
 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตาม 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบ 6 เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 



รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

  

 ตามท่ี ที่ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกทั้ง ส านักงาน ป.ป.ช. มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ o๔๐ “รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ ๖ เดือน” นั้น 

สถาบันมอบหมายให้กองแผนงานติดตาม รวบรวม และประเมินผล ผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ และมี
โครงการทั้งหมดจ านวน ๗ โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน คือ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ของ
โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ ของ
โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ซึ่งประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ ๑) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) โครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้น า ๓) โครงการพัฒนา
ผู้น าเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

- ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘ ของ
โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ โครงการความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน เนื่องจากที่
ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติให้ปรับโครงการความพึง
พอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน เป็น “โครงการศึกษาธรรมาภิบาลในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ และมีโครงการทั้งหมดจ านวน ๖ โครงการ/กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงาน คือ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/
กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

 

 



  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามทุจริต ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ 
และมีโครงการทั้งหมดจ านวน ๓ โครงการ/กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงาน คือ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/
กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 หากพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด ๓ ยุทธศาสตร์ จะมีโครงการทั้งหมดจ านวน ๑๖ โครงการ สามารถ
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๒ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของ
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ ของ
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  

- ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕ ของ
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 
 

 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



ยทุธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษา
และบคุลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม

 - เจตนารมณ์เจตจ านง
ในการบริหารงานและการ
เปน็องค์กรธรรมาภิบาล

 - เพื่อแสดงว่าผู้บริหารของสถาบนั
มเีจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วย
การน้อมน าพระบรมราโชวาทฯ 
และค่านิยมร่วมของสถาบนั เปน็
หลักในการปฏิบติัหน้าที่ ด้วยความ
มุง่มัน่ ต้ังใจบริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริต มคุีณธรรม

 - ช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ 
ได้แก ่www.nida.ac.th 
บอร์ด หนังสือเวียน

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และการเปน็องค์กรธรรมาภิบาลผ่านช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โดยการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภายใน
สถาบนั หนังสือเวียน และเว็บไซต์สถาบนัทั้งในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

 - กองงาน
ผู้บริหาร

 - โครงการการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพื้นฐาน
ส าหรับบณัฑิตศึกษา 
(ND๔๐๐๐)

 - เพื่อใหผู้้ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบนัเปน็คนที่มคุีณภาพสมบรูณ์ 
มคุีณธรรม จริยธรรม มโีลกทัศน์
กว้างไกล เปน็ที่ยอมรับในสังคม

 - ร้อยละของนักศึกษาที่มี
เวลาเข้าฟังการบรรยาย  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานส าหรับบณัฑิตศึกษา 
(ND๔๐๐๐) ประจ าภาค ๒/๒๕๖๑ เมือ่วันที่ ๑๗ - ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยเชิญอาจารย์มาบรรยายในหวัข้อวิชา 
"บณัฑิตและคุณค่าความเปน็มนุษย์" "การเขียนรายงานทาง
วิชาการและข้อระวังการคัดลอกผลงานทางวิชาการ" และ 
"จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ" ซ่ึงมนัีกศึกษาเข้า
ฟังการบรรยายจ านวน ๑๙๖ คน คิดเปน็
ร้อยละ 80.11 (ใช้จ่ายจริง จ านวน 199,206 บาท ณ 
วันที่ 31 มนีาคม 2562)

๗๐๐,๐๐๐
(ค่าลงทะเบยีน

หน่วยกติรายวิชา
ของนักศึกษา)

กองบริการ
การศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณที่ได้
รับจัดสรร (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๑ - ม.ีค. ๒๕๖๒)



สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒)

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษา
และบคุลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

 - โครงการอบรมใหค้วามรู้
เร่ือง การคัดลอก
วิทยานิพนธ์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2562

 - เพื่อใหนั้กศึกษาและผู้ที่สนใจได้
ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน
 - เพื่อสร้างความเข้าใจใหนั้กศึกษา
และผู้ที่สนใจใหส้ามารถเขียนอา้งองิ
ผลงานของผู้อืน่ได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อใหนั้กศึกษาได้ทราบถึง
บทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการ
คัดลอกผลงาน

 - จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
๒๐๐ คน

อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยคาดว่าจะด าเนินการในวันที่ 
20 กรกฎาคม 2562

๓๐,๐๐๐
(เงินรายได้ของ
สถาบนั)

กองบริการ
การศึกษา

 - โครงการความพึงพอใจ
ต่อผลงานของผู้บริหาร
สถาบนั

 - เพื่อศึกษาความรู้สึกและความ
คิดเหน็ของประชาคมที่มต่ีอการ
บริหารงานของผู้บริหารสถาบนัใน
รอบปทีี่มกีารประเมนิ

 - จ านวนคร้ังในการด าเนิน
โครงการความพึงพอใจต่อ
ผลงานผู้บริหารสถาบนั ๑ 
คร้ังต่อปี

ยังไมด่ าเนินการ เน่ืองจากที่ประชุมกรรมการสภา
คณาจารย์ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๗ มนีาคม ๒๕๖๒ มี
มติใหป้รับโครงการความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหาร
สถาบนั เปน็ โครงการศึกษาธรรมาภิบาลในสถาบนั
บณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งน้ีเพื่อที่จะสามารถพัฒนา
กรอบแนวคิดการวิจัยใหม้คีวามรอบด้านและคลอบคลุมทุก
มติิของธรรมาภิบาลมากย่ิงขึน้

100,000
(เงินรายได้ของ
สถาบนั)

สภาคณาจารย์

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๑ - ม.ีค. ๒๕๖๒)

งบประมาณที่ได้
รับจัดสรร (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒)

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา
และส่งเสริมใหม้ี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
การต่อต้านการทุจริต

 - โครงการค่ายนิด้า
พัฒนาผู้น า

 - เพื่อสร้างความตระหนัก
เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจในการเปน็ผู้น า มี
จิตส านึกที่ดีต่อสาธารณะ รู้จัก
แบง่ปนัและบ าเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคมใหแ้กเ่ยาวชนใน
ระดับอดุมศึกษาของไทย
- เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบนัใหเ้ปน็
ที่รู้จักในกลุ่มเปา้หมายหลักของ
สถาบนั

 - การด าเนินงานบรรลุตาม
เปา้หมายโครงการร้อยละ 
๘๐

อยู่ระหว่างการด าเนินการ คาดว่าจะจัดค่ายนิด้าพัฒนา
ผู้น า คร้ังที่ 6 ในวันที่ 24-28 มถิุนายน 2562
(ใช้จ่ายจริง 128,560 บาท ณ วันที่ 31 มนีาคม 2562)

1,๒00,000
(เงินแผ่นดิน)

กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กจิกรรมเพื่อ
สังคม กองงาน
ผู้บริหาร

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๑ - ม.ีค. ๒๕๖๒)

งบประมาณที่ได้
รับจัดสรร (บาท)

ผู้รับผิดชอบ



สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒)

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม
การมส่ีวนร่วมของ
ชุมชนและบรูณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านทุจริต

 - โครงการพัฒนาผู้น า
เยาวชนระดับมธัยมศึกษา

 - เพื่อด าเนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการแกสั่งคมตาม
วัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่รับบริการวิชาการ
ต่อประโยชน์จากการบริการ
 ไมน้่อยกว่าร้อยละ ๘๕
 - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการ
ใหบ้ริการ ไมน้่อยกว่าร้อยละ
 ๘๕
 - จ านวนผู้เข้ารับบริการ ไม่
น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน
 - ร้อยละงานบริการ
วิชาการของส านักสิริพัฒนา
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด ไมน้่อยกว่าร้อยละ 
๙๕
 - ร้อยละของผู้เข้ารับ
บริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ไมน้่อยกว่าร้อย
ละ ๘๐

อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยคาดว่าจะด าเนินการในเดือน
มถิุนายน 2562

๓๐๐,๐๐๐
(เงินแผ่นดิน)

ส านักสิริพัฒนา

งบประมาณที่ได้
รับจัดสรร (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๑ - ม.ีค. ๒๕๖๒)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด



สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 4



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒)

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม
การมส่ีวนร่วมของ
ชุมชนและบรูณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านทุจริต (ต่อ)

 - โครงการพัฒนาภาวะ
ผู้น าตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง
และการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนแกบ่คุลากรทาง
การศึกษา

 - เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ใหก้บับคุลากรทางการศึกษาได้
น าไปประยุกต์ใช้ใหเ้กดิประโยชน์
ต่อสังคมต่อไป

 - การด าเนินงานบรรลุตาม
เปา้หมายโครงการ ร้อยละ 
๘๐

จัดอบรมเชิงปฏิบติัการและศึกษาดูงาน ในวันที่ 26 - 27
 กมุภาพันธ์ 2562 โดยมจี านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน
 67 คน ทั้งน้ี ผลการประเมนิโครงการสามารถด าเนินงาน
บรรลุตามเปา้หมายโครงการร้อยละ 100
(ใช้จ่ายจริง จ านวน 163,664.01 บาท ณ วันที่ 31 
มนีาคม 2562)

337,5๐๐
(เงินแผ่นดิน)

กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กจิกรรมเพื่อ
สังคม กองงาน
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณที่ได้
รับจัดสรร (บาท)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๑ - ม.ีค. ๒๕๖๒)



สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 5



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒)

ยทุธศาสตร์ที่ ๒ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานปอ้งกนั
การทุจริตภายใน
สถาบนั

 - หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การขอดูข้อมลูเกีย่วกบั
ผลการศึกษา

 - เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการขอดูข้อมลูเกีย่วกบั
ผลการศึกษา เพื่อใหก้ารจัดการ
เรียนการสอนเปน็ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ

 - จ านวนข้อร้องเรียนของ
นักศึกษากรณีที่คณะไม่
ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไมเ่กนิ ๒ ข้อ
ร้องเรียน/ปี
การศึกษา

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอดูข้อมลูเกีย่วกบั
ผลการศึกษา รวมทั้งการตรวจสอบข้อร้องเรียนแล้ว ทั้งน้ี 
ไมม่ขี้อร้องเรียนจากนักศึกษา กรณีที่คณะไมป่ฏิบติัตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว

 - กองบริการ
การศึกษา

 - แนวปฏิบติัการขอ
แกไ้ขผลการศึกษาของ
นักศึกษา ส าหรับอาจารย์
ผู้สอน

 - เพื่อก าหนดใหม้แีนวปฏิบติัการ
ขอแกไ้ขผลการศึกษาของนักศึกษา 
ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนที่
รับผิดชอบการใหผ้ลการศึกษาของ
แต่ละวิชาได้ใหผ้ลการศึกษาแก่
นักศึกษาเสร็จส้ินแล้วใหเ้ปน็
มาตรฐานเดียวกนั

 - จ านวนข้อร้องเรียนของ
นักศึกษากรณีอาจารย์ผู้สอน
ไมป่ฏิบติัตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไมเ่กนิ ๒ ข้อ
ร้องเรียน/ปี
การศึกษา

จัดท าแนวปฏิบติัการขอแกไ้ขผลการศึกษาของนักศึกษา
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนแล้ว 
ทั้งน้ี ไมม่ขี้อร้องเรียนจากนักศึกษา กรณีอาจารย์ผู้สอนไม่
ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการดังกล่าว

 - กองบริการ
การศึกษา

งบประมาณที่ได้
รับจัดสรร (บาท)

ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๑ - ม.ีค. ๒๕๖๒)



สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 6



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒)

ยทุธศาสตร์ที่ ๒ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต่อ)

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานปอ้งกนั
การทุจริตภายใน
สถาบนั (ต่อ)

 - ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์
 (e-GP)

 - เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปญัหา
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ลดความผิดพลาด
ในการปฏิบติัตามระเบยีบลดความ
ซ้ าซ้อนการบนัทึกข้อมลู รวมถึง
เพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้

 - ไมม่ขี้อร้องเรียนเกีย่วกบั
การทุจริตคอร์รัปช่ัน

เจ้าหน้าที่พัสดุภายในสถาบนัด าเนินการจัดหาพัสดุใน
ระบบ e-GP ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2561 - 31 ม.ีค. 
2562 โดยการจัดซ้ือจัดจ้างที่มวีงเงินเกนิ 5,000.- บาท 
ทุกแหล่งเงินต้องด าเนินการในระบบ e-GP เพื่อใหเ้ปน็ไป
ตามพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวไมม่ผู้ี
ร้องเรียนเกีย่วกบัการทุจริตคอร์รัปช่ัน

 - กองคลังและ
พัสดุ

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้าง
กลไกการปอ้งกนัเพื่อ
ยับย้ังการทุจริต

 - แนวทางการปอ้งกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การตรวจสอบบคุลากรใน
หน่วยงานถึงความ
เกีย่วข้องกบัผู้เสนองาน 
กรณีการจัดซ้ือจัดจ้าง

 - เพื่อปอ้งกนัการเกดิผลประโยชน์
ทับซ้อนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
 ต้องค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการ ความมปีระสิทธิภาพ คุ้มค่า
 โปร่งใส เปน็ธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้

 - ไมม่ขี้อร้องเรียนเกีย่วกบั
การมผีลประโยชน์ทับซ้อน

สถาบนัมกีารแจ้งเวียนแนวทางการปอ้งกนัผลประโยชน์
ทับซ้อนและการตรวจสอบบคุลากรในหน่วยงานถึงความ
เกีย่วข้องกบัผู้เสนองาน กรณีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ใหห้น่วยงานภายในสถาบนัทราบและถือปฏิบติั ระหว่าง
วันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ีค. 62 บคุลากรภายในสถาบนัที่
เปน็กรรมการจัดซ้ือจัดจ้างปฏิบติัตามแนวทางการปอ้งกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการตรวจสอบบคุลากรใน
หน่วยงานถึงความเกีย่วข้องกบัผู้เสนองาน กรณีการจัดซ้ือ
จัดจ้าง จึงไมม่ผู้ีร้องเรียนเกีย่วกบัการมผีลประโยชน์ทับซ้อน

 - กองคลังและ
พัสดุ

งบประมาณที่ได้
รับจัดสรร (บาท)

ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๑ - ม.ีค. ๒๕๖๒)



สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒)

ยทุธศาสตร์ที่ ๒ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต่อ)

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปญัหาการ
ทุจริต

 - ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร (MIS)

 - เพื่อใช้เปน็ฐานข้อมลูด้านการเงิน
 การบญัชี และบคุคล อกีทั้ง
สนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ 
โดยมรีะบบรักษาความลับของข้อมลู
 และจ ากดัการใช้งานของบคุคล
เฉพาะผู้ที่เกีย่วข้องเท่าน้ัน

 - มกีารใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (MIS) ร้อย
ละ ๙๐

เจ้าหน้าที่ภายในสถาบนัที่ปฏิบติังานการเงิน งบประมาณ
 บญัชีและพัสดุ ในวันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ีค. 62
น าระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบติังานด้านการเงิน 
งบประมาณ บญัชีและพัสดุ เพื่อใหข้้อมลูถูกจัดเกบ็และ
บริหารอย่างเปน็ระบบ ใช้เปน็ฐานข้อมลูในการตัดสินใจได้ 
ช่วยในการตรวจสอบการด าเนินงาน สามารถท าการ
ประมวลผลข้อมลูอย่างมปีระสิทธิภาพ และเพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานด้านพัสดุ การเงิน บญัชี มคีวามรวดเร็ว ถูกต้อง 
ลดข้อผิดพลาดหรือข้อทักท้วงจากการตรวจสอบ

 - กองคลังและ
พัสดุ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
สมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบคุลากรใน
สถาบนัเพื่อการ
ปอ้งกนัการทุจริต

 - ปฐมนิเทศบคุลากรใหม่
 ประจ าปงีบประมาณ 
๒๕๖2

 - เพื่อสร้างความเข้าใจ กฎระเบยีบ
 ข้อบงัคับ นโยบายของสถาบนั
 - เพื่อสร้างความเข้าใจค่านิยมร่วม 
"WISDOM"
 - เพื่อทราบข้อควรระวัง/แนว
ปฏิบติัในการปฏิบติังานเกีย่วกบั
ความผิดทางวินัย

 - ระดับผลการประเมนิ
กจิกรรม อยู่ในระดับดีมาก

สถาบนัจัดการปฐมนิเทศบคุลากรใหม ่ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖2 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 
2562 โดยมจี านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 34 ราย เข้าร่วม
สร้างความเข้าใจ กฎระเบยีบ ข้อบงัคับ นโยบายของสถาบนั
 ค่านิยมร่วมของสถาบนั "WISDOM" รวมไปถึงแจ้งข้อควร
ระวังและแนวปฏิบติังานเกีย่วกบัความผิดทางวินัย ทั้งน้ี ผล
การประเมนิอยู่ในระดับดี (๓.๙๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม 
๕ คะแนน) (ใช้จ่ายจริง จ านวน ๓๖,๓๐๐ บาท ณ วันที่ 31
 มนีาคม 2562)

 - กองบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

งบประมาณที่ได้
รับจัดสรร (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
กลยทุธ์

ผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๑ - ม.ีค. ๒๕๖๒)
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒)

ยทุธศาสตร์ที่ ๓ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุง
ระบบการรับเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต
ของสถาบนั

 - ปรับปรุงกระบวนการ 
(Flow chart) การ
จัดการข้อร้องเรียน

 - เพื่อใหก้ระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนลูกค้ามปีระสิทธิผลสูงสุด

 - อตัราความพึงพอใจของผู้
ร้องเรียน ร้อยละ ๘๐

ปรับปรุงกระบวนการ (Flow chart) จัดการข้อร้องเรียน
เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุปผลการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
คิดเปน็ร้อยละ ๗๕

 - กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กจิกรรมเพื่อ
สังคม กองงาน
ผู้บริหาร

กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุง
กระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษใน
การปราบปรามการ
ทุจริตที่มคีวาม
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

 - แบบประเมนิความพึง
พอใจ Online เกีย่วกบั
ช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียน และการ
ใหบ้ริการของสถาบนั
ภาพรวม

 - เพื่อน ามาพัฒนา/ปรับปรุง
เกีย่วกบัข้อร้องเรียนของสถาบนั

 - ผู้ตอบกลับ
แบบประเมนิความพึงพอใจ
Online ร้อยละ ๕๐

จัดท าแบบประเมนิความพึงพอใจ Online เกีย่วกบั
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการใหบ้ริการของสถาบนั
ภาพรวมเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุปผลการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการตามช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน คิดเปน็ร้อยละ 81.25

 - กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กจิกรรมเพื่อ
สังคม กองงาน
ผู้บริหาร

กลยุทธ์ที่ ๓ บรูณา
การข้อมลูข่าวสารใน
การปราบปรามการ
ทุจริต

 - จัดท าแบบฟอร์มรับข้อ
ร้องเรียน Online 
เช่ือมต่อกบัเว็บหลักของ
สถาบนั 
(www.nida.ac.th)

 - เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการ

 - อตัราความพึงพอใจของผู้
ร้องเรียน ร้อยละ ๘๐

จัดท าแบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน Online เช่ือมต่อกบัเว็บ
หลักของสถาบนั (www.nida.ac.th) เรียบร้อยแล้ว โดย
สามารถสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจด้านการใหบ้ริการ 
(รับบริการ) คิดเปน็ร้อยละ 68.75

 - กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กจิกรรมเพื่อ
สังคม กองงาน
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณที่ได้
รับจัดสรร (บาท)

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๑ - ม.ีค. ๒๕๖๒)
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