
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ :  ๑) เพ่ือใช้ในการรวบรวมและจัดทําสรุปผลรายงานประจําปีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  
เพ่ือเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี และแจ้งสํานักงบประมาณทราบ เพ่ือสํานักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณถัดไป และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามข้อ ๑๙ ของระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒) เพ่ือประเมินผลสําเร็จของโครง/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 
 
๑. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

๒. ช่ือโครงการ : โครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

* ๓. ลักษณะโครงการ : � โครงการท่ีเสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี  �  โครงการต่อเนื่อง 

* ๔. ประเภทโครงการ : � อบรม/สัมมนา � เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ � สร้างเครือข่าย 

      � กํากับ/ติดตาม/ประเมินผล � แสวงหาข้อเท็จจริง/ไต่สวน 

                อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 

* ๕. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
    ตัวชีว้ัด  ๑.๑ ระดับความสําเร็จของ กระบวนการปรับกระบวนการคิด 

*        ตัวชีว้ัดความสําเร็จโครงการและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เป้าหมาย ผลท่ีได้ วิธีการประเมิน 

เชิงปริมาณ 

(๑) จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า ๓,๐๐๐ คน ประมาณ ๕,๐๐๐ คน จํานวนแบบตอบรับเข้าร่วม 
จํานวนรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน 

(๒) ร้อยละการรับรู้และความ 
พึงพอใจ 

มากกว่าร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๖.๖๗ แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความสําเร็จของการจัด
กิจกรรม 

มากกว่าร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๔.๒๖ แบบสอบถาม 

 

 

 

 

รายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หน่วยงาน สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป ์
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๖. แนวทางการดําเนินงานภายใต้แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี      
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

          แนวทางท่ี ๑ สร้างจติสํานึก และปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต 
          ตัวชี้วัด ๑.๓ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อ 

การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

๗. วัตถุประสงค์โครงการ 
๗.๑ เพ่ือใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรม เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่การสร้างความตระหนักรู้และไม่เพิกเฉย 

ต่อการทุจริต 
๗.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ในฐานะคนรุ่นใหม่ เป็นแกนนําและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

ป้องกันการทุจริต 
๗.3 เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในสังกัด สร้างเครือข่ายความรู้ ความเข้าใจ วางแนวทางป้องกันและ

ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านทุจริต 

๘. เป้าหมายของโครงการท่ีกําหนด 
    ● ผลผลิต (Outputs) 
 - มีสื่อศิลปวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมตามท้องถ่ินของตน เผยแพร่การต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - สร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา ในการต่อต้านการทุจริต 
   ● ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 - สื่อศิลปวัฒนธรรมต้านการทุจริต มีส่วนในการสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
 - เครือข่ายนักเรียน นักศึกษา สามารถเป็นกําลังสําคัญในการสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้าน 

การทุจริตในสังคม 
 - ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในสังกัด มีความตระหนักรู้และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๙. อธิบายกิจกรรม/วิธีการดําเนินงาน 
๙.๑ กิจกรรมท่ี ๑ การประกวดต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ ๒.๕ ล้านบาท 

  เป็นกิจกรรมประกวดเพลงประกอบลีลา รับสมัครผู้เข้าแข่งขันโดยไม่จํากัดเง่ือนไข แบ่งเป็นระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ 
  ระดับภูมิภาค ดําเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งบประมาณ          
ตัดโอนส่วนภูมิภาค ๓ แห่ง แห่งละ ๒.๕ แสนบาท รวม ๗.๕ แสนบาท (เบิกจ่ายครบเต็มจํานวน) จัดการแข่งขัน
ดังต่อไปนี้ 
   ภาคเหนือ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม : 
๑,๓๐๐ คน 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ณ หอประชุมภิรมย์สุรางค์ 
จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม : ๑,๐๐๐ คน 
   ภาคกลางและภาคตะวันออก โรงละครวังหน้า กรุงเทพฯ โดยวิทยาลัยนาฏศิลป ผู้เข้าร่วม : 
๑,๑๐๐ คน 
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   ภาคใต้ ได้รับการสนับสนุนการประพันธ์เพลงโดย คุณเอกชัย ศรีวิชัย (จัดทําเป็นบันทึกการแสดง) 
ผู้ชนะเลิศแต่ละภูมิภาค เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป 
  ระดับประเทศ จัดการแข่งขัน ณ โรงละครวังหน้า กรุงเทพฯ โดยสํานักงานอธิการบดี 
   ทีมชนะเลิศ ระดับประเทศ: ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
   รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมคงไทย 
   รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมวงซาวเมือง 
๙.๒ กิจกรรมท่ี ๒ : การอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อต้านการทุจริต 
   กิจกรรมย่อยท่ี ๑ อบรมสัมมนาแกนนํานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รู้รักษาความดี มีจิตสาธารณะ 
เอาชนะคอรัปชั่น งบประมาณ ๗.๐ แสนบาท  
  วันท่ี ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
  สถานท่ี โรงแรมชะอํา Eco camp รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
  เป้าหมาย นักศึกษาแกนนําของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จํานวน ๒๐๐ คน 
  กิจกรรมย่อยท่ี ๒ ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชน 
  งบประมาณ ๑.๘ ล้านบาท (ตัดโอนหน่วยงานละ ๑ แสนบาท) 
  มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดท้ัง ๑๘ แห่ง เป็นผู้ดําเนินการ 
  เป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ประมาณ ๕,๐๐๐ คน 
  กิจกรรมย่อยท่ี ๓ สร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต 
  งบประมาณ ใช้งบประมาณเหลือจ่ายของแต่ละโครงการ 
กิจกรรมท่ี ๓ : การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  กิจกรรมย่อย ๑ การอบรมสัมมนาด้วยระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  
  งบประมาณ ๖.๓๒ แสนบาท ผู้เข้าร่วมท่ัวประเทศ ประมาณ ๒,๐๐๐ คน 
  สถานท่ี สัมมนาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ถึงหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง 
  กิจกรรมย่อย ๒ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสํานึกเก่ียวกับคุณธรรม 
  งบประมาณ ๙.๐ แสนบาท สถานท่ี โรงแรมชะอํา Eco camp รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
 กิจกรรมย่อยท่ี ๓ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย สําหรับผู้บริหารสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 
  งบประมาณ ๗.๒๙ แสนบาท ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้บริหารต้ังแต่ระดับผู้อํานวยการกองข้ึนไปหรือ
เทียบเท่า และฝ่ายนิติการ สํานักงานอธิการบดี 
  สถานท่ี โรงแรมรอยัล ซิดี้ เขตตลิ่งขัน กรุงเทพฯ 

๑๐. กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด :  
 กิจกรรมท่ี ๑ ศิลปินและผู้สนใจด้านศิลปวัฒนธรรมท่ัวประเทศ 
 กิจกรรมท่ี ๒ นักเรียน นักศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และในสถานศึกษาใกล้เคียง 
 กิจกรรมท่ี ๓ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์       
กลุ่มเป้าหมายท่ีดําเนินโครงการ :  
 กิจกรรมท่ี ๑ ศิลปินและผู้สนใจด้านศิลปวัฒนธรรมท่ัวประเทศ 
 กิจกรรมท่ี ๒ นักเรียน นักศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และในสถานศึกษาใกล้เคียง 
 กิจกรรมท่ี ๓ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์       
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๑๑. ระยะเวลาในการดําเนินการ : เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๒. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร รวมท้ังส้ิน ๖,๕๓๒,๐๐๐ บาท 

ปี พ.ศ. งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๖,๕๓๒,๐๐๐ ๖,๕๓๒,๐๐๐ ปรับเปลี่ยนงบประมาณ 
เหลือจ่าย จํานวน 
๗๒๙,๐๐๐ บาท  
สําหรับกิจกรรมท่ี ๓ 
กิจกรรมย่อยท่ี ๓ 

๑๓. ผลการดําเนินงาน 
           ● สถานะโครงการ (เสร็จสิ้น) 

โครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรม จํานวน ๓ กิจกรรม มีสถานะการดําเนินงานดังนี้ 
กิจกรรมท่ี ๑ การประกวดต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ ๒.๕ ลบ. เสร็จส้ิน 
กิจกรรมท่ี ๒ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อต้านการทุจริต งบประมาณ ๒.๕ ลบ. เสร็จส้ิน 
กิจกรรมท่ี ๓ พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบ ๑.๕๓๒ ลบ. เสรจ็ส้ิน 

* ● ผลผลิต (Outputs) ท่ีเกิดข้ึนจริง 
 - มีสื่อศิลปวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมตามท้องถ่ินของตน เผยแพร่การต่อต้าน   

  การทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน ๕ บทเพลง 
 - สร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา ในการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ 
  ๑. เครือข่ายประสานงานของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๒. เครือข่ายผู้นํานักเรียน นักศึกษา ในสังกัดฯ 
  ๓. เครือข่ายนักเรียน นักศึกษา นอกสังกัดฯ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานศึกษาส่วนภูมิภาค 
  ๔. เครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต 
* ● ผลลัพธ์ (Outcomes) ท่ีเกิดข้ึนจริง 
 - สื่อศิลปวัฒนธรรมต้านการทุจริต มีส่วนในการสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
 - เครือข่ายนักเรียน นักศึกษา เป็นกําลังสําคัญในการสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

ในสังคม 
 - ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในสังกัด ตระหนักรู้ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

● การนําผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีได้จากโครงการไปปรับใช้ประโยชน์ในงาน 
 - นําสื่อท่ีผลิตในโครงการ ส่งมอบให้ ปปช. ใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 - เครือข่ายนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจรติกับภาคประชาสงัคม 

*  ๑๔. โครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี 
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถลดปัญหาการทุจริตในหน่วยงานและสังคมไทย และสามารถ     
      ตอบสนองยุทธศาสตร์ท่ีท่านระบุไว้ในข้อ ๕ อย่างไร 



 

หน้า 5 จาก 5 

 

 การใช้ศิลปวัฒนธรรม เป็นสื่อในการขับเคลื่อนให้สังคมตระหนักรู้ และไม่ทนต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ช่วยให้เข้าถึงสังคมได้มากยิ่งข้ึน เพราะศิลปวัฒนธรรม สะท้อนถึงอัตลักษณ์ร่วมกัน ตอบสนอง
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล แต่ละสังคมได้เป็นอย่างดี  

๑๕.โครงการดังกล่าว ควรดําเนินการในปีต่อไปหรือไม่ 
� ควร เพราะ ขยายเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือต่อต้านการทุจริตให้แพร่หลายยิ่งข้ึน 
���� ไม่ควร เพราะ 

๑๖. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
● ก่อนดําเนินการ 

- ขาดการบูรณาการกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ไปเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

● ระหว่างดําเนินการ 
- ขาดแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและเร่งรัดการดําเนินงานบ่อยครั้ง 
- ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการให้ท่ัวถึง ทําให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าท่ีควร 

● หลังดําเนินการ 
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 

๑๗. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงาน/ทางเลือกในการใช้งบประมาณ 
      ● ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการดังกล่าว 
          ไม่มีข้อเสนอแนะ 
      ● ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานแผนบูรณาการฯ ในปีงบประมาณถัดไป 

๑. ควรมีการวางแผนการดําเนินงานล่วงหน้า ภายในไตรมาสท่ี ๓ ก่อนหน้าปีงบประมาณถัดไป 
๒. ควรสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือ

สถานศึกษาท่ัวประเทศ 
๓. ควรใช้จุดเด่นของสถาบันฯ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปวัฒนธรรม จํานวนนักเรียน นักศึกษา เป็น

ส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการ 

      ● ข้อเสนอแนะทางเลือกในการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณถัดไป 
ไม่มีข้อเสนอแนะ 
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