
 
 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

รอบ 12 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - 30 กันยายน ๒๕๖๔) 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการวางแผนและประเมินผล  
ครั้งที่ ๙/2564 เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 2564  

เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน  

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 

 สถาบันได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

สถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล ครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๔ เมื ่อวันพุธที ่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โดย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๑ กลยุทธ์ และ ๒๙ โครงการ/ กิจกรรม ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์มี

รายละเอียด ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๑๔ โครงการ/ 

กิจกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ สกัดกั ้นการทุจริตเชิงนโยบาย  ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ๒ โครงการ/ 

กิจกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ๑๑ โครงการ/ กิจกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  ประกอบด้วย  

๒ กลยุทธ์ ๒ โครงการ/ กิจกรรม 

โดยแผนฯ ดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 

๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) นอกจากนั้นยังต้องรายงานผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 

ทั้งนี้ สถาบันได้ถ่ายทอดแผนดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติ และมอบหมายให้กองแผนงานติดตาม รวบรวม 

และประเมินผลของแผนดังกล่าว บัดนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองแผนงานได้มีการติดตาม และ

ประเมินผล ซ่ึงสามารถสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของแผนดังกล่าว ดังนี้ 

- โครงการ/ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อย

ละ ๗๒.๔๒ ของโครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด 
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- โครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อย

ละ ๑๓.๗๙ ของโครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดอบรม/ การให้ความรู้ 

เพื่อปรับฐานความคิดนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 

และผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต  อีกทั้ง

ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายหน่วยงานภาครัฐ โดยโครงการ/ 

กิจกรรมทั้งหมดคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- โครงการ/ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 

๑๓.๗๙ ของโครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดอบรม/ การให้ความรู้ และ

จัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนให้ต่อต้านทุจริต เนื่องจากมาตรการ

ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ทำให้ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

หากสรุปผลการดำเนินงานของแผนดังกล่าว จำแนกตามยุทธศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๑๔ โครงการ/ 

กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

- โครงการ/ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็น

ร้อยละ ๕๐ ของโครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

- โครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ/ กิจกรรม คิด

เป็นร้อยละ ๒๑.๔๓ ของโครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประกอบด้วย (๑) โครงการศึกษาธรรมาภิบาล

และความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖๔ (๒) โครงการพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม และ (๓) โครงการ Conflict of Interest หรือ COI ฉบับย่อ 

สำหรับนักเรียนและประชาชน โดยโครงการ/ กิจกรรมดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- โครงการ/ กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อย

ละ ๒๘.๕๗ ของโครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประกอบด้วย (๑) โครงการจัดอบรมหลักสูตร “โตไปไม่

โกง” (๒) โครงการให้ความรู้สังคมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อชนิดต่างๆ 

(online และ offline) (๓) โครงการติดตามกรณีของคอร์รัปชันในประเทศ และต่างประเทศ (Tracking and 

tracing Corruption Cases) และ (๔) โครงการเผยแพร่และพัฒนา CORE VALUES ๕ ข้อ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ ขาดการดำเนินโครงการ/ 

กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ข้อเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการ

ทุจริตให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ๒ โครงการ/ 

กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

- โครงการ/ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็น

ร้อยละ ๕๐ ของโครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

- โครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ/ กิจกรรม คิด

เป็นร้อยละ ๕๐ ของโครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ โครงการความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพ

ของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนในการบริหารจัดการข้อมูลผู้ได้รับบริการสาธารณสุขในสภาวะ

วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยโครงการ/ กิจกรรมดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ การกำกับติดตามการ

ดำเนินงานของสถาบันขาดการเชื่อมโยงระบบติดตามและตรวจสอบ เพ่ือป้องการการดำเนินงานที่ทุจริต 

ข้อเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ สร้างกลไกการตรวจสอบที่มี

มาตรฐานเพ่ือสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ๑๑ โครงการ/ กิจกรรม ซ่ึงดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อย

ละ ๑๐๐ ของโครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ ขาดความต่อเนื่องของ

การพัฒนาระบบงาน และระบบสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารมาตรการของสถาบันที่จะช่วยลดปัญหาการ

ทุจริตอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ พัฒนาระบบงานของสถาบันไม่ให้

เอื้อต่อผลประโยชน์ที่ขัดกัน (Conflict of interest) และนำระบบสารสนเทศมาช่วยป้องกันการทุจริตในการ

ปฏิบัติงานของสถาบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย  

๒ กลยุทธ์ ๒ โครงการ/ กิจกรรม ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของ

โครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
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 ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินการของยุทธศาสตร์ที่ ๔ คือ ช่องทางการรับเรื ่อง

ร้องเรียนยังไม่หลากหลาย ผู้ร้องเรียนไม่รู้สึกถึงความปลอดภัย และไม่ม่ันใจในระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

 ข้อเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ ๔ คือ พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน

การทุจริตของสถาบันให้มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสามารถร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง ทั้งรูปแบบ 

Online และ Offline 

  

 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามเอกสารแนบ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษา
และบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม

๑) เจตนารมณ์
เจตจ านงในการ
บริหารงานและการ
เป็นองค์กรธรรมาภิ
บาล

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงว่าผู้บริหารของสถาบันมีเจตนารมณ์ในการ
บริหารงานด้วยการน้อมน าพระบรมราโชวาทฯ และค่านิยมร่วมของ
สถาบัน มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าท่ี ด้วยความมุ่งม่ัน ต้ังใจ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย : จัดท าประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผลผลิต : ประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและการ
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผลลัพธ์ : มีการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยการติดโปสเตอร์ภายในสถาบัน หนังสือเวียน 
และน าข้ึนเว็บไซต์ของสถาบัน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดท าประกาศเจตนารมณ์ เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
น าเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท้ังหนังสือเวียนภายในสถาบัน การ
ติดโปสเตอร์บนบอร์ดตามอาคารต่างๆ Facebook "NIDA Thailand", Facebook 
Group แจ้งข่าวชาวนิด้า, Website, Digital Signage
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: ผู้บริหารของสถาบันได้ประกาศเจตนารมณ์ หรือ
ค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือให้ประชาคมได้รับรู้และรับทราบ
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองงานผู้บริหาร

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษา
และบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

๒) เสริมสร้างความรู้
เก่ียวกับจริยธรรม
ของนักบริหาร 
จริยธรรมทาง
วิชาการ (ND๔๐๐๐)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเป็นคนท่ีมี
คุณภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกลและเป็น
บุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคม นอกเหนือจากความสามารถหรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขาท่ีตนศึกษาแล้ว
เป้าหมาย : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปอย่างมีคุณภาพ
ผลผลิต : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกลและเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับใน
สังคม
ผลลัพธ์ : นักศึกษาท่ีได้ผลการศึกษาผ่าน เป็นคนท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกลและเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับใน
สังคม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้)

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยเชิญอาจารย์มาบรรยายในหัวข้อ บัณฑิตและคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ การเขียนรายงานวิชาการและข้อระวังการคัดลอกผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีนักศึกษาเข้าฟังการบรรยาย คิดเป็น 
ร้อยละ 88.30 (จากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 282 คน)
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: นักศึกษาท่ีเข้าฟังการบรรยายแล้วได้ผล
การศึกษาผ่าน เป็นคนท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ มีโลก
ทัศน์กว้างไกล และเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคม
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : กองคลังและพัสดุ และกองบริการการศึกษา อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตรวจสอบจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเข้าเรียน เพ่ือน ามาสรุปเป็นจ านวน
งบประมาณท่ีใช้จ่าย

กองบริการการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษา
และบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

๓) โครงการอบรม
ให้ความรู้ เร่ือง "ข้อ
ควรระวังการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์
ส าหรับการเขียน
รายงานทางวิชาการ"
 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564

วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจได้ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจให้สามารถเขียนอ้างอิง
ผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอก
ผลงาน
เป้าหมาย : เพ่ือให้นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จ านวน
ประมาณ 100 คน ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน
ผลผลิต : นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมทราบถึงเร่ืองการ
คัดลอกผลงาน สามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง และ
ทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
ผลลัพธ์ : นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถพึงระวังใน
การคัดลอกผลงาน และสามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่าง
ถูกต้อง  และไม่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๓๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้)

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญในเร่ืองการคัดลอก
วิทยานิพนธ์ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม ซ่ึงจัดอบรมให้ความรู้
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม มีข้อพึงระวังในการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ โดยสามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง รวมถึง
ได้รับทราบบทลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 10,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร)

กองบริการการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษา
และบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

๔) ปลูกฝังค่านิยม
ร่วมของสถาบัน 
(ปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่)

วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือปลูกฝังและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับค่านิยมร่วมของสถาบัน 
(WISDOM) ให้แก่บุคลากรใหม่
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ
ข้อบังคับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนเงินเดือน มาตรฐาน
ภาระงานของบุคลากร สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพ
เป้าหมาย :
๑. บุคลากรใหม่มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามค่านิยมของ
สถาบัน (WISDOM) ได้อย่างเหมาะสม
๒. บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติตนในฐานะบุคลากรของสถาบันได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท่ีสถาบันก าหนด
ผลผลิต : บุคลากรใหม่ตระหนักถึงค่านิยมร่วมของสถาบัน และมีความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ
สถาบัน
ผลลัพธ์ : บุคลากรใหม่ปฎิบัติงานภายใต้ค่านิยมร่วมของสถาบัน พึง
ระวัง และหลีกเล่ียงการปฏิบัติงานท่ีเส่ียงต่อความผิดทางวินัย
งบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร)

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รวมถึงปลูกฝัง
และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับค่านิยมร่วมของสถาบัน (WISDOM) และให้ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนเงินเดือน 
มาตรฐานภาระงานของบุคลากร สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และโอกาสความก้าวหน้า
ในอาชีพ ในระหว่างวันท่ี ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๕๐๒ ช้ัน ๕ อาคารสยามบรม
ราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๒ คน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: บุคลากรใหม่เข้าใจในค่านิยมร่วม WISDOM 
โดยเฉพาะค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน Morality ท่ีระบุเป็นหัวข้อ
หน่ึงในส่วนของการให้ข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณของบุคลากรของ
สถาบัน รวมถึงสามารถปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมร่วมดังกล่าวได้
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ๑๖๕,๙๕๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๘ ของงบประมาณ
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษา
และบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

๕) โครงการศึกษา
ธรรมาภิบาลและ
ความพึงพอใจต่อ
ผลงานของผู้บริหาร
สถาบัน

วัตถุประสงค์ :
๑. เพ่ือประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรร
มาภิบาล
๒. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล
เป้าหมาย :
๑. ได้รับทราบถึงผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบัน
ตามหลักของธรรมาภิบาล
๒. ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหาร
สถาบันตามหลักของ
ธรรมาภิบาล
ผลผลิต :
ผลการศึกษาโครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงาน
ของผู้บริหารสถาบัน จ านวน ๑ ช้ินงาน
ผลลัพธ์ :
เป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลของสถาบันให้สอดคล้องกับประกาศ
เจตนารมณ์เจตจ านงในการบริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถาบัน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๑๐๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้)

 อยู่ระหว่างด าเนินการประมวลผลแบบประเมินและจัดท ารายงานสรุปผลการ
ประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล โดยแยกตาม
รายบุคคล ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท้ังน้ี ได้ด าเนินการ
ศึกษาและออกแบบแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยการประเมินจะด าเนินการประเมินผลแยกรายบุคคล ได้แก่ อธิการบดี และ
รองอธิการบดีท้ัง ๔ ฝ่าย รวมถึงจัดส่งแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร
สถาบันตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรของสถาบันผ่านทางอีเมลของบุคลากรทุก
ท่าน ตามลิงค์ https://www.questionpro.com/t/ATqqFZof3A เรียบร้อยแล้ว
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล โดยแยกตามรายบุคคล
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ๑๐๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร)

สภาคณาจารย์
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษา
และบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

๖) การพัฒนาสู่
องค์กรคุณธรรม

วัตถุประสงค์ :
1. สร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับคุณค่าของการเป็นองค์กร
คุณธรรมแก่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของสถาบัน 
2. สร้างทีมงานเพ่ือขับเคล่ือนสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
3. สร้างกระบวนการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ 
4. สร้างกลไกการติดตามผลและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
เป้าหมาย :
NIDA เป็นองค์กรคุณธรรมตามพระราชประสงค์การก่อต้ังสถาบัน
ผลผลิต :
1. คุณธรรม 3 ประการท่ีผ่านกระบวนการระดมความคิดจาก 4 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของสถาบัน
2. กิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีสะท้อนคุณธรรม 3 ประการ ในแต่ละกลุ่ม
3. ตัวช้ีวัดผลจากกิจกรรมหรือพฤติกรรมคุณธรรม 3 ประการ ในแต่ละ
กลุ่ม
ผลลัพธ์ :
สถาบันเป็นองค์กรคุณธรรม และเป็นแบบอย่างการเป็นองค์กรคุณธรรม
แก่หน่วยงานอ่ืน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

 อยู่ระหว่างด าเนินการหารือร่วมกับตัวแทนกลุ่มสายสนับสนุน เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ในการขับเคล่ือนอัตลักษณ์ ๓ ประการของสถาบัน โดยท่ีผ่านมาฝ่ายเลขา
คณะกรรมการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมได้ด าเนินการรวบรวมคุณธรรม ๓ ประการ 
ของแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 
      ๑. สายผู้บริหารสถาบัน ได้แก่ ๑)รับผิดชอบ ๒)ซ่ือสัตย์ และ ๓)เสียสละ
      ๒. สายวิชาการ ได้แก่ ๑)โปร่งใส ๒)ซ่ือสัตย์สุจริต และ ๓)อุทิศเพ่ือส่วนรวม
      ๓. สายสนับสนุน ได้แก่ ๑)ซ่ือสัตย์สุจริต ๒)รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และ
 ๓)มีจิตบริการและน้ าใจ
      ๔. สายนักศึกษา ได้แก่ ๑)คุณธรรม ๒)ซ่ือสัตย์ และ ๓)รับผิดชอบ
ซ่ึงคณะกรรมการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม ในการประชุมคร้ังท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีมติก าหนดอัตลักษณ์ ๓ ประการของสถาบันท่ีได้มาจากการ
รวบรวมข้อเสนอของแต่ละกลุ่ม ดังน้ี
      อัตลักษณ์ ๑ ซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity)
      อัตลักษณ์ ๒ ความรับผิดชอบ (Accountability)
      อัตลักษณ์ ๓ จิตสาธารณะ (Public Mind)

ส านักงานสภา
สถาบัน
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษา
และบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

๖) การพัฒนาสู่
องค์กรคุณธรรม (ต่อ)

รวมถึงคณะท างานคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมได้เข้าพบตัวแทนในแต่
ละกลุ่ม เพ่ือสร้างความร่วมมือในการขับเคล่ือนอัตลักษณ์ ๓ ประการของสถาบัน ดังน้ี
      ๑. หารือร่วมกับตัวแทนกลุ่มผู้บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
 คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
      ๒. หารือร่วมกับตัวแทนกลุ่มนักศึกษา เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
      ๓. หารือร่วมกับตัวแทนกลุ่มสายวิชาการ ในการประชุมสภาคณาจารย์ เม่ือวันท่ี 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
อีกท้ัง ได้ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ ๓ ประการของสถาบัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของ
สถาบัน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: -
ปัญหา และอุปสรรค : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ท าให้
ส านักงานสภาสถาบันไม่ได้ด าเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ิมเติม เน่ืองจากคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมยังไม่สามารถจัดการประชุมเพ่ือก าหนดกิจกรรมและ
แผนการด าเนินการต่อไปได้
ข้อเสนอแนะ : ด้วยการพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมเป็นแผนของสถาบันท่ีมุ่งหวังให้
ขับเคล่ือนให้เกิดผลในระยะยาว ดังน้ัน การด าเนินการจะท าในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
 (Slow but Sure) เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดแก่บุคลากรของสถาบัน
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนา
และส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพ่ือ
การต่อต้านการทุจริต

๑) โครงการให้
ความรู้เก่ียวกับ
กฏหมาย จริยธรรม
 และจรรยาบรรณ
ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์ :
๑. เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรมความรู้
ในเร่ืองเก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
๒. เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกได้รับความรู้ในเร่ือง
เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย :
ผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๓ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา
 และบุคคลภายนอก ได้รับความรู้ในเร่ืองเก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นไปตามพ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดย ๑)แนะน าการใช้บริการระบบสารสนเทศในวิชา สพ ๔๐๐๐
 (ND 4000) พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา โดยจัดเม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ๑๒๐ คน เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้แก่
นักศึกษาปริญญาเอก (ไทย) จ านวน ๒๕ คน และเม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔ 
ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ จ านวน ๒๐๐ คน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม 
Microsoft Teams  โดยการบรรยายมีการสอดแทรกเร่ืองกฎหมายและ พรบ.
คอมพิวเตอร์ด้วย ๒)แนะน าการใช้บริการระบบสารสนเทศในการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้แก่นักศึกษาคณะการจัดการการท่องเท่ียว 
ภาคปกติ และภาคพิเศษ จ านวน ๔๐ คน และเม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้แก่
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก (ภาษาอังกฤษ) จ านวน ๕ คน ๓)
แนะน าการใช้บริการระบบสารสนเทศในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เม่ือวันท่ี ๕ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๕๐๒ ช้ัน ๕ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๒๗ คน โดยการบรรยายมีการสอดแทรกเร่ือง
กฎหมายและ พรบ.คอมพิวเตอร์ด้วย ๔)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น ซ่ึงได้มีหัวข้อการบรรยายเร่ือง การเรียนรู้
กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วย จ านวน ๓ ช่ัวโมง โดยจัดอบรม
ระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ช้ัน ๙ 
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตห้วยขวาง จ านวน ๔๗ คน

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนา
และส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพ่ือ
การต่อต้านการทุจริต
 (ต่อ)

๑) โครงการให้
ความรู้เก่ียวกับ
กฏหมาย จริยธรรม
 และจรรยาบรรณ
ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต (ต่อ)

ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้เก่ียวกับ
กฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มา
ปรับใช้ได้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ๙๖,๖๐๐ บาท

๒) โครงการการ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ
ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ
 ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้แก่บุคลากรของสถาบันใน
ค่านิยมร่วม
2. เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมร่วมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. เพ่ือส่งเสริม และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแสดง
พฤติกรรมตามค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต
4. เพ่ือสร้างกลไลการขับเคล่ือนการเป็นองค์กรคุณธรรมของสถาบัน
เป้าหมาย :
เพ่ือส่งเสริม กระตุ้น การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ผลผลิต :
สถาบันมีกลไกในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และบุคลากร
สามารถปฏิบัติงาน และด าเนินชีวิตด้วยคุณธรรม  และจริยธรรม
ผลลัพธ์ :
สถาบันมีวัฒนธรรมองค์การท่ีสามารถขับเคล่ือนสู่การเป็นองค์การ
คุณธรรม
งบประมาณ : ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร)

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับค่านิยมร่วมของ
สถาบัน จ านวน ๓ รุ่นแล้ว ในวันท่ี ๙, ๑๐ และ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๖๐๒ 
ช้ัน ๖ อาคารสยามบรมราชกุมารี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๕๐ คน รวมถึงการ
จัดกิจกรรมถามตอบ/ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: บุคลากรมีความเข้าใจต่อค่านิยมร่วมของสถาบัน 
โดยมีการระดมสมองในการสะท้อนค่านิยมคุณธรรมของสถาบัน  จนน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดค่านิยมคุณธรรม 3 ประการของสถาบัน
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ๒๗๓,๗๕๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๕ ของงบประมาณ
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านทุจริต

๑) รณรงค์ผ่าน
หนังสือ “รู้ทันคอร์
รัปชัน A to Z”

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้เก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป
เป้าหมาย :
๑. โรงเรียนเป้าหมายร่วม 500 โรงเรียน ได้รับหนังสือ “รู้ทันคอร์รัปชัน
 A to Z”
๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้เร่ืองการทุจริตคอร์รัป
ชันผ่านการสอนและการอ่านหนังสือ “รู้ทันคอร์รัปชัน A to Z”
ผลผลิต : โรงเรียนร่วม 500 โรงเรียน ได้รับหนังสือ “รู้ทันคอร์รัปชัน A
 to Z” จ านวน 1,000 เล่ม
ผลลัพธ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดเตรียมหนังสือ “รู้ทันคอร์รัปชัน A to Z” เพ่ือจัดส่ง
ให้โรงเรียนต่างๆ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: -
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

ศูนย์
สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม

๒) การจัดอบรม
หลักสูตร 
“โตไปไม่โกง”

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร “โตไป
โกง” และการน าไปใช้สอนแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
เป้าหมาย : ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” สามารถน า
หลักสูตรไปสอนและสร้างจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี 5 ประการ และการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ผลผลิต : ครูผู้สอนท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จ านวน
อย่างน้อย 200 คน จากท่ัวประเทศ
ผลลัพธ์ : 
๑. เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เร่ืองคุณค่าความดี 5 ประการ และ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
๒. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีดี รังเกียจการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่น่ิง
เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
งบประมาณ : (ผู้เข้ารับการอบรมและผู้บริจาค)

 ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
Covid-๑๙ ท าให้ไม่สามารถจัดอบรมในโรงเรียนได้ ท้ังน้ี จะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: -
ปัญหา และอุปสรรค : จากมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-
๑๙ ท าให้ไม่สามารถจัดอบรมได้
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

ศูนย์
สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านทุจริต (ต่อ)

๓) การให้ความรู้
สังคมในเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม 
และการต่อต้านการ
ทุจริตผ่านส่ือชนิด
ต่างๆ (online และ
 offline)

วัตถุประสงค์ : 
๑. เพ่ือสร้างการตระหนักรู้เร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ประชาชน
๒. เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกท่ีดีและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เป้าหมาย : 
๑. ส่ือรณรงค์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
๒. การเผยแพร่และรณรงค์ส่ืออย่างกว้างขวางผ่านช่องทางต่าง ๆ ท้ัง 
online และ offline
ผลผลิต : 
๑. ส่ือรณรงค์สมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ 
๒. การเผยแพร่และส่ือสารส่ือและเน้ือหาต่างๆ ไปสู่สังคมวงกว้าง
ผลลัพธ์ : 
๑. ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
๒. ประชาชนได้ฉุกคิดและมีจิตส านึกท่ีดีและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
งบประมาณ : (มูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย)

 ไม่ได้ด าเนินการ ท้ังน้ี จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 
ต่อไป
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: -
ปัญหา และอุปสรรค : จากมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-
๑๙ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

ศูนย์
สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม

๔) การติดตามกรณี
ของคอร์รัปชันใน
ประเทศ และ
ต่างประเทศ 
(Tracking and 
tracing Corruption 
Cases)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกรณีทุจริตคอร์รัป
ชัน เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและบริบทใหม่ๆ ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมาย : ได้รับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับกรณีคอร์รัปชันต่างๆ 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศรวมถึงแนวทางการปฏิบัติเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
ผลผลิต : รายงานการติดตามกรณีการทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ
ผลลัพธ์ : การเผยแพร่ให้ประชาชนคนไทยเข้าใจและตระหนักถึง
สถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชัน และให้ชาวต่างประเทศทราบถึง
เส้นทางการติดตามและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย
งบประมาณ : (มูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย)

 ไม่ได้ด าเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: -
ปัญหา และอุปสรรค : เน่ืองจากมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ACT) ของ
ภาคเอกชน ด าเนินการคล้ายกับโครงการน้ี จึงยกเลิกการด าเนินการเพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกัน
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

ศูนย์
สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านทุจริต (ต่อ)

๕) Conflict of 
Interest หรือ COI 
ฉบับย่อ ส าหรับ
นักเรียนและ
ประชาชน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาของ
ผลประโยชน์ท่ีขัดกัน หรือ conflict of interest ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของ
คอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้อง
เป้าหมาย : นักเรียนและประชาชนได้รับองค์ความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับการขัดกันของผลประโยชน์
ผลผลิต : นักเรียนและประชาชนท่ีเข้าใจในเร่ือง conflict of interest
ผลลัพธ์ : นักเรียนและประชาชนท่ีมีจิตส านึกท่ีไม่ยอมรับ conflict of 
interest ซ่ึงจะลดปัญหาคอร์รัปชัน และอ่ืน ๆ ในประเทศไทย
งบประมาณ : (มูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย)

 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าเน้ือหาเก่ียวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ท้ังน้ี จะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: -
ปัญหา และอุปสรรค : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

ศูนย์
สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม

๖) การเผยแพร่และ
พัฒนา CORE 
VALUES 5 ข้อ ให้
กว้างขวางย่ิงข้ึน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่และพัฒนาค่านิยมหลัก 5 ประการ แก่เด็ก
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้แก่ ความซ่ือสัตย์สุจริต การมีจิต
สาธารณะ ความเป็นธรรมในสังคม ความรับผิดชอบ และการเป็นอยู่
อย่างพอเพียง
เป้าหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในค่านิยมหลัก 5 ประการ ซ่ึงเป็นรากฐานของคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ใน
ประชาชนคนไทย
ผลผลิต : ส่ือส่ิงพิมพ์ และแอนิเมชัน
ผลลัพธ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 5 
ประการ
งบประมาณ : (มูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย)

 ไม่ได้ด าเนินการ ท้ังน้ี จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ 
ต่อไป
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: -
ปัญหา และอุปสรรค : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

ศูนย์
สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ วาง
มาตรการเสริมในการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรร
มาภิบาล

๑) เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลในการด าเนินงาน
โดยปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับแนว
ทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี

วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรให้เห็น
ความส าคัญ และมีจิตส านึกในเร่ืองการให้หรือรับสินบน และการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมาย :  บุคลากรทุกระดับของสถาบัน
ผลผลิต :
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน
2.  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลลัพธ์ :  บุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านึก ยึด
ม่ันในการด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดย ๑)ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เร่ือง 
นโยบายการป้องกันการรับสินบน 2)มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจ าปี พ.ศ. 
2564 3)ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เร่ือง นโยบายการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 4)มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจ าปี พ.ศ. 2564 
และได้เผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์หลักของสถาบัน เพ่ือให้
บุคลากรของสถาบันยึดถือและปฏิบัติ รวมท้ังใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ของสถาบัน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: บุคลากรสามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึงหลักธรร
มาภิบาล ซ่ึงครอบคลุมถึงการป้องกันการรับสินบน และการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริม
ให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม 
และตรวจสอบการ
ทุจริตเชิงนโยบายใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน

๑) โครงการความ
โปร่งใสและความมี
ประสิทธิภาพของ
ความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลและเอกชนใน
การบริหารจัดการ
ข้อมูลผู้ได้รับบริการ
สาธารณสุขในสภาวะ
วิกฤติการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์ศักยภาพของบุคลากร
ทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลหรือการให้บริการ
สาธารณสุขเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์ ใน
การตระหนักถึงแนวทางในการบริหารการจัดเก็บเวชระเบียน 
(Record keeping system) และรักษาความปลอดภัย (Safety) 
เวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย และการก าหนดผู้มีสิทธิ
เข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นความลับ 
3. เพ่ือสร้างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(knowledge sharing) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการบริหาร
การจัดเก็บเวชระเบียน (Record keeping system) และรักษา
ความปลอดภัย (Safety) เวชระเบียนของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษา
ด้วยอาการท่ีเกิดจากโรคระบาด โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ หรือ
แม้แต่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ
4. เพ่ือผลิตคู่มือท่ีเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ให้มี
แนวทางปฏิบัติการด้านสาธารณสุขท่ีถูกต้อง สอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทของสังคมและสถานการณ์ในการบริหารจัดการข้อมูลด้าน
สุขภาพ รวมถึงเวชระเบียนผู้ป่วยท่ีอยู่ในสถานพยาบาลและสถาน
บริการสาธารณสุขต่างๆ อันเป็นความลับส่วนบุคคล

 อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมการจัดอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการข้อมูลของ
ผู้ป่วยและเวชระเบียน และจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลของ
ผู้ป่วย ท้ังน้ี ได้ขอขยายระยะเวลาการด าเนินการถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีผ่าน
มาได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเตรียมจัดประชุมกลุ่ม และจัดท าร่างคู่มือ
การจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ใน ๔ ภูมิภาค พร้อมเตรียมการจัดประชุมกลุ่ม
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: -
ปัญหา และอุปสรรค : การนัดหมายเวลาท่ีเหมาะสมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมท าได้โดย
ยาก โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ท่ีติดปัญหาการท างานหนักในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-๑๙
ข้อเสนอแนะ : นักวิจัยต้องพยายามจัดสรรเวลาและก าหนดรูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้ให้เหมาะสมกับทุกฝ่าย
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : 371,236 บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๖ ของงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร)

คณะนิติศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริม
ให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม 
และตรวจสอบการ
ทุจริตเชิงนโยบายใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน 
(ต่อ)

๑) โครงการความ
โปร่งใสและความมี
ประสิทธิภาพของ
ความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลและเอกชนใน
การบริหารจัดการ
ข้อมูลผู้ได้รับบริการ
สาธารณสุขในสภาวะ
วิกฤติการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ (ต่อ)

เป้าหมาย :
สร้างคู่มือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ป่วยท่ีได้
สามารถน าไปใช้เป็นฐานในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรเพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท่ีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในแต่ละภูมิภาค
ผลผลิต :
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ป่วย 1 ฉบับ ท่ี
มีการให้บริการสาธารณสุขอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ :
บุคลากรทางการแพทย์ท่ีผ่านอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ
ข้อมูลของผู้ป่วยและเวชระเบียน มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๒,๐๐๐,๐๐๐ (เงินแผ่นดิน)
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนา
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริตภายใน
สถาบัน

๑) หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการขอดูข้อมูล
เก่ียวกับผลการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอดูข้อมูล
เก่ียวกับผลการศึกษา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
เป้าหมาย : ลดจ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีท่ีคณะไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ผลผลิต : หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอดูข้อมูลเก่ียวกับผลการศึกษา
ผลลัพธ์ : มีการน าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอดูข้อมูลเก่ียวกับผล
การศึกษา ไปปฏิบัติแล้ว มีข้อร้องเรียนดังกล่าวไม่เกิน 2 ข้อ
ร้องเรียน/ปีการศึกษา
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยคณะมีกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรขอดู
ข้อมูลเก่ียวกับผลกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง และได้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร (ภำค
 ๑ และ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓) ส่งให้กองบริกำรกำรศึกษำท ำสรุปจ ำนวนเสนอเข้ำท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรสถำบัน ด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือทรำบ
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: สถำบันมีระบบ หลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรขอดู
ข้อมูลเก่ียวกับผลกำรศึกษำท่ีมีควำมโปร่งใส
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองบริการ
การศึกษา

๒) แนวปฏิบัติการขอ
แก้ไขผลการศึกษาของ
นักศึกษา ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดให้มีแนวปฏิบัติการขอแก้ไขผล
การศึกษาของนักศึกษาในกรณีท่ีอาจารย์ผู้สอนท่ีรับผิดชอบของแต่
ละวิชาได้ให้ผลการศึกษาแก่นักศึกษาเสร็จส้ินแล้วให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
เป้าหมาย : ลดจ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีอาจารย์ผู้สอน
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ผลผลิต : แนวปฏิบัติการขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษา 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน
ผลลัพธ์ : มีการน าแนวปฏิบัติการขอแก้ไขผลการศึกษาของ
นักศึกษา ส าหรับอาจารย์ผู้สอน ไปปฏิบัติแล้ว มีข้อร้องเรียน
ดังกล่าวไม่เกิน 2 ข้อร้องเรียน/ปีการศึกษา
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะมีการด าเนินการตามแนวปฏิบัติการขอแก้ไขผล
การศึกษาของนักศึกษาส าหรับอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปมาตรฐานเดียวกัน และได้มีการ
รายงานผลการด าเนินการ (ภาค 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563) ส่งให้กองบริการ
การศึกษา และกองบริการการศึกษาท าสรุปจ านวนเสนอเข้าท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการศึกษา เพ่ือทราบ
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: สถาบันมีระบบ แนวปฏิบัติการขอแก้ไขผล
การศึกษาของนักศึกษา ส าหรับอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความโปร่งใส
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองบริการ
การศึกษา
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนา
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริตภายใน
สถาบัน (ต่อ)

๓) ระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส  ลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน  ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบลดความ
ซ้ าซ้อน  การบันทึกข้อมูล  รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้
เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ผลผลิต : น าระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) มาใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างของสถาบัน
ผลลัพธ์ : การจัดซ้ือจัดจ้างของสถาบันมีความโปร่งใส ลดปัญหา
ทุจริตคอร์รัปช่ัน  ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบลด
ความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูล รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยเจ้าหน้าท่ีพัสดุภายในสถาบันด าเนินการจัดหาพัสดุในระบบ
 e-GP ซ่ึงการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน 5,000 บาท ทุกแหล่งเงินต้องด าเนินการใน
ระบบ e-GP เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท้ังน้ี การด าเนินการดังกล่าวไม่มีผู้ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
คอร์รัปช่ัน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: สถาบันน าระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มาใช้ในการจัดซ้ือจ้างท่ีเพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ

๔) การเพ่ิมช่อง
ทางการร้องเรียนเร่ือง
ทุจริตเป็นการเฉพาะ

วัตถุประสงค์ :
เพ่ือให้การร้องเรียนเร่ืองทุจริตเป็นไปด้วยความรวดเร็วและน าไปสู่
การป้องกันแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
เป้าหมาย :
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ข้อมูลเร่ืองทุจริตได้อย่างรวดเร็ว และมี
ความปลอดภัย
ผลผลิต :
ข่องทางการร้องเรียนเร่ืองทุจริตเป็นการเฉพาะ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้มีการเพ่ิมช่องทางร้องเรียนการทุจริตเป็นการเฉพาะ 
ผ่านเว็บไซต์ http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/corruption ซ่ึง
แยกส่วนจากช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนท่ัวไป ท้ังน้ี การร้องเรียนการทุจริตจะถูกส่ง
ข้อมูลไปยังส านักงานตรวจสอบภายในของสถาบันโดยตรง
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: สถาบันมีช่องทางร้องเรียนการทุจริตเป็นการ
เฉพาะ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัย เพ่ือให้
สถาบันสามารถน าข้อร้องเรียนไปจัดการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กลุ่มงานวินัยและ
นิติการ และกลุ่ม
งานส่ือสารองค์การ
 กองงานผู้บริหาร
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้าง
กลไกการป้องกันเพ่ือ
ยับย้ังการทุจริต

๑) การจัดโครงการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับ
มาตรฐานและ
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ให้กับคณาจารย์
 นักวิจัย บุคลากรและ
นักศึกษาของสถาบัน

วัตถุประสงค์: 
๑. เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ส ำหรับกำรวิจัยทำง
สังคมศำสตร์ ให้แก่บุคลำกรของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ท้ังอำจำรย์
 นักวิจัย นักศึกษำ และบุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง
๒. เพ่ือให้ทรำบถึงวิธีปฏิบัติในกำรเสนอโครงกำรวิจัยเพ่ือขอรับกำรพิจำรณำ
รับรองจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ
หำรศำสตร์
๓. เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ใน
กำรศึกษำวิจัยในมนุษย์ กำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ท่ีหลำกหลำย
รูปแบบและสำมำรถน ำไปปรับใช้ในแต่ละโครงกำรได้อย่ำงเหมำะสม
๔. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์สำมำรถ
น ำควำมรู้ท่ีได้มำพัฒนำปรับปรุงให้สอดคล้องกับหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
พิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
เป้าหมาย : 
๑. กำรพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภำพ ข้อมูลควำมลับหรือส่วนตัวของผู้เข้ำร่วมกำร
วิจัย ตำมเกณฑ์ทำงจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ท่ีเป็นสำกล  รวมท้ังคุณภำพ
และควำมถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลวิจัย
๒. กำรน ำควำมรู้ท่ีได้มำพัฒนำปรับปรุงให้สอดคล้องกับกำรท ำหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ตำมหลักจริยธรรมกำรวิจัย
ในคน (Human subject protection course) และแนวทำงกำรด ำเนินงำน
มำตรฐำนของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์  (Standard 
Operating Procedures: SOPs)

✓ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยศูนย์ประสำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
ร่วมกับชมรมจริยธรรมกำรวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ได้มีกำรจัดโครงกำร
ฝึกอบรมเร่ือง “หลักจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์และกำรพิจำรณำทบทวน
โครงกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์” ในวันศุกร์ท่ี ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทำงโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ จำกชมรมจริยธรรมกำรวิจัยในคนใน
ประเทศไทย (FERCIT) จ ำนวน ๖ ท่ำน เป็นวิทยำกรในกำรบรรยำย มีผู้ท่ีสนใจเข้ำ
ร่วมกำรลงทะเบียนเป็นจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๒๐ คน และมีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมท่ีอยู่ครบ
ตลอดหลักสูตรและได้รับใบประกำศนียบัตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ด้ำน
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน สำมำรถพิทักษ์สิทธิและ
สวัสดิภำพ ข้อมูลควำมลับหรือส่วนตัวของผู้เข้ำร่วมกำรวิจัย
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : ส ำหรับกำรด ำเนินกำรคร้ังต่อไป ทำงศูนย์ฯ จะน ำหัวข้อท่ีผู้เข้ำร่วม
กำรอบรมเสนอควำมคิดเห็นมำพิจำรณำ เพ่ือเตรียมกำรจัดกำรอบรมให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้เข้ำร่วมกำรอบรมส ำหรับปีงบประมำณ ๒๕๖๕
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ๑๗,๙๖๙ บำท (คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๖ ของงบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรร)

ศูนย์ประสาน
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้าง
กลไกการป้องกันเพ่ือ
ยับย้ังการทุจริต (ต่อ)

๑) การจัดโครงการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับ
มาตรฐานและ
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ให้กับคณาจารย์
 นักวิจัย บุคลากรและ
นักศึกษาของสถาบัน 
(ต่อ)

ผลผลิต : 
๑. บุคลำกรของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ท้ัง อำจำรย์ นักวิจัย 
นักศึกษำและบุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง ได้รับควำมรู้ด้ำนจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
 และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน และกำรวำงแผนด ำเนินกำร
วิจัยท่ีถูกต้องตำมหลักกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ท่ีเป็นสำกลและ
ด ำเนินกำรขอรับกำรพิจำรณำรับรองได้อย่ำงถูกต้อง
๒. คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำง
มำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงถูกต้องสอดคล้องตำมหลักจริยธรรมสำกล
ผลลัพธ์ : 
๑. โครงกำรวิจัยในมนุษย์ซ่ึงด ำเนินกำรโดย อำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำและ
บุคลำกรของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  มีควำมถูกต้องและเหมำะสม
ตำมหลักจริยธรรมสำกล
๒. คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ได้รับกำรรับรองคุณภำพ
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ระดับชำติ (National Ethics 
Committee Accredition System of Thailand: NECAST)
๓. ศูนย์ประสำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ได้รับควำม
น่ำเช่ือถือจำกบุคลำกรสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ท้ังอำจำรย์ นักวิจัย 
นักศึกษำและบุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๑,๐๘๕,๐๐๐ บำท (เงินรำยได้ของสถำบัน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 23



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้าง
กลไกการป้องกันเพ่ือ
ยับย้ังการทุจริต (ต่อ)

๒) แนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและการ
ตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความ
เก่ียวข้องกับผู้เสนอ
งาน กรณีการจัดซ้ือจัด
จ้าง

วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ต้องค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ  
ความมีประสิทธิภาพคุ้มค่า  โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลผลิต : แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน  
กรณีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ผลลัพธ์ : สามารถป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  และส่งผลต่อการค านึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการ  ความมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  โปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้แจ้งเวียนแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน กรณีการจัดซ้ือ
จัดจ้างให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ซ่ึงบุคลากรภายในสถาบันท่ีเป็นกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ท้ังน้ี ไม่มีผู้ร้องเรียนเก่ียวกับการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: สถาบันมีกลไกการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานของสถาบันทุกระดับถือ
ปฏิบัติ
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ

๓) แนวปฏิบัติในการ
ควบคุมวัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีการควบคุมวัสดุ  และมีการใช้วัสดุให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย : มีวัสดุคงเหลือถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามบัญชี
ผลผลิต : แนวปฏิบัติในการควบคุมวัสดุ
ผลลัพธ์ : สามารถป้องกันวัสดุสูญหาย และการตรวจนับวัสดุ
คงเหลือตอนส้ินปี  มีจ านวนถูกต้องครบถ้วน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการควบคุมวัสดุให้หน่วยงาน
ภายในสถาบันทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
และจัดท าทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นไป
ตามแนวปฏิบัติทางบัญชี
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: สถาบันมีกลไกการควบคุมวัสดุ เพ่ือป้องกันวัสดุ
สูญหาย และการตรวจนับวัสดุมีความโปร่งใส เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุถือปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบได้
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้าง
กลไกการป้องกันเพ่ือ
ยับย้ังการทุจริต (ต่อ)

๔) สร้างช่องทางใน
การสอบถาม ทักท้วง 
และร้องเรียน เพ่ือ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ

วัตถุประสงค์ :
สร้างช่องทางการสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน กรณีมีข้อสงสัยใน
การใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของผู้บริหารและบุคลากร
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีช่องทางการสอบถาม ทักท้วงและร้องเรียนหลายช่องทาง
 คือ ติดต่อด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานส่ือสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม, ทาง
ไปรษณีย์, email : prnida@nida.ac.th, Facebook : NIDA Thailand ท้ังน้ี ไม่มีผู้
ทักท้วงและร้องเรียน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: สถาบันเปิดช่องทางท้ัง Offline และ Online ใน
การสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน เก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบัน
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ

กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริต

๑) ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร (MIS)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และบุคคล 
อีกท้ังสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ  โดยมีระบบรักษา
ความลับของข้อมูลและจ ากัดการใช้งานของบุคคลโดยเฉพาะผู้ท่ี
เก่ียวข้องเท่าน้ัน
เป้าหมาย : ร้อยละของการเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS) เท่ากับร้อยละ 90
ผลผลิต : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)
ผลลัพธ์ : สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และบุคคล 
อีกท้ังสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ  โดยมีระบบรักษา
ความลับของข้อมูลและจ ากัดการใช้งานของบุคคลโดยเฉพาะผู้ท่ี
เก่ียวข้องเท่าน้ัน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยหน่วยงานภายในสถาบันน าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (MIS) มาใช้ในงานด้านการเงิน การบัญชี และด้านบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: สถาบันน าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)
 มาใช้ในการด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี และบุคคล โดยมีระบบรักษาความลับของ
ข้อมูลและจ ากัดการใช้งานของบุคคล เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปัญหา และอุปสรรค : ปัจจุบันเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานส่วนใหญ่เป็น Windows 
10 ซ่ึงระบบ MIS ไม่รองรับท าให้มีปัญหาในการใช้งาน
ข้อเสนอแนะ : ควรจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบ MIS เพ่ือให้ระบบมีความทันสมัยรองรับ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๔ การ
พัฒนาวิเคราะห์และ
บูรณาการระบบ 
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพ่ือ
เช่ือมโยงกับแนว
ทางการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย

๑) โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน สพบ.

วัตถุประสงค์ :
๑. เพ่ือให้ความรู้ในการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๒. เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินผลระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมาย : สถาบันได้รับผลคะแนนตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ๕ : ระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน ในระดับ ๔
 คือ มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง
ผลผลิต : การด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ตามท่ีผู้ประเมินท่ีก าหนด
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีความรู้ในการประเมินผลระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถ
จัดเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินผลระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๒๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้)

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยสถาบันได้มีการเรียนรู้จากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน สพบ. ท่ีผ่านมา โดยน าผลการด าเนินงานดังกล่าวมา
วิเคราะห์ พัฒนา และบูรณาการ ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถาบัน พร้อมท้ังก ากับติดตามระบบการประเมินคุณธรรมดังกล่าว
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: สถาบันได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานท่ีดีข้ึนจากปีท่ีผ่านมา โดยได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๙๔.๘๖ 
คะแนน ระดับผลการประเมิน A และได้ล าดับท่ี ๙ จาก ๘๓ หน่วยงานประเภท
สถาบันอุดมศึกษา
ปัญหา อุปสรรค: การส่ือสารให้บุคลากรและทุกหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีสถาบันได้ก าหนดน้ันท าได้ยาก
ข้อเสนอแนะ: ๑)ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลให้สามารถเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิม
ช่องทางท่ีหลากหลายมากข้ึน ๒)มีกลไกการก ากับติดตามการท างานของบุคลากรของ
สถาบัน ๓)เพ่ิมมาตรการก ากับบุคลากรของสถาบันท่ีให้บริการประชาชนอย่างไม่
เลือกปฏิบัติ
งบประมาณท่ีใช้จ่าย (บาท): ๑,๙๖๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๙.๘ ของงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๔ การ
พัฒนาวิเคราะห์และ
บูรณาการระบบ 
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพ่ือ
เช่ือมโยงกับแนว
ทางการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศ
ไทย (ต่อ)

๒) การขับเคล่ือน
องค์กรคุณธรรม

วัตถุประสงค์ :
เพ่ือด าเนินการขับเคล่ือนคุณธรรมภายในสถาบัน ท่ีครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย :
จัดกิจกรรมการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมใน 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก 
คือ 1.ผู้บริหาร 2.อาจารย์ 3.พนักงาน 4.นักศึกษาและนักศึกษาเก่า
ผลผลิต :
กิจกรรมการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมส าหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก
ผลลัพธ์ :
ธ ารงรักษาคุณธรรมให้อยู่กับขององค์กร
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคุณธรรม
ของสถาบัน แล้วน าความคิดเห็นมาวิเคราะห์ บูรณาการ เพ่ือก าหนดคุณธรรม ๓ 
ประการของสถาบัน ประกอบด้วย ซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) ความรับผิดชอบ 
(Accountability) และจิตสาธารณะ (Public Mind) นอกจากน้ียังมีการ
ประชาสัมพันธ์คุณธรรม 3 ประการ โดยการติดโปสเตอร์ตามสถานท่ีต่างๆ ในสถาบัน
เพ่ือสร้างการรับรู้แก่บุคลากร
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: บุคลากรของสถาบันมีการประพฤติปฏิบัติงานท่ี
รับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรม ๓ ประการของสถาบัน
ปัญหา และอุปสรรค : เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ท าให้
การด าเนินกิจกรรมถูกปรับเปล่ียนก าหนดเวลา และต้องเปล่ียนรูปแบบเป็นออนไลน์
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ๓๐๓,๖๐๓ บาท

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - ก.ย. ๒๕๖๔)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับปรุง
ระบบการรับเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต
ของสถาบัน

๑) ปรับปรุง
แบบฟอร์มและ
ช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ระบบการรับเร่ืองร้องเรียนมีประสิทธิผลสูงสุด
เป้าหมาย : อัตราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๘๐
ผลผลิต : จัดท่าแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียน และปรับปรุงช่องทาง
การรับเร่ืองร้องเรียนใหม่ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
ผลลัพธ์ : พัฒนาแบบฟอร์มและช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด่าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้เปล่ียนอีเมลช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนใหม่ จากเดิมคือ
อีเมล prnida@nida.ac.th เปล่ียนเป็น complaint@nida.ac.th  เพ่ือให้เป็น
ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนโดยเฉพาะ  ท้ังน้ี อัตราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๖.๔๐
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: สถาบันมีแบบฟอร์มและช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียน ท่ีมีความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้รับ
เร่ืองร้องเรียน
ปัญหา และอุปสรรค : การร้องเรียนบางเร่ือง ผู้ส่งเร่ืองร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนาม 
และไม่สามารถติดต่อกลับตามช่องทางท่ีให้ไว้ได้ ท่าให้ไม่สามารถเก็บแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนได้
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองงานผู้บริหาร

กลยุทธ์ท่ี ๒ 
ปรับปรุง
กระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษใน
การปราบปรามการ
ทุจริตท่ีมีความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

๑) การประเมินความ
พึงพอใจ Online 
เก่ียวกับช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน และการ
ให้บริการของสถาบัน
ในภาพรวม

วัตถุประสงค์ : เพ่ือน่ามาพัฒนา/ ปรับปรุง การให้บริการรับเร่ือง
ร้องเรียนของสถาบัน
เป้าหมาย : อัตราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนเก่ียวกับช่องทางการ
รับเร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของสถาบันในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๘๐
ผลผลิต : แบบประเมินความพึงพอใจ Online เก่ียวกับช่องทางการ
รับเร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของสถาบันในภาพรวม 
ผลลัพธ์ : พัฒนาช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน และการให้บริการ
ของสถาบัน เพ่ือปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด่าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้วัดผลประเมินความพึงพอใจ Online เก่ียวกับช่อง
ทางการรับเร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของสถาบันในภาพรวม ท้ังน้ี อัตราความ
พึงพอใจของผู้ร้องเรียนเก่ียวกับช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของ
สถาบันในภาพรวมอยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๐.๙0
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: สถาบันมีกระบวนการและกลไกการรับเร่ือง
ร้องเรียน และการให้บริการของสถาบัน ในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ
ปัญหา และอุปสรรค : -
ข้อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองงานผู้บริหาร
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