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คํานํา 

  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ประจําป

งบประมาณ-พ.ศ.-2564-เพือ่ใชเปนเครือ่งมือและเปนแนวทางในการปฏิบติัราชการ-ดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติจากยุทธศาสตร-4-ดาน-ไดแก- 

1)-สรางสังคมไมทนตอการทุจริต-2)-สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 3) พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

และ 4) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปรามปรามการทุจริต โดยปรับปรุงโครงการกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพการณ

ปจจุบัน เพื่อใหมีการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

สามารถดําเนินงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่กําหนด รวมถึงการนําไปจัดระบบในการปฏิบัติงาน

ดานการปองกันการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตอไป 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวาการบริหารราชการแผนดิน 

เปนบริหารสาธารณะ และยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบรหิารราชการของสวนราชการ

สวนหน่ึงไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง พนักงานของรัฐบางสวนมีพฤติกรรมสอไปทาง

ที่เอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยมิชอบ มีการทําในลักษณะขัดกันแหงผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายและมาตรฐานจริยธรรม และปญหาที่พบจากการนําเสนอของสื่อสิ่งพิมพหรือสื่อประชาสัมพันธ

จะพบวา ภาพลักษณของสวนราชการมีการทุจรติคอรปัช่ันเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนอยางตอเน่ือง 

สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจในการบริหารราชการแผนดินตามมา ดังน้ัน เพื่อใหทุกสวนฝายมีสวนรวม

ในทุกกระบวนการ ต้ังแตกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรชาติฯ การนํายุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ การติดตาม

ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติฯ ใหสาธารณชนไดทราบในทุกปงบประมาณ 

ทั้งน้ี เพื่อตองการใหเกิดการบรูณาการความรวมมือจากทุกสวนฝายในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง 

เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาประเทศสากล 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่-3-(พ.ศ. 2560---2564) ซึ่งมีวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจรติ-(Zero Tolerance 

& Clean Thailand)” โดยมียุทธศาสตรหลักที่ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานดานปองกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 6 ยุทธศาสตร คือ 1) สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 2) ยกระดับ

เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 4) พัฒนาระบบปองกันการทุจรติ

เชิงรุก 5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 6) ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption-Perceptions-Index-:-CPI)-ประเทศไทย โดยสํานักงาน-ป.ป.ช.-ไดมีการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ซึ่งเปนกลยุทธที่สาํคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ถือเปนมาตรการการปองกันการทุจริตเชิงรุกที่หนวยงานภาครัฐจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงาน

ภาครัฐที่เขารวมการประเมินเพื่อยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและโปรงใสในการดําเนินงาน 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปซึ่งเปนสวนราชการมีหนาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะตองสรางบัณฑิต

ที่มีคุณภาพออกไปรับใชประเทศชาติ จึงเปนหนาที่ในการดําเนินการตามภารกิจอยางโปรงใสและปลอดจาก

การทุจริตในหนวยงาน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง และในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดําเนินการ

ปรับปรุงโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน เพื่อใหมีการดําเนินการปองกันการทุจริต

ไดอยางเปนรูปธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสามารถดําเนินงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ต้ังไว 

รวมถึงการนําไปจัดระบบในการปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตอไป 
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2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตของสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนศิลป 

 2.2 เพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากรมีความสุจริต บรรลุผลตามหนาที่  

 2.3 เพื่อเสริมสรางคุณธรรมในการปองกนัการทจุรติใหกับนักเรียน นักศึกษาของสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 
 

3. เปาหมาย 

 3.1 การดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีประสิทธิภาพและบรรลุผล

ตามเปาหมายที่กําหนด 

 3.2 ผูบริหารและบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีการปฏิบัติงานอยางสุจริต มีประสิทธิภาพ

และบรรลุผลตามภารกิจของหนวยงาน 

 3.3 นักเรียน นักศึกษาของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลปมีการรับรูและตระหนักถึงความสําคัญในการปองกัน

การทุจริต 
 

4. ขอบเขตและระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 4.1 การดําเนินการกับหนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทุกหนวยงาน 

 4.2 ระยะเวลาการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริตข้ึน

บนพื้นฐานหลักการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต-ระยะที่-3  

(พ.ศ.-2560---2564)-นอกจากน้ียังมีการพิจารณาผลการดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมาอันเกี่ยวกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดกําหนดยุทธศาสตรการปองกันการทุจริตของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป ประกอบดวย  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังน้ี 

 กลยุทธ ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตน 

และผลประโยชนสวนรวม 

 มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 

  1.-สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน การนําเสนอ และรูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิด

แยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมในทุกระดับ 

  2.-สงเสริมและพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

 กลยุทธ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 

 1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป-ใหมีความรวดเร็ว-เขาถึงไดโดยงาย 

 2. การสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 
 

 ทั้งน้ี แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจรติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

มีความเช่ือมโยงและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในดานการบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสงัคมไทย และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ.-2560---พ.ศ.-2564) ตามพันธกิจการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล 

โดยมีรายละเอียดของความเช่ือมโยงและสอดคลอง ดังตอไปน้ี 
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ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กับ นโยบาย 

ของรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดของกลยุทธ 

นโยบายรัฐบาล การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ที่

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเก่ียวของ 

พันธกิจดานสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร 

จัดการและปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ 

ใหมีมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที ่1  

สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรที ่5  

ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามทุจริต 

 

แผนปฏิบัติการดานการปองกัน 

การทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ยุทธศาสตร 

ปองกันการทุจริต 

 

สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ 

ปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ 
ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยต้ังแตปฐมวัย 

ใหสามารถแยกระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 

ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรยีน 

การทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 

1. สงเสรมิและพัฒนาการเรยีนการสอน การนําเสนอ 

และรูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยก

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม

ในทุกระดับ 

2. สงเสรมิและพัฒนามาตรฐานทางจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. จํานวนหนวยงานท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยมี

สาระการเรียนรูดานการแยกแยะระหวางผลประโยชน

สวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 18 หนวยงาน 

แนวทางการดําเนนิงาน 

ตามกลยุทธ 

 

ตัวชี้วัดของกลยุทธ 
รอยละของบคุลากรของสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป 

ท่ีไดรับการสงเสริมหรือพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ รอยละ 80 

1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรยีนของ

สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป ใหมคีวามรวดเร็ว เขาถึงไดโดยงาย 

2. การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจตอระบบ

การรับเรื่องรองเรยีน 

จํานวนชองทางการรองเรียนท่ีไดรับการพัฒนา 

หรือปรบัปรงุเพิ่มขึ้น 2 ชองทาง 

ระดับความสําเร็จของความไววางใจตอระบบการรับเรื่อง

รองเรยีน ระดับ 4 

แนวทางการดําเนนิงาน 

ตามกลยุทธ 

 

2. จํานวนกิจกรรมการเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริมใหนักศึกษา 

มีการเรียนรูดานการแยกแยะระหวางผลประโยชน

สวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 17 กิจกรรม 

4 

 



รายละเอียดของแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสงัคมที่ไมทนตอการทุจริต 

กลยุทธที่ 1 แนวทาง 

ตามกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา งบ 

ประมาณ 

ผูกํากบัดูแล ผูรบัผิดชอบ 

ปรับฐาน

ความคิดทุก

ชวงวัยต้ังแต

ปฐมวัยให

สามารถแยก

ระหวาง

ผลประโยชน

สวนตนและ

ผลประโยชน

สวนรวม 

 

 

 

1. สงเสรมิและ

พัฒนาการเรียน

การสอน การ

นําเสนอ และ

รูปแบบการ

ปองกันการทจุรติ

ตามแนวคิดแยก

ระหวาง

ผลประโยชน

สวนตัวและ

ผลประโยชน

สวนรวมในทุก

ระดับ 

 

 

1. จํานวนหนวยงานใน

สังกัดสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลปที่มกีารจัดการ

เรียนการสอน โดยมีสาระ

การเรียนรูดานการ

แยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม 

2. จํานวนกิจกรรมเสริม

หลักสูตรทีส่งเสริมให

นักศึกษามีการเรียนรูดาน

การแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม 

18 หนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

17 กิจกรรม 

1. จัดการเรียนการ

สอนโดยสอด 

แทรกสาระการ

เรียนรูดานการ

แยกแยะระหวาง

ผลประโยชน

สวนตัวและผล 

ประโยชนสวนรวม 

 

2. จัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่สงเสริม

ใหนักศึกษามีการ

เรียนรูดานการแยก 

แยะระหวางผล 

ประโยชนสวนตัว

และผลประโยชน

สวนรวม 

พ.ค. - ก.ย. 

64 

(ภาคเรียน 

ที่ 1 ของป

การศึกษา 

2564) 
 

 
มิ.ย. - ส.ค. 

64 

ไมม ี

 

 

 

 

 

 

 

500,000 

บาท 

รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

รองอธิการบดี

ฝายกิจการ

นักเรียน

นักศึกษา 

กองสงเสรมิ

วิชาการ และ

งานวิจัย/คณะ

และวิทยาลัย

ทุกแหง 

 

 

 

กองกจิการ

นักเรียน

นักศึกษา/คณะ

และวิทยาลัย

ทุกแหง 

5 

 



 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสงัคมที่ไมทนตอการทุจริต 

กลยุทธที่ 1 แนวทาง 

ตามกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา งบ 

ประมาณ 

ผูกํากบัดูแล ผูรบัผดิชอบ 

ปรับฐาน

ความคิดทุก

ชวงวัยต้ังแต

ปฐมวัยให

สามารถแยก

ระหวาง

ผลประโยชน

สวนตนและ

ผลประโยชน

สวนรวม 

 

 

 

 

 

 

2. สงเสรมิและ

พัฒนามาตรฐาน

ทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 

รอยละของบุคลากรของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ที่ไดรับการสงเสรมิหรือ

พัฒนามาตรฐานทาง

จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 
 

รอยละ 80 1. สงเสรมิให

บุคลากรปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2. สรางระบบ

การติดตามการ

ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

เม.ย. - ก.ย. 

64 

ไมม ี รองอธิการบดี

ฝายบริหาร 

กองบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล และ

หนวยงานใน

สังกัดสถาบัน

บัณฑิตพัฒน

ศิลป 

 

6 

 



 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธที่ 1 แนวทาง 

ตามกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา งบ 

ประมาณ 

ผูกํากบัดูแล ผูรบัผิดชอบ 

ปรับปรงุ

ระบบรบัเรื่อง

รองเรียนการ

ทุจริตใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

1. การพฒันาและ

ปรับปรงุระบบ

การรบัเรื่อง

รองเรียนของ

สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ใหมี

ความรวดเร็ว 

เขาถึงไดโดยงาย 

จํานวนชองทางการ

รองเรียนที่ไดรับการ

พัฒนาหรือปรับปรงุ 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 ชองทาง 1. การปรบัปรุง

ระบบการรับ

เรื่องรองเรียน

ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป

ใหมีความรวดเร็ว

และเขาถึงไดงาย 

2. การพัฒนา

ระบบการรับ

เรื่องรองเรียน

ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป

ใหมีชองทางมาก

ข้ึน 

 

 

มี.ค. - ก.ย. 

64 

  ไมม ี รองอธิการบดี

กํากับดูแลงาน

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. กลุมนิติการ 

2. กลุม

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

7 

 



ยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธที่ 1 แนวทาง 

ตามกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กิจกรรม/

โครงการ 

ระยะเวลา งบ 

ประมาณ 

ผูกํากบัดูแล ผูรบัผิดชอบ 

ปรับปรงุ

ระบบรบัเรื่อง

รองเรียนการ

ทุจริตใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

2. การสรางความ

เช่ือมั่นและความ

ไววางใจตอระบบ

การรบัเรื่อง

รองเรียน 

ระดับความสําเร็จของ

ความไววางใจตอระบบ

การรับเรื่องรองเรียน  

ระดับที่  1 มีการกําหนด

ขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน

ที่ชัดเจน 

ระดับที่ 2 มีการจัดทําระบบการ

แจ งผลการดํ าเนินงานให ผู

รองเรียนรับทราบ 

ระดับที่ 3 มีการเผยแพร

ขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน

ผานชองทางประชาสัมพันธ

ของสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป 

ระดับที่  4 มีการสํารวจความ

เช่ือม่ันและความไววางใจตอ

ระบบการรับเรื่องรองเรียน 

ระดับที่ 5 มีการนําผลจากการ

สํารวจมาปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการรับเรื่องรองเรียน 

ระดับที่ 4 1. การเผยแพร

ข้ันตอนการรบั

เรื่องรองเรียน

ผานชองทาง

ประชาสมัพันธ

ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป 

2. จัดทําระบบ

การแจงผลการ

ดําเนินงานใหผู

รองเรียน

รับทราบอยาง

ตอเน่ือง 

 

มี.ค. - ก.ย. 

64 

ไมม ี รองอธิการบดี

กํากับดูแลงาน

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. กลุมนิติการ 

2. กลุม

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

8 

 



สวนท่ี 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

 การติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ 

มีการประเมินผลความสําเร็จตามมิติประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการตามแผน และประเมินปญหา 

อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกลาว เพื่อใหไดขอเสนอแนะเชิงพัฒนาในการนําไปปรับปรุง

และทบทวนแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในปถัดไป โดยการประเมิน

จะเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1. วิธีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการดานการปองกัน

การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล และการรายงานผล 

 4. เกณฑในการประเมินผล 
 

1.-วิธีการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดานการปองกัน

การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 1.1 ศึกษาและจัดทําแบบรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ 

ดานการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 1.2 ศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการดานปองกัน 

การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 1.3 จัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการดานการปองกัน 

การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการดานการปองกัน

การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป คือ “แบบรายงานผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป”  

ซึ่งมีข้ันตอนการสรางเครื่องมือดังตอไปน้ี   

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับรูปแบบการติดตามและประเมินผล 

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

2. สรางแบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สําหรับใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการติดตาม 

และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล และการรายงานผล 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ดานการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 1. ทําหนังสือราชการถึงหนวยงานในสังกัดในการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ

ดานการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 2. หนวยงานในสังกัดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหกับผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ

ดังกลาวตามแบบฟอรมที่ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดกําหนด เพื่อใหผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดพิจารณากลั่นกรองขอมูล 

ผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการน้ันตอไป 

 3. ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกลาว ใหกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยกําหนดใหมีการรายงานในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

 4. คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดําเนินการรายงานขอมูล การรายงานสรุปผล และประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการดังกลาว ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดําเนินการรายงานขอมูลการรายงานสรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในรอบ 

6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตอสภาสถาบันบัณฑติพัฒนศิลปเพื่อดําเนินการพิจารณาใหขอสังเกต และนําขอสังเกต

มาปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริตในปตอไป 
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4. เกณฑในการประเมินผล 

 เกณฑในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มี 3 กรณี ดังตอไปน้ี 

 

1. กรณีตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

เปนคารอยละ 

คารอยละความสําเร็จ = ผลการดําเนินงานจริง x 100 

                                เปาหมายตามแผน 

 

2. กรณีตัวช้ีวัด

ที่กําหนดไว 

เปนระดับ 

เกณฑการเทียบประเมินคะแนนรอยละความสําเร็จ 

ระดับ 1 

ปรับปรงุ

เรงดวน 

ระดับ 2 

ปรับปรงุ 

ระดับ 3 

พอใช 

ระดับ 4 

ดี 

ระดับ 5 

ดีมาก 

<รอยละ 

60.00 

รอยละ 

60.00 - 69.99 

รอยละ 

70.00 - 79.99 

รอยละ 

80.00 - 89.99 

รอยละ 

90.00 - 100 

 

3. กรณีตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

เปนครัง้/เรื่อง/เครือขาย/กิจกรรม/ 

หนวยงาน 

คารอยละความสําเร็จ = ผลการดําเนินงานจริง x 100 

                                เปาหมายตามแผน 

 

 ข้ันตอนการประเมินความสาํเรจ็ของตัวช้ีวัดในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อแสดงความสําเร็จในภาพรวม

ตามมิติประเด็นยุทธศาสตร ไดกําหนดวิธีและแนวทางเกณฑการประเมิน ดังน้ี 

  ข้ันตอนที่ 1 เปนการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

  ข้ันตอนที่ 2 นําผลการประเมินตามเปาหมายตัวช้ีวัดมาแปลงคาฐานการวัดเปนคารอยละ 

  ข้ันตอนที่ 3 นําผลการประเมินจากข้ันตอนที่ 2 มาหาคาเฉลี่ยรอยละความสําเร็จตามจํานวน

ตัวช้ีวัด 
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สวนท่ี 4  

บทสรุป 

 

1. เง่ือนไขความสําเร็จ 

 แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

จะบรรลุเปาหมายที่กําหนด โดยผูบริหารและบุคลากรทุกระดับจะตองดําเนินการตามเงื่อนไข ดังน้ี 

 1.1 มีการประกาศกรอบแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ชัดเจน 

 1.2 บุคลากรไดรับรูรับทราบถึงการปฏิบัติงานอยางสุจริต มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามภารกิจ 

ของหนวยงาน 

1.3 บุคลากรใหความสําคัญและความรวมมือในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 1.4 หนวยงานในสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลปมีการปฏิบัติภารกิจอยางโปรงใส ตรวจสอบได 

2. การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยมุงเนนและใหความสาํคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน

ในสังกัด เพื่อรวมกันขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายในทุกระดับ ดังน้ี 

 2.1 ดําเนินการถายทอดแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไปยังหนวยงานและวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 2.2 กําหนดบทบาทของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไปสูการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

ตามคาเปาหมายที่กําหนดไวในแตละตัวช้ีวัด 
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