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 การขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้วยการบริหารจัดการแบบเปิด  

 (Open Governance)  
อธิการบดีนำเสนอแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของผู้บริหารตามวิสัยทัศน์ที่เสนอต่อประชาคม 

พ.ศ. 2565 - 2567 ในการประชุมสภาสถาบันครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ในแผนดังกล่าว

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน กล่าวคือมีการ

กำหนดกลยุทธ์ว่าด้วยการขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้วยการบริหารจัดการแบบเปิด (Open Governance) โดย

กำหนดเป้าหมาย (Objective Key Result- OKR) และกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความโปร่งใส (transparency) ในการดำเนินงาน  

1.1 Open Data Services โดยใช้ดิจิทัล 

1) การเปิดเผยข้อมูล/เอกสาร ท่ีเข้าใจง่าย (data visualization) 

2) การขอข้อมูล/เอกสารในเวลาท่ีรวดเร็ว และมีการเช่ือมโยงข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่น

ในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคม 

2.1 การรับฟังความคิดเห็นในช่องทางต่าง ๆ ในเรื่องแผนพัฒนาสถาบัน การปรับโครงสร้าง 

การประเมินภาระงาน สวัสดิการ ฯลฯ (ท้ังระบบออฟไลน์และออนไลน์) 

3. ส่งเสริมการสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ 

3.1 ออกแบบการสื่อสารทุกช่องทาง และมีรูปแบบหลากหลาย ก้าวทันตามพฤติกรรม

กลุ่มเป้าหมายต่างวัย ต่างพื้นท่ี อาศัยแพลตฟอร์มดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น HubSpot ช่วยในการให้บริการ 

3.2 ทำ digital marketing เพื่อการประชาสัมพันธ์ชิงรุก ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน 

และหลักสูตรฝึกอบรม 

3.3 มีหน่วยงาน one-stop service ตอบคำถามหน่วยงาน/บุคคลภายนอก ให้ข้อมูลแก่

ส่ือมวลชน 

4. สถาบันมีทิศทาง ระบบและกลไกการกำกับดูแล เพื่อตอบโจทย์การพลิกโฉมสถาบัน 

4.1 จัดทำแผนพัฒนาสถาบันระยะ 5 ปี (2566-2570) 

4.2 พัฒนาระบบการวัดผลท่ีเน้นเป้าหมายกลยุทธ์ (OKR) ในการติดตามผลการดำเนินงาน 

4.3 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการประกันคุณภาพ เพื่อยกระดับการประกัน

คุณภาพของสถาบันสู่ระดับสากล 
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5. ให้สถาบันมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนท่ีมุ ่งเน้นหลักความ

รับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการหลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

5.1 รวบรวมและตรวจสอบกฎต่าง ๆ ของสถาบันและทุกหน่วยงานในสถาบันให้เป็นระบบ

ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 

5.2 จัดทำกฎระเบียบของสถาบันเพื่อรองรับการปฏิบัติการตามกฎหมายสถาบันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5.3 จัดทำกฎต่าง ๆ ของสถาบันที่รองรับการสร้างเสริมธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนในสถาบัน 
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รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ

ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริตภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา รวมถึง

ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและภายใน มาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดมาตรการเพื่อ

ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ

ยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส คำนึงถึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และ

ดำเนินงานโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม สร้างความไว้วางใจให้แก่สาธารณชน 

สถาบันใช้ประโยชน์จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) เพื่อปรัปปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบัน ตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA (Plan, Do, 

Check, Action) โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ทั้งส่วนบุคลากรภายในสถาบัน (IIT) ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสถาบัน (EIT) และการเปิดเผยข้อมูล

ทางเว็บไซต์ของสถาบัน  

2) วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา และข้อเสนอแนะจากแบบวัดการรับรู ้ EIT และ IIT 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3) วิเคราะห์แนวทางการเสริมคะแนนการประเมินในส่วนบุคลากรภายในสถาบันและผู้รับบริการ

หรือผู้ติดต่อสถาบัน ด้วยการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถาบัน 

4) นำผลการวิเคราะห์ในข้อ 1) – 4) มากำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทุจริตภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5) ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการ

ตามมาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถาบัน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

6) ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน

การทุจริตภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาในปีต่อไป 
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สถาบันกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 

1) มาตรการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน 

2) มาตรการส่งเสริมการส่ือสาร 

3) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

โดยมีผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน 
 มาตรการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการของสถาบัน เป็นการปรับปรุงแก้ไขข้ อบกพรอ่ง

และพัฒนาการดำเนินงานที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขี้น เพื่อเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประเมินตามแบบวัด

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ คุณภาพการดำเนินงาน 

และการปรับปรุงระบบการทำงาน รวมถึงการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในตัวชี้วัดการบริหารงาน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ  

 นอกจากนี้มาตรการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานยังเป็นมาตรการที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา ที่ให้ความสำคัญกั บการกำกับ

ติดตามการปฏิบัติงาน การมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน และข้อเสนอแนะจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้ความสำคัญกับการให้บ ริการที่รวดเร็ว เป็นการ

เฉพาะตัว และการนำความคิดเห็นท่ีได้รับไปปรับปรุงการดำเนินงาน 

 รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และผลการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน นำเสนอในตารางท่ี 3.1  

  

ตารางที่ 3.1 วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และผลการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน 

วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ 

1. พัฒนารูปแบบการมอบหมาย

งานและการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความ

ชัดเจน เป็นธรรม 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันมุ่งพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยใน
ส่วนของการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการ
กำหนดภาระงานในรูปแบบ Performance Agreement รายบุคคล เพื่อสร้างความชัดเจนในการมอบหมาย
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วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ 

งานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจะได้จัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบัน ท่ี
อย่างน้อยจะต้องพิจารณาจาก 

1) งานประจำตามคำบรรยายลักษณะงาน 
2) งานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากสถาบันหรือส่วนงานต้นสังกัด 
3) งานพัฒนางานประจำ หรืองานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

2. ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา

บุคลากรให้เหมาะสมเป็นการ

เฉพาะรายบุคคลเพื่อให้พัฒนา

ได้เต็มขีดความสามารถ 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันมีกรอบการพัฒนาบุคลากรท่ีเรียกว่า “NIDA Blue Print” (2565 – 2569) กำหนดแนวคิด
การพัฒนาบุคลากรด้วยการกำหนดตัวเลือกการพัฒนา หรือเรียกว่า “HRD by Choices” ซึ่งสนับสนุนให้
บุคลากรได้ออกแบบและกำหนดการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของตนภายใต้กรอบการพัฒนาของสถาบัน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีหน้าที่จัดทำแผนการ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันเพื ่อพัฒนาสมรรถนะตามที ่สถาบันคาดหวังในการปฏิบัติงานเพื ่อบรรลุ สู่
วัตถุประสงค์ของสถาบัน 

 ปัจจุบันสถาบันอยู่ระหว่าการดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาบุคลกรเป็นการเฉพาะ
รายบุคคลเพื่อให้บุคลากรพัฒนาได้เต็มขีดความสามารถ โดยดำเนินการพัฒนาแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
รายบุคคล (Individual Career Development Plan-ICDP) ซึ ่งเป็นการพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และ
สร้างจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากร และเป็นกรอบที่จะช่วยให้บุคลากรบรรลุถึงเป้าหมายในสายอาชีพของ



 

9 
 

วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ 

ตนเอง โดย ICPD เป็นแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดในการพัฒนาบุคลากรไปสู่เป้าหมายตามที่ตนเองและ
สถาบันต้องการ ซึ่งการพัฒนาตามเป้าหมายของตนเองจะทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
การปฏิบัติงานดีขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาดังกล่าวจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถาบันต้องการ 
ซึ่งจะทำใหพ้ิจารณาสนับสนุนงบประมาณและการคัดเลือกบุคลการเพื่อเข้ารับการพัฒนาเป็นไปในอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับทิศทางของสถาบัน ทำให้ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถาบันดีขึ้น  

3. ทบทวนแนวปฏิบัติและ

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาบุคลากร 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันอยู่ระหว่างการทบทวนแนวปฏิบัติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของ

สถาบัน ดังนี้ 

1) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรสถาบันบัณฑิต   
พัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2555 

2) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานใน
สถาบัน 

 ในการทบทวนระเบียบและประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อใหว้ิธีการ และหลักเกณฑ์การ

ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลมีความเป็นธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพของตนเอง 

ตลอดจนเพื่อให้สอดรับกับการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาบุคลากร และการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา

บุคลากร 
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4. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

เพื่อให้การดำเนินงานและการ

ให้บริการดีข้ึน และมีความ

โปร่งใสมากยิ่งขี้น 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

และ 

สำนักเทคโนโลยี

ดิจิทัลและ

สารสนเทศ 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันส่งเสริมให้ส่วนงานและหน่วยงานของสถาบัน ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ (ISO 9001) และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามรอบการประเมิน โดยหน่วยงานท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ มีดังนี้ 

1) กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานให้บริการนักศึกษา และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ โดยให้บริการ
ท้ังในท่ีต้ังและระบบออนไลน์ โดยนักศึกษาของสถาบันใช้บริการได้ท่ี https://reg.nida.ac.th/ 
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อใช้บริการสมัครเรียนได้ท่ี https://entrance.nida.ac.th/ ทั้งนี้กอง
บริการการศึกษามีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและการรับเรื่ องร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการ นำมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 
9001 

2) สำนักสิริพัฒนา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการฝึกอบรม ผู้รับบริการหลักคือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม นอกจากนี้ยังให้บริการอาจารย์ของสถาบันในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม โดยให้บริการ
ท ั ้ ง ในท ี ่ต ั ้ งและออนไลน ์  ผ ่านระบบบร ิหารจ ัดการงานฝึกอบรม ส ัมมนา ( Training 
Management System-TMS) ได้ท่ี  https://tms.nida.ac.th/ ท้ังนี้สำนักสิริพัฒนาดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในทุกโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ให้บริการ และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 

https://reg.nida.ac.th/
https://entrance.nida.ac.th/
https://tms.nida.ac.th/
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3) สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานให้บริการเกี่ยวกับการประสานงานการให้ทุนสำหรับทำผลงานวิจัยและ
ติดตามกระบวนการทำรายงานวิจัยและเผยแพร่งาน ผลงานวิชาการสู่สาธารณชน โดยให้บริการ
อาจารย์ของสถาบัน ผู้ใช้งานวิจัยงานวิชาการของสถาบัน อาจารย์และนักวิจัยท่ีตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารของสถาบัน และผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ท้ังนี้สำนักวิจัยมีการสำรวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการและการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ นำมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ
อย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 

4) สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ เป็นหน่วยงานให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ระบบ
สารสนเทศ และบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบริการ
บำรุงรักษาและสนับสนุนคอมพิวเตอร์ โดยให้บริการนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของ
สถาบัน ทั้งนี้สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 
เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 

5) กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานให้บริการบุคลากรภายในสถาบันเป็นหลัก รวมถึง
ผู้สนใจสมัครเป็นบุคลากรของสถาบัน มีหน้าที่บริหารงานด้านบุคคลของสถาบัน ได้แก่ แผน
อัตรากำลัง การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมความก้าวหน้า สิทธิและ
สวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารเงินเดือนค่าตอบแทน ประวัติบุคลากร 
ท้ังนี้กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการสัมภาษณ์
บุคลากรที่ลาออก (Exit Interview) เพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุงการให้บริการและการ
ปฏิบัติงาน 
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 นอกจากนี้แล้วสถาบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการนักศึกษา (E-Services) 
เพื่อให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยนำผลการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา (Voice of 
Customer) ท่ีทุกคณะดำเนินการ มาเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงระบบดังกล่าวด้วย 

5. พัฒนาการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้น

สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน

เป็นสำคัญ 

กองแผนงาน  ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นสัมฤทธิผล โดยสถาบันจัดให้มีการจัดทำคำรับรอง
การปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนงานและหน่วยงานภายในสถาบัน ที่ประกอบด้วยเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
แผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 
6 เดือนและ12 เดือน สำหรับปีงบประมาณ 2565 กำหนดเป้าประสงค์ 4 ประการ คือ 

1) Product and Relevancy Excellence 
2) Academic Excellence 
3) Operation and Service Excellence 
4) Resource and Infrastructure Excellence 

 นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน สถาบันยังได้นำระบบการวัดผลที ่เน้น
เป้าหมายกลยุทธ์ (Objective Key Result-OKR) มาใช้เป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและกำหนดตัววัดผล 
รวมถึงขับเคลื่อนการปฏิบัติที่ส่งเสริมพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน เนื่องจาก OKR เป็นระบบวัด
ความสำเร็จที่สามารถย้อนทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และมีการประเมินผลในระยะสั้นที่ช่วยให้
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บุคลากรปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับสามารถเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงตาม
วัตถุประสงค์ นอกจากนี้ OKR ยังเป็นการวัดผลในเชิงปริมาณท่ีเห็นผลอย่างชัดเจน ทำให้เห็นส่วนท่ีควรพัฒนา
ต่อและส่วนที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว โดยในระหว่างปีงบประมาณ 2565 – 2567 กำหนด OKR ตามกลยุทธ์ 
ดังต่อไปนี้ 

1) สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Wisdom for Sustainable Development) 
2) สร้างผู้นำการเปล่ียนแปลงในอนาคต (Future Agents of Change) 
3) การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 
4) การสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมและชุมชนท่ีดีกว่า 
5) ขับเคล่ือนการพลิกโฉมด้วยการพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 
6) การพลิกโฉมสถาบันด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี 
7) ขับเคล่ือนการพลิกโฉมด้วยการบริหารจัดการแบบเปิด (Open Governance) 

6. กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน

และให้บริการ เป็นไปตาม

ขั้นตอนระยะเวลาท่ีกำหนด 

ให้บริการอย่างเท่าเทียม และ

ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ

บิดเบือนข้อมูล 

ทุกหน่วยงาน  ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันส่งเสริมให้ส่วนงานและหน่วยงานขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยในส่วนงานและ
หน่วยงานสนับสนุนที่ทำหน้าที่หลักในการให้บริการ สถาบันส่งเสริมให้ขอรับรองมาตรฐาน ISO เพื่อเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงานและรับรองการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด รวมถึง
ใหบ้ริการอย่างเท่าเทียมตรงไปตรงมา สำหรับคณะและวิทยาลัยท่ีมีภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน สถาบัน
กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เป็น
มาตรฐาน  

 สำหรับการกำกับ ติดตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานและให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น 
นอกจากการใช้สายบังคับบัญชาแล้ว ในแต่ละส่วนงานและหน่วยงานจะดำเนินการผ่านที่ประชุมในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับส่วนงาน หน่วยงาน และกลุ่มงาน นอกจากนี้แล้วสถาบันยังสนับสนุนให้เผยแพร่มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบกระบวนการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมใน
การกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานและการให้บริการ อีกทางหนึ่งด้วย 

7. เพิ่มช่องทางการประเมินการ

ปฏิบัติงานและการให้บริการ  

กองแผนงาน  ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันจัดให้มกีารประเมินการปฏิบัติงานและการให้บริการเป็นประจำทุกภาคการศึกษา โดยมีการ

ประเมินดังนี ้

1) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

- ด้านหลักสูตร  
- ด้านการจัดการเรียนการสอน  
- ด้านอาจารย์ผู้สอน  
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- ด้านส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย บริการด้าน
ห้องเรียน บริการด้านห้องสมุด บริการด้านการศึกษา บริการด้านเทคโนโลยี บริการ
ด้านอาหาร บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการออกกำลังกาย 

- ด้านการบริการให้คำปรึกษา แนะนำ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  
2) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งที่เป็นบุคลากรภายในสถาบัน และบุคคลภายนอก

สถาบัน โดยเป็นการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของส่วนงานและหน่วยงาน
ภายในของสถาบัน ดังนี้ 

- ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  
- ความพึงพอใจท่ีมีต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ  
- ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีให้บริการ  
- ความพึงพอใจด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 

3) การประเมนิการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา โดยนักศึกษาประเมินเมื่อเสร็จ
ส้ินการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ โดยประเมินผ่านระบบ http://reg.nida.ac.th 

 นอกจากการประเมินท่ีมีรอบระยะเวลาดำเนินการท่ีชัดเจนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยังสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการของสถาบัน ผ่านทางเว็บไซต์ 
ท่ี https://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-complaint ซึ่งสถาบันเผยแพร่ลิงก์ไปยังทุก
ส่วนงาน และหน่วยงานภายในสถาบัน เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  

 อีกทั้งเพื่อให้การประเมินการปฏิบัติงานและการให้บริการเป็นไปโดยสะดวก สถาบันอยู่ระหว่าง
ดำเนินการให้ทุกส่วนงานและหน่วยงานจัดให้มีช่องทางการประเมินการปฏิบัติงานและการให้บริการ ณ 

http://reg.nida.ac.th/
https://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-complaint
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บริเวณสำนักงานให้บริการและผ่านทางช่องทางออนไลน์  ซึ ่งขณะนี ้มีหน่วยงานที ่ดำเนินการไปแล้ว 
ประกอบด้วย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะสถิติประยุกต์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ จะได้ดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ 

8. ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการ

ให้บริการตามความคิดเห็นของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกหน่วยงาน  ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการ สถาบันดำเนินการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

1) การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา โดยนักศึกษาประเมินเมื่อเสร็จ
ส้ินการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ โดยประเมินผ่านระบบ http://reg.nida.ac.th  

2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการ
เป็นประจำทุกภาคการศึกษา โดยประเมินความพึงพอใจด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านอาจารย์ผู ้สอน ด้านสิ ่งอำนวยความสะดวกที ่เอื ้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย บริการด้านห้องเรียน บริการด้านห้องสมุด บริการด้านการศึกษา บริการด้าน
เทคโนโลยี บริการด้านอาหาร บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการออกกำลังกาย และด้านการ
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  

3) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งที่เป็นบุคลากรภายในสถาบัน และบุคคลภายนอก
สถาบัน โดยเป็นการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของส่วนงานและหน่วยงาน
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ภายในของสถาบัน ท่ีประกอบด้วยการประเมินความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ ความ
พึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีให้บริการ และความพึงพอใจ
ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 

 เมื่อการประเมินข้างต้นเสร็จส้ินตามช่วงเวลาท่ีกำหนด หน่วยงานผู้ประเมินจะนำส่งผลการประเมิน

ไปยังส่วนงานและหน่วยงาน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและให้บริการ โดยสถาบันกำหนดแนว

ปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการ ตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดังนี้ 

1) การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์: คณบดีแจ้งอาจารย์ทราบถึงผลการประเมิน
รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา กรณีที่มีปัญหาต้องปรับปรุง แก้ไข คณบดีจะกำหนดวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขที่สอดคล้องกับปัญหา ทั้งนี้หากผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 
จะต้องดำเนินการปรับปรุงพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดไว้ในประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการ
สอนของสถาบัน 

2) การประเมินความพึงพอใจ: ผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงานนำผลการประเมินความพึงพอใจ 
ไปใช้กำหนดวิธีการปรับปรุงและพัฒนาในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ในการขับเคล่ือนและติดตามการ
ปรับปรุงและพัฒนา ดำเนินการผ่านท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผน
และประเมินผล 
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 นอกจากนี้แล้วเพื่อในการดำเนินการของสถาบันตรงกับความคาดหวังของผู้มีสวนได้ส่วนเสีย 
สถาบันยังได้จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยการสำรวจ
ความคิดเห็นของศิษย์เก่า ผู้รับบริการวิชาการ บุคลากรสถาบัน นายจ้าง (ของผู้สำเร็จการศึกษา) นักศึกษา
ปัจจุบัน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาและแผน
ดำเนินการของสถาบันให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการสื่อสาร 
 มาตรการส่งเสริมการส่ือสารมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันไปสู่สาธารณชนให้

มากยิ่งขั้น ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย และเข้าถึงได้ได้ง่าย เพื่อส่งเสริมการส่ือสารท้ังภายใน ภายนอกสถาบัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียจากการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก ในตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่ือสาร รวมถึงการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะใน

ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน  

 มาตรการส่งเสริมการส่ือสารยังครอบคลุมถึงการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากท่ีปรึกษาท่ีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 

ไม่ซับซ้อน การเพิ่มช่องทางท่ีหลากหลาย การเพิ่มความชัดเจนในการช้ีแจงการตอบคำถามประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบัน และการประชาสัมพันธ์แผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจำปีไปยังบุคลากรภายในสถาบันอีกด้วย รวมถึงการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ให้ความสำคัญกับการ

ให้บริการท่ีรวดเร็ว เป็นการเฉพาะตัว และการนำความคิดเห็นไปปรับปรุงการดำเนินงาน 

 รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการส่ือสาร นำเสนอในตารางท่ี 3.2 

 

ตารางที่ 3. 1 วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการสื่อสาร 

วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ 

1. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์

สถาบันเพื่อให้ผู้เข้าเย่ียมชม

เข้าถึงข้อมูลท่ีเผยแพร่ได้ง่าย 

กองงานผู้บริหาร  ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้คำแนะนำสถาบันเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ขณะนี้สถาบันอยู่



 

20 
 

วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ 

ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์สถาบันใหม่ เนื่องจากเว็บไซต์ปัจจุบันใช้งานมาเป็นระยะเวลานานและมี

ข้อจำกัดในการปรับปรุง โดยเว็บไซต์ที ่พัฒนาขึ้นใหม่จะมีรูปแบบท่ีผู้เข้าเยี ่ยมชมสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ี

เผยแพร่ได้ง่าย มีความเร็วในการแสดงผลข้อมูล ตลอดจนมีความน่าสนใจ ดึงดูดสายตา และมีความง่ายในการ

ใช้งาน 

 ท้ังนี้ในระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่นั้น สถาบันดำเนินการปรับปรุงบางส่วน เพื่อใหอ้ำนวยความ

สะดวกให้กับผู้เข้าเย่ียมชม ดังนี้ 

1) ปรับแบนเนอร์หน้าแรกของเว็บไซต์เพื่อใหม้องเห็นข้อมูลท่ีเผยแพร่ได้ง่าย 
2) จัดกลุ่มหมวดหมู่ของเอกสารเผยแพร่เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย  

2. รวบรวมผลงานและข้อมูลท่ี

เผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก ไว้ใน

เว็บไซต์สถาบัน 

กองงานผู้บริหาร  ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 ภารกิจสำคัญของสถาบันที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว สถาบันยังมีหน้าที่ในการ

ให้บริการวิชาการ ผลงานบริการวิชาการของสถาบันมีเป็นจำนวนมากท่ีได้เผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก แต่ยังไม่ได้

รวมรวมและนำเสนอบนเว็บไซต์สถาบัน   

 ดังนั้นเพื่อเพิ่มการเข้าถึงงานบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจโดยทั่วไป สถาบันจึง

จัดทำแบนเนอร์ “ประโยชน์ที่ได้รับจากงานบริการวิชาการ” เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หลักของสถาบันท่ี
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เช่ือมต่อไปยังผลงานบริการวิชาการท่ีเผยแพร่บนเฟซบุ๊ก เพื่อช่วยให้ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และนำไปใช้

ประโยชน์ได้ 

3. เพิ่มช่องทางการส่ือสารโดยตรง

กับนักศึกษาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการส่ือสารและ

การให้ข้อมูล 

กองบริการ

การศึกษา และ

กองงานผู้บริหาร 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 การระบาดของโควิด 19 ทำให้ประสิทธิภาพการส่ือสารระหว่างสถาบันและนักศึกษาลดน้อยลง 

ดังนั้นสถาบัน จึงเพิ่มช่องทางการส่ือสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารและการให้ข้อมูลกับนักศึกษา 

โดยช่องทางดังกล่าว ประกอบด้วย  

1) ไลน์แอด (LINE@) และ ไลน์ OA (line official account) ของส่วนงานและหนว่ยงาน เพื่อ
ส่ือสารกับนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การส่ือสารด้วยไลน์ทำให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว เป็นการส่ือสารสองทางทำให้เกิดความ
เข้าใจได้มากขึ้น 

2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีสถาบันใช้ส่ือสารกับนักศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาทุกคนมีอีเมล นอกจากนี้แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สถาบันยังได้จัดทำอินโฟกราฟฟิก
แนะนำวิธีการเช่ือมต่อ อีเมลนักศึกษากับอีเมลท่ีนักศึกษาใช้ประจำ และการตั้งแจ้งเตือน 
(notification) ไปยังโทรศัพท์ เพื่อใหน้ักศึกษาไม่พลาดข่าวสารท่ีสถาบันส่งไป 
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3) NIDA UApp เป็นแอพพลิเคช่ันสำหรับนักศึกษาของสถาบันที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
ส่ือสารกับนักศึกษา ซึ่งนอกจากการส่ือสารแล้ว NIDA UApp ยังเป็นช่องท่ีนักศึกษาสามารถ
ร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ไปยังสถาบันอีกด้วย 

4. กำหนดแนวทางการช้ีแจงและ

ตอบคำถามของประชาชนเมื่อมี

ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานของสถาบัน 

กองงานผู้บริหาร  ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันช่องทางในการสื่อสารกับสาธารณชนหลายช่องทาง เช่น เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม กล่อง
ข้อความหน้าเว็บไซต์สถาบัน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ โดยในทุกช่องทางการสื่อสารมีบุคลากร
รับผิดชอบในการตอบคำถามและให้ข้อมูลกับผู้รับบริการ 

 ในการให้บริการตอบคำถามทุกช่องทาง สถาบันกำหนดแนวทางการชี้แจงและตอบคำถามตาม
กระบวนการดังแผนภาพ   
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 เมื่อมีบุคคลสอบถามหรือขอข้อมูล ผู้รับผิดชอบจะพิจารณาคำถามหากเป็นคำถามหรือขอทราบ
ข้อมูลโดยทั่ว ๆ ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการตอบในทันที หากข้อมูลไม่พร้อมก็จะค้นหาข้อมูล ประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและให้คำตอบกับผู้สอบถาม กรณีท่ีพิจารณาแล้วเป็นประเด็นท่ีสำคัญหรือ
อ่อนไหว บุคลากรผู้รับผิดชอบจะนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณานำเสนอผู้บริหารสถาบันตาม หากมีความ
จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับสาธารณชน ก็จะดำเนินการในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับประเด็นนั้น ๆ  
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5. เพิ่มช่องทางการส่ือสารข้อมูล

กับบุคลากรภายในสถาบัน

เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี 

กองแผนงาน 

และ  

กองงานผู้บริหาร 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 จากการประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment-IIT)  ปีท่ีผ่านมาพบว่าบุคลากรของสถาบันจำนวนหนึ่งมีการรรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่

มาก ดังนั้นเพื่อให้การส่ือสารข้อมูลเรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เข้าถึงบุคลากรของสถาบันอย่าง

กว้างขว้าง สถาบันจึงได้ดำเนินการเพิ่มเติมช่องการส่ือสารข้อมูลดังกล่าว ท่ีนอกจากการส่งหนังสือเวียนไปยัง

ส่วนงาน หน่วยงานภายในสถาบัน ดังต่อไปนี้ 

1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล): เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในรูปแบบ
อินโฟกราฟฟิกไปยังอีเมลของบุคลากรของสถาบันทุกคน ซึ่งบุคลากรสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมผ่านทางลิงก์ท่ีส่งไปพร้อมกันด้วย 

2) เฟซบุ๊ก: เผยแพร่อินโฟกราฟฟิกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี บนเฟซบุ๊กแจ้งข่าว 
ชาวนิด้า (เฉพาะบุคลากรปัจจุบันนิด้า) เพื่อให้บุคลากรรับทราบและเข้าถึงรายละเอียดดังกล่าว
ผ่านทางลิงก์ท่ีเผยแพร่ด้วย 

3) ไลน์กลุ่ม: เผยแพร่อินโฟกราฟฟิกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผ่านทางกลุ่มไลน์ 
PR@NIDA Network เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของส่วนงานและหน่วยงาน
นำไปเผยแพร่ต่อบุคลาการของส่วนงานและหน่วยงาน 
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4) ท่ีประชุมผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ : เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ผ่านท่ีประชุมผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ (ทบอ.) เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางเผยแพร่ไป
ยังบุคลากรของส่วนงานและหน่วยงาน 

6. เพิ่มช่องทางการส่ือสารข้อมูล

กับบุคลากรภายในสถาบัน

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการท่ีถูกต้อง 

กองกลาง และ  

กองงานผู้บริหาร 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้คำแนะนำเรื่องการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานกล่าวคือบุคลากรใน
สถาบันต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ดังนั้นสถาบันจึงได้เพิ่มช่องทางการในการให้ความรู้ เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง นอกจากการส่งหนังสือเวียนไปยังส่วนงาน หน่วยงานภายใน
สถาบัน ดังต่อไปนี้ 

1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล): เผยแพร่ขั ้นตอนการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ในรูปแบบอินโฟ
กราฟฟิกไปยังอีเมลของบุคลากรของสถาบันทุกคน ซึ่งบุคลากรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ผ่านทางลิงก์ท่ีส่งไปพร้อมกันด้วย 

2) เฟซบุ๊ก: เผยแพร่ขั้นตอนการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก บนเฟซบุ๊กแจ้งข่าว 
ชาวนิด้า (เฉพาะบุคลากรปัจจุบันนิด้า) เพื่อให้บุคลากรรับทราบและเข้าถึงรายละเอียดดังกล่าว
ผ่านทางลิงก์ท่ีเผยแพร่ด้วย 
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3) ไลน์กลุ่ม: เผยแพร่ขั้นตอนการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก ผ่านทางกลุ่มไลน์ 
PR@NIDA Network เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของส่วนงานและหน่วยงาน
นำไปเผยแพร่ต่อบุคลาการของส่วนงานและหน่วยงาน 

4) ท่ีประชุมผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ: เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ 
ผ่านท่ีประชุมผู ้บริหารฝ่ายอำนวยการ (ทบอ.) เพื่อให้ผู ้บริหารระดับกลางเผยแพร่ไปยัง
บุคลากรของส่วนงานและหน่วยงาน 

 นอกจากนี้แล้วสถาบันยังเน้นย้ำการกำกับติดตามการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง ในท่ีประชุม

ผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการใน

ระดับส่วนงานและหน่วยงาน 

7. เพิ่มช่องทางการส่ือสาร

นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล และแนวปฏิบัติด้านการ

พัฒนาบุคลากร 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

และ กองงาน

ผู้บริหาร 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันเผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนา
บุคลากร ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล http://personnel.nida.ac.th/main/ ซึ่ง
บุคลากรของสถาบันและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยงาน อีกทั้งสถาบันได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กับ
บุคลากรทราบทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุงหรือออกระเบียบปฏิบัติใหม่ ๆ รวมถึงเผยแพร่เอกสารในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบุคลากรของสถาบันสามารถสืบค้นได้ 

http://personnel.nida.ac.th/main/
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 นอกจากการเผยแพร่ดังผ่านเว็บไซต์ หนังสือเวียน และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สถาบัน
จะได้เพิ่มช่องทางการส่ือสารนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร ไป
ยังบุคลากรภายในสถาบัน ดังนี้ 

1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล): เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไปยังอีเมลของ
บุคลากรของสถาบันทุกคน ซึ่งบุคลากรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางลิงก์ท่ีส่งไปพร้อม
กันด้วย 

2) เฟซบุ๊ก: เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บนเฟซบุ๊กแจ้งข่าว ชาวนิด้า (เฉพาะ
บุคลากรปัจจุบันนิด้า) เพื่อให้บุคลากรรับทราบและเข้าถึงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางลิงก์ท่ี
เผยแพร่ด้วย 

3) ไลน์กลุ่ม: เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านทางกลุ่มไลน์ PR@NIDA Network 
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของส่วนงานและหน่วยงานนำไปเผยแพร่ต่อบุคลา
การของส่วนงานและหน่วยงาน 

4) ที่ประชุมผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ: เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านที่ประชุม
ผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ (ทบอ.) เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางเผยแพร่ไปยังบุคลากรของส่วนงาน
และหน่วยงาน 
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ผลการดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการดำเนินงานของสถาบันว่ามีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นไปท่ี

การสร้างคุณธรรมให้เกิดท่ัวทั้งองค์การ การยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน เพื่อเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันปัญหาการทุจริต และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตยังครอบคลุมถึงการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากท่ีปรึกษาท่ีให้ความสำคัญกับการยืมและกำกับดูแลตรวจสอบการ

ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมถึงการดำเนินการตาม

ข้อเสนอแนะจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเสนอแนะให้ผู้บริหารสถาบันให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง 

 รายละเอียดวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และแนวทางการกำกับติดตาม ตามมาตรการส่งเสริมการส่ือสาร นำเสนอในตารางท่ี 3.2 

ตารางที่ 3. 2 วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

วิธีการฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ 

1. ขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม และ

เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน

เพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม 

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ

รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

สำนักงานสภา

สถาบัน และ 

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ทำ

หน้าที่อำนวยการขับเคลื่อนสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยกำหนดอัตลักษณ์ 3 ประการของสถาบัน 

ประกอบด้วย  

1) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)  
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2) ความรับผิดชอบ (Accountability)  
3) จิตสาธารณะ (Public Mind)   

 ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ 3 ประการ ดำเนินการออกเป็น 4 กลุ่ม คือผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาซึ่งรวมถึงนักศึกษาเก่าด้วย  

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประชุมร่วมกันกับ
ผู้แทน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทอล ประธานสภาคณาจารย์ 
ประธานสภาพนักงาน และนายกสโมสรนักศึกษา เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนอัตลักษณ์ 3 ประการของท้ัง 4 กลุ่ม โดยผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว จะนำเสนอ
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 

 นอกจากนี้แล้วสถาบันยังได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม อาทิ โครงการ Buy 
Yourself เป็นการเปิดพื้นท่ีให้บุคลากรของสถาบันได้วางขาย ซื้อสินค้า และทอนเงินด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต และจิตสาธารณะ  

2. ส่งเสริมการรับรู้และปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณบุคลากร และ

นโยบายงดรับของขวัญและของ

กำนัล (No Gift Policy)  

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

และ กองงาน

ผู้บริหาร 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัล (No Gift 

Policy) โดยสถาบันจัดให้มีแคมเปญ “เปลี่ยนการรับ เป็นการให้” สร้างสรรค์องค์กรธรรมาภิบาล สร้าง
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ประโยชน์คืนสู่สังคม เพื่อเปลี่ยนจากการรับของขวัญในโอกาสต่าง ๆ เป็นการบริจาคเงิน เพื่อนำไปใช้ใน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์  

 สำหรับการส่งเสริมการรับรู้และปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรนั้น นอกจากการเผยแพร่ข้อบังคับ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 

2552 บนเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว สถาบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำอินโฟกราฟฟิก

เผยแพร่ไปยังบุคลากรสถาบัน โดยผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บนเฟซบุ๊กแจ้งข่าว ชาวนิด้า (เฉพาะ

บุคลากรปัจจุบันนิด้า) กลุ่มไลน์ PR@NIDA Network เพือ่เข้าถึงบุคลากรได้โดยตรง 

3. ดำเนินการประเมินความเส่ียง

การทุจริตและกำหนดแนวทาง

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริต 

กองแผนงาน 

 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันจัดทำรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปี โดยดำเนินการประเมินความเส่ียง
การทุจริตตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 
(Committee of Sponsoring Organizations 2013) ที่กำหนดแนวทางด้านการควบคุมภายใน Internal 
Control – Integrated Framework: Framework and Appendices และการสอดส่องในภาพรวมของ
การกำกับดูแลกิจการ โดยสถาบันจะเน้นตามมาตรฐาน COSO 2013 องค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 เรื่อง
การประเมินความเส่ียงการทุจริต เป็นหลัก โดยมีกรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต 4 
กระบวนการ ดังนี้ 

1) Corrective: แก้ไขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิดส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ำอีก 
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2) Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่อง
ต้ังแต่แรก ต้ังข้อบ่งช้ีบางเรื่องท่ีน่าสงสัย ทำการลดระดับความเส่ียงนั้น หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้น
แก่ผู้บริหาร 

3) Preventive: ป้องกัน หลีกเลี ่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี ่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนท่ี
พฤติกรรมที่เคยรับรู ้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ ำอีก (Known 
Factor) ท้ังท่ีรู้ว่าทำไปมีความเส่ียงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ 
ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 

4) Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ใน
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 

 เมื่อดำเนินการจัดทำร่างรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ประจำปีงบประมาณแล้วเสร็จ จะได้นำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการ
วางแผนและประเมินผล และที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตท่ีระบุในรายงานดังกล่าว 

 ทั้งนี ้เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณก็จะได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เสนอต่อท่ีประชุมท้ังสองต่อไป 
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4. พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ี

ขับเคล่ือนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

กองแผนงาน 

 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประจำทุกปี โดยมี

กระบวนการในการจัดทำ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายสภาสถาบัน  
แผนกลยุทธ์สถาบัน  และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  

2) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของปีท่ี
ผ่านมา  

3) จัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
ประกอบด้วย 

- วัตถุประสงค์ของแผน  
- ยุทธศาสตร์ของแผน  
- กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
- โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 

4) เสนอร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล 

5) เสนอร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบัน พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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5. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริต และสร้างความมั่นใจใน

การจัดการการทุจริต ปกป้องผู้

ร้องเรียน 

กองงานผู้บริหาร 

 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจร ิต โดยสามารถให ้ข ้อม ูลการท ุจร ิตและร ้องเร ียนการทุจร ิตผ ่ านช ่องทางเว ็บไซต ์สถาบัน 

https://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/corruption ซึ่งข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็น

ความลับ และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของสถาบัน โดย

กระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียนเป็นกระบวนการลับทุกขั้นตอน นอกจากนี้แล้วสำหรับบุคลากรภายใน

สถาบันนอกจากร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สถาบันแล้ว ยังสามารถร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทางผู้อำนวยการ

สำนักงานตรวจสอบภายในอีกทางหนึ่งด้วย 

 การดำเนินการของสถาบันเมื่อมีข้อร้องเรียนทุจริต ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเสนอต่อคณะกรรมการ

พิจารณาข้อร้องเรียน ซึ่งคณะกรรมการฯ กำหนดกรอบระยะเวลาท่ีต้องตอบกลับผู้ร้องเรียนในระยะเวลา 30 

– 90 วันทำการ 

6. กำกับ ดูแล ตรวจสอบการขอ

อนุญาตยืมทรัพย์สินของทาง

ราชการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

ทุกหน่วยงาน  ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 
 สถาบันกำกับ ดูแล และตรวจสอบการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังแผนภาพ 

https://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/corruption
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 ท้ังนี้สถาบันได้เผยแพร่กระบวนการดังกล่าวไปยังบุคลากรทุกคน และกำชับการดำเนินการไปยัง
ส่วนงานและหน่วยงานให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด  

7. กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สินของทางราชการมิให้

นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 

หรือพวกพ้อง 

ทุกหน่วยงาน  ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันกำกับ ดูแล และตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยดำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด มี

กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน นอกจากนี้แล้วในการยืมทรัพย์สินของ

ราชการมีข้อกำหนดระบุไว้ ดังนี้ 

1) ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นท่ีต้องการใช้งานทุกครั้ง และยืมเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการเท่านั้น 
2) ผู้ยืมมีหน้าที่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของราชการที่ได้ยืมเสมือนเป็นทรัพย์สินของผู้ยืมใช้เอง 

ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย 
3) ผู้ยืมมีหน้าท่ีต้องชดใช้ความเสียหายในกรณีทรัพย์สินชำรุด หรือสูญหาย ผู้ยืมต้องซ่อมแซมให้

คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็น พัสดุ/ครุภัณฑ์ ประเภท ชนิด ขนาด 
ลักษณะและคุณภาพต้องไม่น้อยกว่าของเดิมหรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

4) ผู้ยืมต้องไม่ให้ผู้อื่นยืมทรัพย์สินที่ตนเองได้ยืมมาไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่การยืมนั้นได้รับการ
อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนาจอนุมัติแล้วเท่านั้น 
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5) ทรัพย์สินท่ีผู้ยืมไปใช้งาน มีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ยืมนำทรัพย์ท่ี
ยืมไปใช้อย่างอื่น นอกเหนือจากท่ีหน่วยงานกำหนด หรือทำให้เกิดความเสียหายท่ีเกิดจากการ
ละเมิดดังกล่าวให้ถือเป็นความผิดส่วนบุคคล โดยผู้ยืมต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
นั้น 

6) ผู้ยืมจะต้องกำหนดระยะเวลาในการยืมให้ชัดเจน และต้องส่งคืนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
7) กรณีมีความจำเป็นต้องใช้งานต่อ ให้ดำเนินการส่งคืนตามระยะเวลาท่ีกำหนดให้เรียบร้อยก่อน 

แล้วจึงขอยืมและกำหนดระยะเวลาการยืมใหม่  

 ท้ังนี้ สถาบันได้เผยแพร่กระบวนและกฎระเบียบให้บุคลากรทุกคนรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ไปยัง
ผู ้บริหารของทุกส่วนงานและหน่วยงาน เพื่อกำชับให้ดำเนินการตามกระบวนการและกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

8. แก้ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้น

อย่างเข้มงวด เป็นไปตามกฎ 

ระเบียบ 

กองงานผู้บริหาร 

 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 ยังไม่ดำเนินการ 

 สถาบันมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ที่มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน โดยช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน มีดังนี้ 

1) ร้องเรียนด้วยตนเองที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร ชั้น G
อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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2) ทางไปรษณีย์ ส่งไปยัง กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร ชั้น  G 
อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขต
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ prnida@nida.ac.th 
4) ทางโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก NIDA Thailand 
5) แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์สถาบัน 

 นอกจากนี้แล้วสถาบันยังจัดให้มีช่องทางร้องเรียนทุจริตเป็นการเฉพาะ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์  
https://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/corruption    

 เมื่อมเีรื่องร้องเรียนส่งเข้ามา และพิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องร้องเรียนทุจริต ผู้รับผิดชอบจะนำเสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะปฏิบัติหน้าท่ี
ตามที่กำหนดไว้ให้ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องการพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2561  
สำหรับข้อร้องเรียนทุจริต คณะกรรมการฯ กำหนดกรอบระยะเวลาท่ีต้องตอบกลับผู้ร้องเรียนในระยเวลา 30 
– 90 วันทำการ  

 เพื่อให้การดำเนินการแก้ปัญหาการทุจริตมีความเข้มงวด และเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการฯ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1) ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้บริหารสถาบันทราบทุก 6 เดือน 

mailto:prnida@nida.ac.th
https://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/corruption
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2) ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการ
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
สถาบันต่อไป 

 นอกจากนี้แล้ว กลุ่มงานวินัยและนิติการ ยังได้จัดทำสรุปการลงโทษทางวินัยผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรณีทุจริต เผยแพร่ต่อบุคลากรภายในสถาบันเพื่อเป็นการป้องปรามปัญหาการ
ทุจริตอีกทางหนึ่งด้วย 

 


