
 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561  
เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

  



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

  

 ตามท่ี รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจ
หลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และ
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแนนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี นั้น 

สถาบันได้จัดท าแนนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอธิการบดีเห็นชอบแนนปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมอบหมายให้กองแนนงานติดตามนลการด าเนินงานตามแนนปฏิบัติการว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ซึ่งสามารถสรุปนลการด าเนินงานของแนนปฏิบัติ
การว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามยุทธศาสตร์ไดด้ังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ และมี
โครงการทั้งหมดจ านวน ๑๓ โครงการ 

- สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๒ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๓๑ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือแนนงานวิจัย จิตพลัง
จริยธรรมในการวิจัยและฝึกอบรมนู้สอนเพื่อพัฒนานู้เรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
จ านวน ๖ โครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ/กิจกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามทุจริต จ านวน ๓ โครงการ/
กิจกรรม สามารถด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ/กิจกรรม 
 

 รายละเอียดโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต”

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บคุลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม

 - เจตนารมณ์เจตจ านง
ในการบริหารงานและ
การเปน็องค์กรธรรมาภิ
บาล

 - เพื่อแสดงว่าผู้บริหารของ
สถาบนัมีเจตนารมณ์ในการ
บริหารงานด้วยการน้อมน าพระ
บรมราโชวาทฯ และค่านิยมร่วม
ของสถาบนั เปน็หลักในการปฏิบติั
หน้าที่ ด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต
 มีคุณธรรม

 - ช่องทางการ
เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์
ประกาศฯ  ได้แก่ 
www.nida.ac.th เว็บ
บอร์ดสาธารณะ 
หนังสือเวียน

ด าเนินการประกาศ
เจตนารมณ์เจตจ านงในการ
บริหารงานและการเปน็
องค์กรธรรมาภิบาล ผ่าน
ช่องทางต่างๆ 1) เว็บไซต์ 
www.nida.ac.th 2) 
ประกาศตามเว็บบอร์ด
สาธารณะ 3) NIDA mobile

ด าเนินการประกาศ
เจตนารมณ์เจตจ านงในการ
บริหารงานและการเปน็
องค์กรธรรมาภิบาล ผ่าน
ช่องทางต่างๆ 1) เว็บไซต์ 
www.nida.ac.th 2) 
ประกาศตามเว็บบอร์ด
สาธารณะ 3) หนังสือเวียน 4)
 NIDA mobile

ด าเนินการประกาศ
เจตนารมณ์เจตจ านงในการ
บริหารงานและการเปน็
องค์กรธรรมาภิบาล ผ่าน
ช่องทางต่างๆ 1) เว็บไซต์ 
www.nida.ac.th 2) 
ประกาศตามเว็บบอร์ด
สาธารณะ 3) หนังสือเวียน 4)
 NIDA mobile

 - กองงาน
ผู้บริหาร

 - โครงการการจัดการ
เรียนการสอนวิชา
พื้นฐานส าหรับ
บณัฑิตศึกษา (ND๔๐๐๐)

 - เพื่อใหผู้้ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบนัเปน็คนที่มีคุณภาพสมบรูณ์
 มีคุณธรรม จริยธรรม มีโลกทศัน์
กว้างไกล เปน็ที่ยอมรับในสังคม

 - ร้อยละของนักศึกษา
ที่มีเวลาเข้าฟงัการ
บรรยาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

สถาบนัจัดการเรียนการสอน
วิชาพื้นฐานส าหรับ
บณัฑิตศึกษา (ND๔๐๐๐) 
เมื่อวันที่ ๑๒ - ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๐ หรือภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๐ โดยบรรยายใน
หวัข้อ "จริยธรรมทางวิชาการ"
 "การคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ" และ "บณัฑิตและ
คุณค่าความเปน็มนุษย์" ซ่ึง
นักศึกษาที่มีเวลาเข้าฟงัการ
บรรยาย คิดเปน็ร้อยละ 
๙๔.๙๔

ส าหรับภาคการศึกษา ๑/
๒๕๖๑ จะจัดระหว่างวันที่ 
๑๖ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สถาบนัจัดการเรียนการสอน
วิชาพื้นฐานส าหรับ
บณัฑิตศึกษา (ND4000) 
ประจ าภาค 1 ปกีารศึกษา 
2561 ระหว่างวันที่ 16-26
 กรกฎาคม 2561 โดย
บรรยายในหวัข้อ "การ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ 
และบณัฑิตและคุณค่าความ
เปน็มนุษย์"  ซ่ึงมีนักศึกษาที่มี
เวลาเข้าฟงัการบรรยาย คิด
เปน็ร้อยละ 97.30

๗๐๐,๐๐๐
(ค่าลงทะเบยีน
หน่วยกิตราย

วิชาของ
นักศึกษา)

ใช้จ่ายจริง 
จ านวน 

๒๔๔,๙๖๐.๗๔

กองบริการ
การศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณ 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 1



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต” (ต่อ)

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บคุลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

 - โครงการอบรมให้
ความรู้ เร่ือง "การ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ 
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑"

 - เพื่อใหค้วามรู้และความเข้าใจ
แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจให้
สามารถเขียนอ้างอิงผลงานของ
ผู้อืน่ได้อย่างถูกต้อง
 - เพื่อใหน้ักศึกษาทราบถึง
บทลงโทษทางวินัยในการคัดลอก
ผลงานของผู้อืน่

- จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม ๒๐๐ คน
- ความพงึพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรมในเร่ือง
การคัดลอกผลงาน

สถาบนัมีการจัดอบรมให้
ความรู้เกีย่วกับการคัดลอก
วิทยานิพนธ์ใหแ้ก่นักศึกษา
ใหม่ภาคปกติ ในวิชาปรับ
พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาจริง 
(ND 4000) โดยจัดขึน้ใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ หรือ
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

คาดว่าจะด าเนินการจัดอบรม
การคัดลอกวิทยานิพนธ์ให้
นักศึกษาและบคุคลทั่วไปที่
สนใจ ประมาณเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑

จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ือง "การ
คัดลอกวิทยานิพนธ์"
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 
เวลา 09.00-12.00 น. ณ 
หอ้ง 3003 ชั้น 3 อาคารนว
มินทราธิราช โดยเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้
ความรู้  มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 80 คน

30,000
(เงินรายได้)

ใช้จ่ายจริง
จ านวน 
10,300 บาท

กองบริการ
การศึกษา

 - โครงการอบรมการ
สร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมโปร่งใสและ
ต่อต้านการทจุริต 
(โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
 สพบ.)

- เพื่อใหค้วามรู้บคุลากรเกีย่วกับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถาบนั

 - จัดอบรมการสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรม
โปร่งใสและต่อต้าน
การทจุริต ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2561

ด าเนินการวางแผน
เตรียมการจัดอบรม เร่ือง 
“การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมโปร่งใสและการ
ต่อต้านการทจุริต”

จัดอบรม เร่ือง “การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมโปร่งใส
และการต่อต้านการทจุริต” 
ใหแ้ก่บคุลากรของสถาบนั 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. - 
๑๖.๓๐ น. ณ หอ้งประชุม 
ดร.สมศักด์ิ และคุณหญิง
ปทัมา ลีสวัสด์ิตระกูล ชั้น ๒ 
อาคารสยามบรมราชกุมารี

จัดอบรม เร่ือง “การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมโปร่งใส
และการต่อต้านการทจุริต” 
ใหแ้ก่บคุลากรของสถาบนั
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒0,000
(เงินรายได้)

งบประมาณที่
ใช้จ่าย จ านวน
 6,800 บาท

กองบริหาร
ทรัพยากร
บคุคล

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต” (ต่อ)

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บคุลากรใหส้ามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

 - โครงการความพงึ
พอใจต่อผลงานของ
ผู้บริหารสถาบนั

 - เพื่อศึกษาระดับความพงึพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถาบนั 
รวมทั้งสะทอ้นผลการปฏิบติังาน
ของผู้บริหารสถาบนัในรอบปทีี่มี
การประเมิน และเปน็แนวทางให้
ผู้บริหารสถาบนั

 - ระดับความพงึพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาบนั

เตรียมการส ารวจความเหน็
ของบคุลากรภายในสถาบนั
ทั้งหมด ที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถาบนั 
(อธิการบดี และรองอธิการบดี)

อยู่ระหว่างด าเนินการ
เปรียบเทยีบความเหน็ที่มีต่อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถาบนั 
เปรียบเทยีบป ี๒๕๖๐ กับป ี
๒๕๖๑ และน าเสนอผล
การศึกษาใหผู้้บริหารสถาบนั
รับทราบ

ด าเนินการส ารวจความเหน็
ของบคุลากรที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถาบนั 
(อธิการบดี และรอง
อธิการบดี) ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561 ณ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
โดยส ารวจความเหน็ของ
บคุลากรที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถาบนั 
(อธิการบดี และรอง
อธิการบดี) จากนั้น 
เปรียบเทยีบความเหน็ที่มีต่อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถาบนั 
เปรียบเทยีบป ี2560 กับป ี
2561

100,000
(เงินรายได้)

สภาคณาจารย์

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ 

(บาท)

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 3



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต” (ต่อ)

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที่ ๒ พฒันา
และส่งเสริมใหม้ี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
การต่อต้านการทจุริต

 - แผนงานวิจัย จิตพลัง
จริยธรรมในการวิจัยและ
ฝึกอบรมผู้สอนเพื่อ
พฒันาผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา

 - เพื่อพฒันาอาจารย์ใน
ระดับอุดมศึกษาใหอ้าจารย์มี
ความสามารถที่จะปลูกฝังและ
สร้างสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ใหน้ักศึกษาผู้เรียนมีความเจริญ
ทางด้านคุณลักษณะที่พงึประสงค์
ของชาติ โดยพฒันาจิตพลัง
จริยธรรมแก่อาจารย์และให้
อาจารย์สามารถน าไปใช้พฒันา
นักศึกษาของตนอีกทอดหนึ่ง

 - เคร่ืองมือวัดใหม่ที่มี
มาตรฐานสูง อย่างน้อย
 ๑๔ - ๑๘ แบบวัด
 - ชุดฝึกอบรมจิตพลัง
จริยธรรมใหม่ ๑๕ - 
๒๐ กิจกรรม

ศึกษา ประมวลเอกสารเพื่อ
เตรียมสร้างแบบวัดตัวแปร
ต่างๆ

อยู่ระหว่างด าเนินการสร้าง
ชุดฝึกอบรม การวิเคราะห์
คุณภาพรายข้อของแบบวัด
การวิเคราะหอ์งค์ประกอบ
เชิงส ารวจ และองค์ประกอบ
เชิงยืนยัน Validation และ 
Reliability ก่อนท าการวิจัย
นักศึกษาปริญญาตรีและ
อาจารย์ที่สอนหลักสูตรที่เน้น
การพฒันาบคุคล จ านวน 
๒,๓๕๐ คน

ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ
ซ่ึงได้ขอขยายเวลาการ
ด าเนินการออกไป ก าหนด
เสร็จส้ินไปปงีบประมาณ 
2562

๒๕,๘๔๔,๘๐๐
(เงินแผ่นดิน)

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจ านวน
 
12,678,750
 บาท

คณะพฒันา
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 4



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต” (ต่อ)

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที่ ๒ พฒันา
และส่งเสริมใหม้ี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
การต่อต้านการทจุริต
 (ต่อ)

 - โครงการมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริตใน
การจัดท าโครงการของรัฐ
ในประชาคมอาเซียน

 - เพื่อวิเคราะหป์ญัหา อุปสรรค 
ข้อจ ากัดและช่องว่างของทาง
กฎหมายหรือแนวทางปฏิบติัที่ใช้
บงัคับอยู่ในปจัจุบนั ซ่ึงเปน็สาเหตุ
ของการทจุริตคอรัปชั่นในโครงการ
ของรัฐในประชาคมอาเซียน พร้อม
เสนอแนวทางกฎหมายที่น าไปสู่
การก าหนดมาตรการและกลไก
ทางกฎหมายในกระบวนการต่างๆ 
ของการท าโครงการของรัฐใน
ประชาคมอาเซียน และสร้างกลไก
การตรวจสอบใหม้ีความรัดกุม 
ชัดเจน น าไปสู่การปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริตที่เปน็รูปธรรม

- ผลการศึกษา
กฎหมายและ
มาตรการที่เกีย่วข้อง
กับการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริต
ในการท าโครงการของ
รัฐ ในรูปแบบรายงาน
ฉบบัสมบรูณ์ และ
บทสรุปผู้บริหาร

ศึกษา และรวบรวมข้อมูล 
เพื่อวิเคราะหป์ญัหา อุปสรรค
 ข้อจ ากัดและช่องว่างของ
ทางกฎหมาย

อยู่ระหว่างหาสาเหตุของการ
ทจุริตคอรัปชั่นในโครงการ
ของรัฐในประชาคมอาเซียน

มีข้อเสนอแนวทางกฎหมายที่
น าไปสู่การก าหนดมาตรการ
และกลไกทางกฎหมายใน
กระบวนการต่างๆ ที่มีความ
รัดกุม ชัดเจน น าไปสู่การ
ปอ้งกันและปราบปรามการ
ทจุริตในการท าโครงการของ
รัฐในประชาคมอาเซียนอย่าง
เปน็รูปธรรม

๑,๐๐๐,๐๐๐
(เงินแผ่นดิน)

คณะนิติศาสตร์

งบประมาณ 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 5



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต” (ต่อ)

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที่ ๒ พฒันา
และส่งเสริมใหม้ี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
การต่อต้านการทจุริต
 (ต่อ)

 - โครงการแนวทางการ
สร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่
ภาคประชาสังคมในการ
ปอ้งกันการทจุริตเพื่อ
รองรับการพฒันาสู่
ประเทศไทย ๔.๐

 - เพื่อสร้างตัวแบบ (Model) ใน
การสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่ภาค
ประชาสังคมในการต่อต้านการ
ทจุริต และจัดท าร่างกฎหมาย
ก าหนดกลไกเชิงสถาบนัในการ
สร้างภาคประชาสังคมที่มีความ
เข้มแข็งในการต่อต้านการทจุริต
เพื่อรองรับการพฒันาสู่ประเทศไทย
 ๔.๐

 - จ านวนตัวแบบใน
การท าความเข้มแข็ง
ใหแ้ก่ภาคประชาสังคม

ศึกษา และรวบรวมข้อมูล
เพื่อสร้างตัวแบบ (Model) 
ในการสร้างความเข้มแข็ง
ใหแ้ก่ภาคประชาสังคมในการ
ต่อต้านการทจุริต

อยู่ระหว่างสร้างตัวแบบ 
(Model) ในการสร้างความ
เข้มแข็งใหแ้ก่ภาคประชา
สังคมในการต่อต้านการทจุริต

ด าเนินการสร้างตัวแบบ 
(Model) ในการสร้างความ
เข้มแข็งใหแ้ก่ภาคประชา
สังคมในการต่อต้านการทจุริต
 และจัดท าร่างกฎหมาย
ก าหนดกลไกเชิงสถาบนัใน
การสร้างภาคประชาสังคมที่มี
ความเข้มแข็งในการต่อต้าน
การทจุริตแล้วเสร็จ

๑,๒๙๑,๐๐๐
(เงินแผ่นดิน)

งบประมาณที่
ใช้จ่ายจ านวน
 
1,290,999.
98 บาท

คณะนิติศาสตร์

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
งบประมาณ 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 6



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต” (ต่อ)

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที่ ๒ พฒันา
และส่งเสริมใหม้ี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
การต่อต้านการทจุริต
 (ต่อ)

 - โครงการค่ายนิด้า
พฒันาผู้น า ภายใต้
โครงการย่อยการพฒันา
ศักยภาพเยาวชน และ
โครงการพฒันาศักยภาพ
และปลูกฝังวินัยใหแ้ก่
เยาวชน

 - เพื่อสร้างความตระหนัก 
เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจในการเปน็ภาวะผู้น า

- นิสิต/นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ ได้รับ
ความรู้จากการอบรม
เพิ่มขึน้ ร้อยละ ๘๐

ด าเนินการวางแผนจัดเตรียม
กิจกรรมค่ายนิด้าพฒันาผู้น า
คร้ังที่ ๕ โดยเปน็กิจกรรมให้
ความรู้เชิงวิชาการและลง
พื้นที่ชุมชนในการบ าเพญ็
ประโยชน์เพื่อสาธารณะ

อยู่ระหว่างด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์รับสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการ และ
ประชุมจัดเตรียมกิจกรรม 
โดยก าหนดการไว้วันที่ ๔ - ๘
 มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
วัดปา่อ านวยผล จังหวัด
นครราชสีมา และ เฟาเทน่ทรี
รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการจัดกิจกรรมค่าย
นิด้าพฒันาผู้น าคร้ังที่ 5 
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน เปน็
กิจกรรมใหค้วามรู้เชิงวิชาการ
และลงพื้นที่ชุมชนในการ
บ าเพญ็ประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ โดยจัดกิจกรรม
โครงการวันที่ 4 - 8 มิถุนายน
 2561 ณ วัดปา่อ านวยผล 
และเฟาเทน่ทรีรีสอร์ท จ.
นครราชสีมา ซ่ึงมีผู้เข้าร่วม
โครงการคือนักศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 80 คน

๑,๐๐๐,๐๐๐
(เงินแผ่นดิน)

ใช้จ่ายจริง
จ านวน 
810,399.71
 บาท

กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กิจกรรมเพื่อ
สังคม กองงาน
ผู้บริหาร

กลยุทธ์
งบประมาณ 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 7



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต” (ต่อ)

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบรูณาการ
ทกุภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านทจุริต

 - โครงการพฒันาผู้น า
เยาวชน ภายใต้โครงการ
ย่อยการพฒันาศักยภาพ
เยาวชน และโครงการ
พฒันาศักยภาพและ
ปลูกฝังวินัยใหแ้ก่เยาวชน

 - เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ใน
การประพฤติตามกฎระเบยีบและ
วินัยในการจราจร หลีกเล่ียงปจัจัย
สุ่มเส่ียงของปญัหายาเสพติด และ
สร้างจิตส านึกใหเ้ยาวชนเกิดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
สามารถด าเนินชีวิต และประพฤติ
ปฏิบติัตัวได้อย่างถูกต้อง พร้อม
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปอ้งกันปญัหาการทจุริตส าหรับ
เด็กและเยาวชน และกระตุ้นให้
เด็กและเยาวชนคิดอย่างมีเหตุผล
และซึมซับคุณค่าแหง่ความดีอย่าง
เปน็ธรรมชาติ และสร้างความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี
 รังเกียจคนโกง และคนเก่งแต่โกง

 - จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ ๑,๐๐๐ คน
 - ความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๕

เตรียมการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ แบง่กลุ่ม ระดม
ความคิดเหน็นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน
 ๑,๐๐๐ คน

ด าเนินการประชุมเตรียม
ความพร้อม และ
ประชาสัมพนัธ์โครงการ
ระหว่างเดือนมิถุนายน - 
สิงหาคม ๒๕๖๑

ด าเนินการจดัฝึกอบรมพัฒนาผู้น า
เยาวชน ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 มิ.ย.61 
และโรงเรียนอิสลามสันติชน วันที่ 
23 ก.ค.61 โดยเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง มี
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการคือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน
ประมาณ 1,000 คน โดยผลการ
ประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้
- ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เฉล่ียรวมร้อย
ละ 90.0
- ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการหน่วยงาน/องค์กรที่รับ
บริการวิชาการต่อประโยชน์จากการ
บริการ เฉล่ียรวมร้อยละ 88.90
- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 
เฉล่ียรวมร้อยละ 87.10
- ร้อยละงานบริการวิชาการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เฉล่ีย
รวมร้อยละ 100

๓๐๐,๐๐๐
(เงินแผ่นดิน)

ส านักสิริพฒันา

วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณ 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 8



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต” (ต่อ)

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบรูณาการ
ทกุภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านทจุริต (ต่อ)

 - โครงการประกวด
สุนทรพจน์ต่อต้าน
คอร์รัปชั่น สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์

 - เพื่อใหบ้คุคลทั่วไป นักเรียน 
และนิสิต/นักศึกษา ได้ตระหนักรู้ถึง
โทษของการคอร์รัปชั่น และการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงมี
ส่วนร่วมในการแสดงออกถึงการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการประกวด
สุนทรพจน์ต่อต้าน
คอร์รัปชั่น
- จ านวนผู้ที่ส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวด

เตรียมการประชาสัมพนัธ์การ
ประกวดสุนทรพจน์ต่อต้าน
คอร์รัปชั่นในงาน NIDA 
Open House ๒๐๑๘

เตรียมการประกวดสุนทร
พจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่นในงาน
 NIDA Open House ๒๐๑๘
 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม -
 กันยายน ๒๕๖๑

ด าเนินการจัดประกวดสุนทร
พจน์ต่อต้านคอร์รัปชั่นในงาน
 NIDA Open House 2018
 ในวันที่ 7 กันยายน 2561 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 100 คน

๑๐๐,๐๐๐
(เงินรายได้)

ใช้จ่ายจริง
จ านวน 
85,556.14
 บาท

กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กิจกรรมเพื่อ
สังคม 
กองงาน
ผู้บริหาร

 - โครงการอบรมการ
พฒันาภาวะผู้น าตาม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงและ
การพฒันาอย่างย่ังยืน 
ภายใต้โครงการย่อยการ
พฒันาศักยภาพเยาวชน 
และโครงการพฒันา
ศักยภาพและปลูกฝังวินัย
ใหแ้ก่เยาวชน

 - เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ใหก้ับ
บคุลากรทางการศึกษา ตระหนัก 
และสร้างความเข้าใจการมีภาวะ
ผู้น าตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงและการพฒันาอย่างย่ังยืน
 และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชน

- จ านวนผู้เข้าอบรม 
ร้อยละ ๘๐
- ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้จากการอบรม
เพิ่มขึน้

เตรียมการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อใหค้วามรู้เชิง
วิชาการด้านแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง และ
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

จัดอบรมเชิงปฏิบติัการ เมื่อ
วันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๖๑ ณ ทวาราวดีรีสอร์ท 
จังหวัดปราจีนบรีุ และ ศูนย์
ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้
ความรู้เชิงวิชาการด้าน
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง และลง
พื้นที่ศึกษาดูงาน ซ่ึงมี
ผู้เข้าร่วมจ านวน ๗๐ คน 
และผลการประเมินตาม
โครงการ คิดเปน็ร้อยละ ๘๐

จัดอบรมเชิงปฏิบติัการ เมื่อ
วันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๖๑ ณ ทวาราวดีรีสอร์ท 
จังหวัดปราจีนบรีุ และ ศูนย์
ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้
ความรู้เชิงวิชาการด้าน
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง และลง
พื้นที่ศึกษาดูงาน ซ่ึงมี
ผู้เข้าร่วมจ านวน ๗๐ คน 
และผลการประเมินตาม
โครงการ คิดเปน็ร้อยละ ๘๐

๖๐๐,๐๐๐
(เงินแผ่นดิน)

ใช้จ่ายจริง
จ านวน 
311,429.80

กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กิจกรรมเพื่อ
สังคม 
กองงาน
ผู้บริหาร

งบประมาณ 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 9



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต” (ต่อ)

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบรูณาการ
ทกุภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านทจุริต (ต่อ)

 - โครงการสร้าง
เครือข่ายกิจกรรมเพื่อ
สังคมสู่การพฒันาชุมชน
อย่างย่ังยืน สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์

 - เพื่อเสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพแกนน าชุมชนใหม้ี
จิตส านึกที่ดีในการพฒันาชุมชน มี
ความใฝ่รู้เพื่อใหเ้ทา่ทนัต่อ
เหตุการณ์ และสามารถน าไป
เผยแพร่ท าความเข้าใจที่ถูกต้องให้
ชุมชนได้ รวมทั้งสามารถวางแผน
พฒันาการท างานในชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้

 - การจัดกิจกรรมให้
ความรู้กับชุมชนและ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ คร้ัง/ปี

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้กับ
ชุมชนและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างชุมชน
จ านวน ๕๐ เขตในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 
คร้ัง

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้กับ
ชุมชนและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างชุมชน
จ านวน ๕๐ เขตในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 
คร้ัง

ด าเนินการจัดประชุม
คณะท างานสมัชชา 3 คร้ัง 
จัดเวทอีบรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ เวทอีบรมการ
บริหารจัดการแบบสหกรณ์ 
อบรมการสร้างความเข้มแข็ง
ใหส้หกรณ์จัดท าบญัชีและงบ
การเงิน สรุปบทเรียนผลการ
ด าเนินงานของสมัชชาองค์กร
ชุมชนกรุงเทพฯ และติดตาม
ผลการท างานของพื้นที่ต่างๆ 
จากแกนน าชุมชนจ านวน 50
 เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑๐๐,๐๐๐
(เงินรายได้)

กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กิจกรรมเพื่อ
สังคม 
กองงาน
ผู้บริหาร

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณ 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทจุริตเชิงรุก”

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

 - หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการขอดูข้อมูล
เกีย่วกับผลการศึกษา

 - เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการขอดูข้อมูลเกีย่วกับ
ผลการศึกษา เพื่อใหก้ารจัดการ
เรียนการสอนเปน็ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ

 - ระยะเวลาการจัดท า
ประกาศใหถ้ือปฏิบติั 
ภายในเดือนพฤษภาคม
 ๒๕๖๑

ศึกษาหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ในการขอดูข้อมูลเกีย่วกับผล
การศึกษา

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการขอดูข้อมูล
เกีย่วกับผลการศึกษา พร้อม
ประกาศใหถ้ือปฏิบติั ณ วันที่
 17 พฤษภาคม ๒๕๖๑

 - ด าเนินการประกาศใช้และ
ใหถ้ือปฏิบติั เรียบร้อยแล้ว

 - กองบริการ
การศึกษา

 - แนวปฏิบติัการขอ
แก้ไขผลการศึกษาของ
นักศึกษา ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน

 - เพื่อก าหนดใหม้ีแนวปฏิบติัการ
ขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษา 
ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนที่
รับผิดชอบการใหผ้ลการศึกษาของ
แต่ละวิชาได้ใหผ้ลการศึกษาแก่
นักศึกษาเสร็จส้ินแล้วใหเ้ปน็
มาตรฐานเดียวกัน

 - ระยะเวลาการจัดท า
ประกาศใหถ้ือปฏิบติั 
ภายในเดือนพฤษภาคม
 ๒๕๖๑

ศึกษาการแก้ไขผลการศึกษา
ของนักศึกษา ในกรณีที่
อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบ
การใหผ้ลการศึกษาของแต่ละ
วิชา

จัดท าแนวปฏิบติัการขอแก้ไข
ผลการศึกษาของนักศึกษา 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน พร้อม
ประกาศใหถ้ือปฏิบติั ณ วันที่
 17 พฤษภาคม ๒๕๖๑

 - ด าเนินการประกาศใช้และ
ใหถ้ือปฏิบติั เรียบร้อยแล้ว

 - กองบริการ
การศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑ พฒันา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานปอ้งกัน
การทจุริตภายใน
สถาบนั

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณ 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทจุริตเชิงรุก” (ต่อ)

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที่ ๑ พฒันา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานปอ้งกัน
การทจุริตภายใน
สถาบนั (ต่อ)

 - ระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

 - เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปญัหา
ทจุริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาด
ในการปฏิบติัตามระเบยีบลดความ
ซ้ าซ้อนการบนัทกึข้อมูล รวมถึง
เพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้

 - ไม่มีจ านวนข้อ
ร้องเรียนเกีย่วกับการ
ทจุริตคอร์รัปชั่น

สถาบนัใช้ระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ซ่ึง ณ เดือนมกราคม 
2561 ไม่มีการร้องเรียน
เกีย่วกับการทจุริตคอร์รัปชั่น

สถาบนัใช้ระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ซ่ึง ณ เดือน
พฤษภาคม 2561 ไม่มีการ
ร้องเรียนเกีย่วกับการทจุริต
คอร์รัปชั่น

สถาบนัใช้ระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) ซ่ึง ณ เดือนกันยายน
 2561 ไม่มีการร้องเรียน
เกีย่วกับการทจุริตคอร์รัปชั่น

 - กองคลังและ
พสัดุ

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้าง
กลไกการปอ้งกันเพื่อ
ยับย้ังการทจุริต

 - แนวทางการปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อนและ
การตรวจสอบบคุลากร
ในหน่วยงานถึงความ
เกีย่วข้องกับผู้เสนองาน 
กรณีการจัดซ้ือจัดจ้าง

 - เพื่อปอ้งกันการเกิดผลประโยชน์
ทบัซ้อนในกระบวนการจัดซ้ือจัด
จ้าง ต้องค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการ ความมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า โปร่งใส เปน็ธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้

 - ไม่มีจ านวนข้อ
ร้องเรียนเกีย่วกับการมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน

ศึกษาแนวทางการปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน กรณี
การจัดซ้ือจัดจ้าง

จัดท าแนวทางการปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อนและการ
ตรวจสอบบคุลากรใน
หน่วยงานถึงความเกีย่วข้อง
กับผู้เสนองาน กรณีการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึง ณ เดือน
พฤษภาคม 2561 ไม่มีการ
ร้องเรียนเกีย่วกับการมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน

ด าเนินการใหบ้คุลากรภายใน
หน่วยงานรับรองตนเองเพื่อ
ปฏิบติัตามแนวทางการ
ปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน
และการตรวจสอบบคุลากร
ในหน่วยงานถึงความ
เกีย่วข้องกับผู้เสนองาน กรณี
การจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงิน
คราวหนึ่งเกินหา้แสนบาท ซ่ึง
ตลอดรอบ 12 เดือนไม่มีข้อ
ร้องเรียนเกีย่วกับ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน

 - กองคลังและ
พสัดุ

งบประมาณ 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทจุริตเชิงรุก” (ต่อ)

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที่ ๓ พฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปญัหาการ
ทจุริต

 - ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร (MIS)

 - เพื่อใช้เปน็ฐานข้อมูลด้านการเงิน
 การบญัชี และด้านบคุคล อีกทั้ง
สนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ 
โดยมีระบบรักษาความลับของ
ข้อมูล และจ ากัดการใช้งานของ
บคุคลเฉพาะผู้ที่เกีย่วข้องเทา่นั้น

 - การใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS) ร้อยละ 
๙๐

หน่วยงานภายในสถาบนัน า
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS) มาใช้ในงาน
ด้านการเงิน การบญัชี และ
ด้านบคุคล คิดเปน็ร้อยละ 
100

หน่วยงานภายในสถาบนัน า
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS) มาใช้ในงาน
ด้านการเงิน การบญัชี และ
ด้านบคุคล คิดเปน็ร้อยละ 
100

หน่วยงานภายในสถาบนัน า
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS) มาใช้ในงาน
ด้านการเงิน การบญัชี และ
ด้านบคุคล คิดเปน็ร้อยละ 
100

 - กองคลังและ
พสัดุ

กลยุทธ์ที่ ๔ พฒันา
สมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบคุลากรใน
สถาบนัเพื่อการ
ปอ้งกันการทจุริต

 - ปฐมนิเทศบคุลากรใหม่
 ประจ าปงีบประมาณ 
๒๕๖๑

 - สร้างความเข้าใจ กฎระเบยีบ 
ข้อบงัคับ นโยบายของสถาบนั
 - สร้างความเข้าใจค่านิยมร่วม 
"WISDOM"
 - ข้อควรระวัง/แนวปฏิบติัในการ
ปฏิบติังานเกีย่วกับความผิดทางวินัย

 - ผลการประเมิน
กิจกรรมอยู่ในระดับดี
มาก

จัดปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ 
โดยสร้างความเข้าใจ 
กฎระเบยีบ ข้อบงัคับ 
นโยบายของสถาบนั ค่านิยม
ร่วมของสถาบนั "WISDOM" 
รวมไปถึงแจ้งข้อควรระวัง
และแนวปฏิบติังานเกีย่วกับ
ความผิดทางวินัย ซ่ึงจัดเมื่อ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ มี
ผู้เข้าร่วมทั้งส้ิน ๒๓ คน และ
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก (๔.๕๓ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

ด าเนินการจัดปฐมนิเทศ
บคุลากรใหม่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

ด าเนินการจัดปฐมนิเทศ
บคุลากรใหม่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

 - กองบริหาร
ทรัพยากร
บคุคล

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณ 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต”

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุง
ระบบการรับเร่ือง
ร้องเรียนการทจุริต
ของสถาบนั

 - ปรับปรุงกระบวนการ 
(Flow chart) การ
จัดการข้อร้องเรียน

 - เพื่อใหก้ระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนลูกค้ามีประสิทธิผลสูงสุด

 - อัตราความพงึพอใจ
ของผู้ร้องเรียน ร้อยละ
 80

สถาบนัอยู่ระหว่างปรับปรุง
กระบวนการ (Flow chart) 
การจัดการข้อร้องเรียน

สถาบนัน ากระบวนการการ
จัดการข้อร้องเรียนมา
ด าเนินการ และส ารวจความ
พงึพอใจของผู้ร้องเรียน

 - สถาบนัน ากระบวนการการ
จัดการข้อร้องเรียนมา
ด าเนินการ และส ารวจความ
พงึพอใจของผู้ร้องเรียน

 - กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กิจกรรมเพื่อ
สังคม

กลยุทธ์ที่ ๒ 
ปรับปรุง
กระบวนการและ
พฒันากลไกพเิศษใน
การปราบปรามการ
ทจุริตที่มีความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

 - ก าหนดผู้รับผิดชอบ
จัดการข้อร้องเรียนเล็ก

 - เพื่อใหก้ระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

 - ระยะเวลาในการ
จัดการข้อร้องเรียนเล็ก
 ชี้แจง/ตอบกลับ
ผู้ร้องเรียน
ภายใน 3 - 7 วัน

สถาบนัมีการจัดการข้อ
ร้องเรียนเล็ก โดยชี้แจง/ตอบ
กลับผู้ร้องเรียนไม่เกิน 7 วัน

สถาบนัมีการจัดการข้อ
ร้องเรียนเล็ก โดยชี้แจง/ตอบ
กลับผู้ร้องเรียนไม่เกิน 7 วัน

 - สถาบนัมีการจัดการข้อ
ร้องเรียนเล็ก โดยชี้แจง/ตอบ
กลับผู้ร้องเรียนไม่เกิน 7 วัน 
หลังจากได้รับข้อร้องเรียน

 - กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กิจกรรมเพื่อ
สังคม

งบประมาณ 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต” (ต่อ)

รอบ ๔ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค ๒๕๖๑)

รอบ ๘ เดือน
(ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)

รอบ ๑๒ เดือน
(มิ.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)

กลยุทธ์ที่ ๓ บรูณา
การข้อมูลข่าวสารใน
การปราบปรามการ
ทจุริต

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

 - เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียน 
เพื่อพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ

 - อัตราความพงึพอใจ
ของผู้ร้องเรียน ร้อยละ
 80

สถาบนัจัดท าแบบฟอร์มรับ
ข้อร้องเรียน Online

สถาบนัน าแบบฟอร์มรับข้อ
ร้องเรียน Online เชื่อมต่อกับ
เว็บหลักของสถาบนั 
(www.nida.ac.th) และ
ส ารวจความพงึพอใจของผู้
ร้องเรียน

 - สถาบนัน าแบบฟอร์มรับข้อ
ร้องเรียน Online เชื่อมต่อกับ
เว็บหลักของสถาบนั 
(www.nida.ac.th) และ
จัดท าแบบส ารวจความพงึ
พอใจของผู้ร้องเรียน Online
 https://goo.gl/nrZGUG

 - กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กิจกรรมเพื่อ
สังคม

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณ 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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