่องทาง 
 � �  งานประชาสัมพันธ ์
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กลยุทธ ์
มาตรการ/แนวทาง 

การดำเนินการตามกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั 

กรอบระยะเวลา 
การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

Q1 Q2 Q3 Q4 
2. พัฒนากลไกและกระบวนงาน
ด้านการป้องกันการทุจริตให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
มากยิ ่งข ึ ้นเพื ่อลดโอกาสการ
ทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดได้
ยากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบ ัต ิงานของสถาบ ันฯ ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2.1 จ ัดการว ิเคราะห์ความเส ี ่ยง
เกี่ยวกับด้านการทุจริตขององค์กร 

จัดทําแผนบริหารความเสี ่ยงด้านการ
ทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- 
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 แผน � �   

งานแผนและงบประมาณ 
งานประกันคุณภาพ 

2.2 จัดทำแผนและดำเนินการตาม
แผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบ 

จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 

จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 แผน � �   

2.3 มีการยกระดับการกํากับติดตาม
เกี่ยวกับด้านการทุจริตขององค์กร
ตามประเด็นที่มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

รายงานผลการดำเนินการตาม 
- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต 
- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

- 

มีการรายงานผลการดำเนินการตาม 
- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต 
- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

 �  � 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร
และประชาชน เพื ่อสื ่อสารต่อ
การรับรู ้ผลการดำเนินงานและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถาบัน 

3.1 ให้บุคลากรทุกภาคส่วนจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เป็นข้อมูล
ปัจจุบันและเป็นไปตามกำหนดเวลา 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงาน
ทุกหน่วยงาน 

- 

ร้อยละของการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ต่างๆ สําเร็จเป็นไปตามกำหนดเวลา 

ร้อยละ 100  �  � 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 
1. ปรับปรุงระบบรับเรื ่องและ
ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน
การทุจร ิตของสํานักงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 ปรับปรุงขั ้นตอนการรับเรื ่อง
ร้องเรียนและการพิจารณาเพื่อให้
บุคลากรบุคคลภายใน ผู ้มีส่วนได้
ส ่วนเส ีย หร ือประชาชนท ั ่วไป 
สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว มี
ความโปร่งใส เท่าเทียม และปกป้อง
สิทธิ์ผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม 

- ทบทวน ขั้นตอน กระบวนการรับเรื่อง
ร้องเรียนและการพิจารณา 

- 

ร้อยละความสําเร็จในการจัดการเกี ่ยวกับ
เร ื ่องร ้องเร ียนได้เสร ็จส ิ ้นภายในเวลาที่
กําหนด 

ร้อยละ 
100 

� � � � 

รักษาการผู้อำนวยการฯ 
2. พัฒนาช่องทางการร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสเกี ่ยวกับการ
ทุจร ิตและประพฤติม ิชอบให้
ประชาชนสามารถเข ้าถ ึ ง ได้
โดยสะดวกรวดเร็ว และมีจํานวน
หลากหลายช่องทาง 

2.1 พัฒนาช่องทางการร้องเรียน/
ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี ่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบทาง
สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ 

- ทบทวน ตรวจสอบ และพัฒนาช่อง
ทางการร ้องเร ียน หรือแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตหรือการประพฤติ มิ
ชอบ 

- 

จ ํานวนช ่องทางการร ้องเร ียน หร ือแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการประพฤติ 
มิชอบ อย่างน้อย 

3 ช่องทาง 
� � � � 
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กลยุทธ ์
มาตรการ/แนวทาง 

การดำเนินการตามกลยุทธ ์
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วดั 

กรอบระยะเวลา 
การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

Q1 Q2 Q3 Q4 
3 .  ป ร ั บ ป ร ุ ง ก ฎ  ร ะ เ บ ี ย บ 
ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติ
หรือดำเนินการ ให้เหมาะสมต่อ
การลักษณะวิธีการปฏิบัติและ
ทันสมัย 

3.1 ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
แนวทางการปฏิบัติหรือดำเนินการ 
สำหรับการให้บริการเรื่องต่างๆ ให้ 
- สามารถเข้าใจและยอมรับตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
- สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียม โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

- ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนว
ทางการปฏิบัติหรือดำเนินการ สำหรับ
การให้บริการเรื่องต่างๆ 
-  จ ั ด ท ำ  Flow process Chart ก า ร
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

- 

ร ้อยละของบุคลากรที ่ดำเน ินการจัดทำ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ/หรือขั้นตอนการ
ให้บริการอย่างน้อย 1 กระบวนการทำงาน/
กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 100 � � � � 
งานบริหารบุคคลและ

กฎหมาย 

- 

คะแนนผลการประเม ิน ITA [ส ่ วนการ
ประเมิน EIT] ไม่น้อยกวา่ 

85 คะแนน 
� � � � 

งานแผนและงบประมาณ 
งานประกันคุณภาพ 

4 .  พ ั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประเมินผลการให้บริการและ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้
นำผลการประเมินมาปรับปรุง
การให้บริการและการปฏิบัตงิาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

4 . 1  ท บ ท ว น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประเมินผลการให้บริการและการ
ปฏิบัติงาน 

จัดทำแผนการให้บริการ 
- 

จัดทำแผนการประเมินผลการให้บริการ 
1 แผน �    

งานทะเบียนและวัดผล 
งานบริหารสำนักวิชา 
งานกิจการนกัศึกษา 
งานการเงินและบัญช ี

งานพัสดุ 

4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
การให้บริการและการปฏิบัติงาน 
โดยแสดงข้อบ่งชี้ที ่เกี ่ยวกับปัญหา 
อ ุปสรรคในการทำงาน รวมทั้ ง
ข้อเสนอในการพัฒนา 

สรุปผลการให้บริการและการปฏิบัติงาน
ตามแผน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน - 

มีการรายงานผลการดำเนินการ 
- การให้บริการ 
- การปฏิบัติงาน 
 

อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

 �  � 

4.3 จัดทำรายงานผลการประเมิน
การให้บริการและการปฏิบัติงาน 

สรุปผลการประเมินการให้บริการและ
การปฏิบัติงานตามแผน รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน 

- 
มีการรายงานผลการประเมิน 
- การให้บริการ 
- การปฏิบัติงาน 

อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

 �  � 
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สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒา 

 

   

 

แนวโน้มเมื่อเปรียบเทียบรายปีงบประมาณ 

ที่ได้รับการประเมิน 
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ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ 
 หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปี 2564 จำนวน 76.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ B หมายถึง หน่วยงาน
สามารถดำเนินการสอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เป็นส่วนใหญ่ โดยมีบางประเด็นที่จำเป็นวางแผน
พัฒนา และปรับปรุงประมาณราวร้อยละ 15-25 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ทั้งน้ี หน่วยงานพึงพิจารณาประเด็นย่อยที่
ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการ
ดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล นอกจากนี้ การส่งเสริมกลไกการทำงานที่เปิดเผยจะ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในมุมมองของสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือ
บริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่  
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 - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็น
การดำเนินการในปีที่รับการประเมิน  
 - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปีที่ผา่น
มา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มี
ความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้อง
ตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  
 - เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี ่ยวกับขั ้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน  
 - ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง  
 - สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจน
ปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน  
 - พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม - 
ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน  
 - ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 - ส่งเสริมการให้ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  
 - เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/
การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น  
 - เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น  
 - ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  
 - เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น  
 - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น  
 - เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
 - เพิ่มกลไกกำกับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  
 - ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กำหนดมากน้อย
เพียงใด  
 - กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเปน็ไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด  
 - เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เม่ือมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเก่ียวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น  
 - พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระ
ส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของท่านมากขึ้น  
 - แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง  
 - ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  
 - ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น  
 - ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
 - เพิ่มมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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รายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) รายด้าน 
 

IIT 1. ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี  คะแนนเฉล่ีย 84.03 คะแนน 
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IIT 2. ด้านการใช้งบประมาณ คะแนนเฉล่ีย 76.62 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 
 
IIT 3. ด้านการใช้อำนาจ คะแนนเฉล่ีย 76.58 คะแนน 
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IIT 4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนเฉล่ีย 74.02 คะแนน 
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IIT 5. ด้านการแก้ปัญหาการทุจริต คะแนนเฉล่ีย 74.79 คะแนน 
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EIT 6. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน คะแนนเฉล่ีย 78.87 คะแนน 
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EIT 7. ด้านประสิทธิภาพการส่ือสาร คะแนนเฉล่ีย 77.99 คะแนน 
 

 

 

 

 

 
 

EIT 8. ด้านการปรับปรุงการทำงาน คะแนนเฉล่ีย 73.26 คะแนน 
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OIT 9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉล่ีย 100.00 คะแนน 
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OIT 10. ด้านการป้องกันการทุจริต คะแนนเฉล่ีย 50.00 คะแนน 
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