แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
และ
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำนำ
ตามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื ่ อวั น ที ่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็ น ชอบให้ แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื ่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้ว ยการป้องกั น และปราบปรามการทุจ ริตภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่ว ยงานภาครัฐ จั ด ทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ล ะหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรร ทรัพยากรสนับสนุนแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2556 - 2560 ดำเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกหน่วยงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่บูรณา
การกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการทุจริตร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองกับยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้อย่าง
แท้จริง

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สารบัญ
หน้า
หลักการและเหตุผล
ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2562
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ กรอบระยะเวลาการทำงาน และผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ
2563
ภาคผนวก
- สรุปรายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562
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[1]
หลักการและเหตุผล
ตามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื ่ อวั น ที ่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็ น ชอบให้ แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื ่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่
ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร
สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อำนวยการและการประสานการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดังกล่าว เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต พ.ศ.2552 - 2555 ซึ ่ ง สอดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรับชั่นร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของแต่ละหน่วยงาน
เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงและยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของ
สังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึง
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนำมาสู่การจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ. ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้มี
แนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกัน
จัดทำแผนปฏิบัติ ก ารป้ องกั นและปราบปรามการทุจ ริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 ของแต่ ล ะ
หน่ ว ยงานพร้ อมกั บ นำยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐไปบรรจุ ไ ว้เป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบ ัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการได้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุม
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติโดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิช อบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
ดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย

[2]
ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2562
ในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา กรณีการเกิดการทุจริตในสถาบันไม่มีและเป็นศูนย์ ซึ่งทางสถาบันเอง
คาดหวังว่าในอนาคตจะไม่มีการเกิดการทุจริตตลอดไป และผลมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ที่คะแนน 83.26 คะแนน อยู่
ในระดับ B โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2562
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการ
IIT
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งมั่นสู่
ระดับดี
หารป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ่งทีควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับ
(Good)
หน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี คือ
1. ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
2. การสร้างการรับรูเ้ กี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3.เปิดโอกาสให้บคุ ลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
4. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุม้ ครองผู้ร้องเรียน ข้อมูล
ของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ
ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนหรือผูร้ ับบริการยังคงมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
EIT
มาตรฐาน แต่อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ในส่วนของประสิทธิภาพการสื่อสาร แม้หน่วยงานจะมีการวางระบบการ
ระดับพอใช้ สื่อสาร แต่ข่าวสารอาจยังไม่เป็นปัจจุบันมากนัก นอกจากนี้ แม้จะมีความพยายามปรับปรุงกระบวนการทำงาน
(Fair) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพแต่ยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งสิ่งที่ควรเป็นประเด็นการ
พัฒนาสำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับพอใช้ โดยควรดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ
1. การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ตดิ ต่อด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนด
2. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
3. พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผูม้ าติดต่อ หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วน
ร่วม เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น
OIT
โดยมีการวางระบบทีม่ ีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็น
ระดับยอด ปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการ
เยี่ยม ทุจริตในหน่วยงานให้ลดลง น้อยลง หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยภาพรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น
(Excellence) "ต้นแบบ" ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ราชการอื่นๆ

ซึ่งทางสถาบันได้ด ำเนินการประเมินความเสี่ยงและความเป็น ไปได้ที่จ ะเกิด การทุจ ริตอย่างสม่ำเสมอ จากการ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ในการบริหารงานของผู้บริหารสถาบัน รวมถึงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการทำงาน
อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ยังคงเห็นประเด็นและโอกาสของความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอโดย
ได้กำหนดเกณฑ์ประเมินพิจารณาระดับความเสี่ยงไว้ ดังนี้

[3]
ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุกรณ์จะเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร พิจารณาจากสถิติการเกิดความเสี่ยง ประวัติของการเกิดความ
เสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความถี่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถ
กำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คำอธิบาย
5
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา
เกิดขึ้นแน่นอน
4
สููง
มีโอกาสเกิดขึ้น เดือนละ 1 - 3 ครั้ง
ไม่เกินร้อยละ 80
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้น ปีละ 1 - 3 ครั้ง
ไม่เกินร้อยละ 60 หรือไม่แน่ใจ
2
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้น 2 - 3 ปี เกิดขึ้น 1 ครั้ง
ไม่เกินร้อยละ 40
1
น้้อยมาก แทบไม่มีโอกาส หรือ > 3 ปี เกิดขึ้น 1 ครั้ง
ไม่เกินร้อยละ 20
ระดับความรุน แรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ซึ่งอาจเกิด
ประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่เกิด กับ
องค์กร โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อองค์กรในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
สามารถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ ผลกระทบ
คำอธิบาย
เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้
ทำให้ตัวชี้วัดขององค์กรไม่บรรลุเป้าหมายแน่นอน
5 รุนแรงที่สุด
และส่งผลเชิงลบต่อความยั่งยืนขององค์กร
เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้
ค่อนข้าง
4
ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมีโอกาสไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 80
รุนแรง
และส่งผลเชิงลบต่อความยั่งยืนขององค์กร
เป็นเหตุการณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้
3 ปานกลาง
ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมีโอกาสไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 60
เป็นเหตุการณ์เชิงลบที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด
2
น้อย
ส่งผลให้ตัวชี้วัดขององค์กรมีโอกาสไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 20
เป็นเหตุการณ์เชิงลบ แต่ไม่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด
1 น้้อยมาก
หรือองค์กรสามารถควบคุมเหตุการณ์ข้างต้นได้โดยสมบูรณ์

[4]

Impact (ผลกระทบ)

Risk Matrix
5
4
3
2
1

10
15
20
8
12
16
6
9
12
4
6
8
2
3
4
Likelihood (โอกาสที่จะเกิด)

25
20
15
10
5

Degree of Risk = Impact x Likelihood
ระดับ

ค่าคะแนน

สูงมาก (HT) 15 - 25
สููง (H)
10 - 14
ปานกลาง (M) 4 - 9
น้อย (L)
1-3

ความหมาย
ระดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้ โดยจัดการความเสีย่ งเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสีย่ งเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รบั ไม่ได้
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
Take (การยอมรับ)
หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและภายใต้ระดับ ความ
เสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้
Treat (การลด)
หมายถึง การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
Terminate (การหลีกเลี่ยง) หมายถึง การดำเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ย งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง ทั้งนี้ หากทำการใช้กลยุทธ์นี้ อาจต้องทำการพิจารณาวัตถุประสงค์ว่า
สามารถบรรลุได้หรือไม่เพื่อทำการเปลี่ยนต่อไป
Transfer (การโอนความเสี่ยง) หมายถึง การร่วมจัดการ โดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับบุคคลหรือองค์กรอื่น
ซึ่งได้ประเมินและมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

[5]
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/
ตัวชี้วดั /โครงการ/กิจกรรม
ที่มีความเสีย่ ง
บุคลากรประพฤติมิชอบและ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

การจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่โปร่งใส
และการบริหารงานพัสดุ

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบของความเสีย่ ง

ปัจจัยภายนอก :
- การเอื้อประโยชน์จากบุคคลภายนอก
ปัจจัยภายใน :
- การเอื ้ อ ประโยชน์ ข องบุ ค ลากรภายในก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน/การรับสินบน
- การขาดจิตสำนึกของบุคลากรภายใน
ปัจจัยภายนอก :
- การเอื้อประโยชน์จากบุคคลภายนอก
ปัจจัยภายใน :
- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
พัสดุและระเบียบกระทรวงการคลังฯ

- ความน่ า เชื ่ อ ถื อ /ชื ่ อ เสี ย ง
ของสถาบัน
- การถู ก ฟ้องร้อง/ร้ องเรีย น
จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
- ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ต้ อ งรั บ ผิ ดทางวิน ัย และทาง
ละเมิ ด และอาจต้ อ งรั บ ผิ ด
ทางอาญา

วิธีการควบคุม/วิธีลดผลกระทบ
ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
- ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ หนังสือเวียน
ต่างๆ ที่มีผลใช้บังคับ
- นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่าง ๆ
ได้แก่
-- นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงาน
-- นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
-- นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน
-- นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพือ่ ป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
-- นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร
- O21การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ
- O22 การเผยแพร่ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- O23/O24 สรุปและรายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหา

ประเมินระดับของความเสี่ยง
โอกาส
ผล
เกิด กระทบ L x I ระดับ
(L)
(I)

1

5

5

M

1

5

5

M

[6]
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
ตัวชี้วดั /โครงการ/กิจกรรม
ที่มีความเสีย่ ง
บุ ค ลากรประพฤติ ม ิ ช อบและทุ จ ริ ต ในการ
ปฏิบัติงาน
การจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่โปร่งใสและการบริหารงาน
พัสดุ

กลยุทธ์ใน
การบริหาร
ความเสี่ยง
Treat

Treat

มาตรการ/แผน
การจัดการความเสี่ยง
เพิ่มเติม
- O37/O38 เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตใน
องค์กร
- O37/O38 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส และ
เป็นธรรม
- ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการทำงาน เพือ่ การนำไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
(สำหรับการควบคุมภายใน)
1. การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานในทุก
หน่วยงาน (ทุกไตรมาส)
2. โครงการสัมมนา “ความโปร่งใสในการ
ทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน” (ไตรมาส
ที่ 3)
3. ปรับกระบวนการจัดทำแผน การ
ดำเนินงาน การรายงานและสรุปผลการ
ดำเนินงาน (ทุกไตรมาส)

กรอบระยะเวลาการ
ดำเนินการ (ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าของความเสี่ยง

   

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
(งานทรัพยากรบุคคล/งานนิติการ)

   

ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน
(งานพัสดุ/งานการเงิน/งานบัญชี/
งานนิติการ)

[7]
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบัน
กลยุทธ์
วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานและหลักธรรมาภิบาล
แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 การเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับนโยบาย ผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
1.2 กำหนดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ประเมิน การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
1.3 บุคลากรมีส่วนร่วมในกำกับ ติดตาม และตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบกลไกป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์
บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร
2. กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 จัดอบรม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
2.1 ทบทวนแผนฯและกำหนดมาตรการแนวทางการดำเนินงานต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์
1. สถาบันมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถาบันง่ายขึ้น ด้วยระบบและสิ่งที่สถาบัน
ได้จัดเตรียมไว้ให้
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบและกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกในการรับเรื่อง พิจารณาข้อร้องเรียนต่างๆ ให้เข้าถึงได้ง่าย มีความรวดเร็ว
ปกป้องสิทธิ์และความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
2.1 ปรับปรุงระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารสถาบันได้ง่าย
2.2 มุ่งเน้นการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงระบบและกลไกการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน

[8]
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ กรอบระยะเวลาการทำงาน และผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั ความสำเร็จ

กรอบระยะเวลาการ
ดำเนินการ (ไตรมาส)
1 2
3 4

ผู้รับผิดชอบ
กำกับ ติดตาม

เจ้าภาพ

ผู้เกี่ยวข้อง

อธิการบดี

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา
ผู้อำนวยการ
สำนักงานฯ

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

อธิการบดี

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา
ผู้อำนวยการ
สำนักงานฯ

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

อธิการบดี

รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษา
ผู้อำนวยการ
สำนักงานฯ

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ทุกฝ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่น 1.1 วางมาตรการเสริมในการสกัด - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
และไว้วางใจในการบริหารจัดการ กั้นการทุจริตเชิง นโยบายบนฐาน ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT)
ตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบัน และหลักธรรมาภิบาล
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)









ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกป้องกันการทุจริตเชิงรุก
บุ ค ลากรมี ค วามซื ่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต 2.1 เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตใน
ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบ องค์กร
และไม่มีการทุจริต
2.2 กำหนดมาตรการและแนวทาง
ปฏิ บั ต ิ เ พื ่ อ ให้ ม ีม าตรฐานในการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านเป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน

- เรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT)
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT)
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)











ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
1. สถาบันมีระบบการจัดการข้ อ 3.1 ปรั บปรุ ง ระบบและกลไกใน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้ การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT)
มีประสิทธิภาพ
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงและมี 3.2 ปรับปรุงระบบและกลไกการมี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถาบันง่ายขึ้น ด้วยระบบและสิ่งที่
สถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้







[9]
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

วัน เวลา สถานที่
ดำเนินการ

กิจกรรม “ทบทวน วิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามทุจริต และแผน
บริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต”

ต.ค. 2562
สถาบัน

1.1

กระบวนการเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร นโยบาย ผล
การดำเนินงานของสถาบัน

ตลอดปีงบประมาณ
สถาบัน

1.1

จัดทำและรายงานผลการกำกับติดตามการ
ดำเนินการต่อผู้บริหาร

2.1

โครงการสัมมนา “ความโปร่งใสในการทำงาน
และผลประโยชน์ทบั ซ้อน”

2.2

3.1,3.2

การปรับปรุงระบบและกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน
และการมีสว่ นร่วมของผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย

(1) ม.ค. 2563 (2) เม.ย. 2563
(3) ก.ค. 2563 (4) ต.ค. 2563
สถาบัน
มิ.ย. 2563
สถาบัน
ต.ค. – ธ.ค. 2562
สถาบัน

งบประมาณ
(บาท)
-

-

5,000
-

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ
ฝ่ายงาน
ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
ฝ่ายงานบุคลากร
คณะกรรมการฯ
ฝ่ายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะกรรมการฯ

1.1

จัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)

เม.ย. – ก.ค. 2563

-

นักวิชาการประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปราม
ทุจริต
- ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
- ร้อยละของความสำเร็จตามตัวชีว้ ัด
- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT)
- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT)
- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)

1 ฉบับ
1 ฉบับ

- จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของ
บุคลากรในสถาบัน
- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT)

0

- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT)
- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT)
- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)

85.00
85.00
85.00
85.00
95.00

85.00
85.00
85.00
95.00

ภาคผนวก
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สรุปรายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562
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