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๑. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความม่ันคงแห่งรัฐ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 

และความผาสุกของประชาชน ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆ ที่ต่อเนื่องตามมาก่อให้เกิดสภาวะการ 

ถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมที่เพ่ิมขึ้น เพราะขาดปัจจัยในการแก้ปัญหา การเกิด

ปัญหา การเลือกปฏิบัติและให้สิทธิ์แก่บุคคลที่เอ้ือผลประโยชน์ในภาครัฐ นอกจากนี้ การทุจริตยังถือได้ว่าเป็น

พฤติกรรมที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม อันเป็น

หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ออกคำสั่งที่ 

๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนราชการ

และหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบใน

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดำเนินการถูกต้อง

ตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่านิยมให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริต มี

คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในเรื่อง “แนว
ทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี” ดังนี้ 

- แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมาย คือ ภาครัฐมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- แผนระดับที่ ๒ ประกอบด้วย (๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยกำหนดเป้าหมาย คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (๒) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยกำหนดเป้าหมายรวม คือ ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙ อีกทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมที่มุ่ง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การกำกับการบริหารหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
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ซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึง ตรวจสอบได้ 
การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน และ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หมุดหมายที่  13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ กลยุทธ์ที่ 2 การ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ และกลยุทธย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิ
บาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบการตัดสินใจของ
หน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน 

- แผนระดับที่ ๓ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ ๓ มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 

Clean Thailand) โดยมี เป้ าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์  คือ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ และวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสังคมมีพฤติกรรมร่วม

ต้านการทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 

การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน และดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับ

เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต

เชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และ (๒) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

โดยมีเป้าหมายหลัก ๓ เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ ๑ บุคลากร อว. มีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  

เป้าหมายที่ ๒ หน่วยงาน อว. มีข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาพรวมลดลง  และเป้าหมายที่ ๓ 

การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน อว. ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
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๒. นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศนโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งนโยบายสภาสถาบันดังกล่าวได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

การทุจริต ดังนี้ 

ข้อ ๘ “ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักกฎหมาย หลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลักความรับผิดชอบต่อ

สังคม ในการบริหารจัดการสภาสถาบัน และกำกับการบริหารจัดการสถาบัน” 

ข้อ ๙ “เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสถาบันโดยใช้ความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

ส่งเสริมให้สถาบันใช้ศักยภาพและจุดแข็งของสถาบันในการชี้นำสังคมในการพัฒนาประเทศ รวมถึงสนับสนุน

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภายนอก” 

๓. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ มี

มติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่ประชุมสภาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนา

สถาบัน จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนการทำวิจัย การต่อยอดสู่นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ที่
นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถาบันและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรปริญญาบัตร (Degree programs) ที่เน้นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ (Project-based Learning) และการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ (Data 
Analytics) เพ่ือการตัดสินใจ และการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) บนพ้ืนที่
การเรียนรู้ และผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และการบริหารจัดการแบบ
เปิด (Open Governance) 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  5 : ส่ ง เส ริ ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร ใน ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  
(Internationalization) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน 
(Stakeholders’ participation and engagement) รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาสถาบันและ
สังคม 
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โดยมียุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และการบริหารจัดการแบบเปิด 
(Open Governance) และเป้าประสงค์ที่ 4.1 การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความโปร่งใส (Transparency) 
และการมีส่วนร่วมของประชาคม ทีเ่กี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อ

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และข้อเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตร์ คือ เมื่อสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น สถาบันควรจัดกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

ทั้งนี้ สถาบันได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต่อไป 

๕. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การทบทวนข้อมูล

ภายนอกสถาบัน ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (๒) แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (๓) แผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ (๕) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำหรับ

ข้อมูลภายในสถาบัน ประกอบด้วย (๑) นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (๒) แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (๓) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ (๔) 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ของแผนฯ : 

๑. เพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจรติ หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน 

๒. เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม โดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

๓. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างแนวร่วมในการป้องกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนฯ : ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๐ กลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ “ปรับฐานความคิดนักศึกษาและบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม” มีโครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๔ โครงการ/ กิจกรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ “พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือการ

ต่อต้านการทุจริต” มีโครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ/ กิจกรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๓ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน

ทุจริต” มีโครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ/ กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “สกัดกั้นการทุจริตเชงินโยบาย” ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ “วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล” 

มีโครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ/ กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ ๓.๑ “พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตภายในสถาบัน” มี

โครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๔ โครงการ/ กิจกรรม 

 กลยุทธ์ที ่๓.๒ “สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต” มีโครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๔ 

โครงการ/ กิจกรรม 
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 กลยุทธ์ที่ ๓.๓ “พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต” มีโครงการ/ กิจกรรม 

จำนวน ๑ โครงการ/ กิจกรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๓.๔ “การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบ การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ

ประเทศไทย” มีโครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ/ กิจกรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๓.๕ “พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกัน

การทุจริต” มีโครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ/ กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ประกอบด้วย ๑  

กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ ๔.๑ “ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสถาบัน” มีโครงการ/ 

กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ/ กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ งบประมาณ แหล่งเงิน และผู้รับผิดชอบ  

ของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ ดังนี้ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 6



ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐานความคิด
นักศึกษาและบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

- โครงการอบรมให้ความรู้ เร่ือง 
"การเขียนรายงานทางวิชาการกับ
ข้อควรระวังท่ีไม่ก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในการอ้างอิงทางวิชาการ” 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจได้ทราบถึงเร่ืองการคัดลอก
ผลงาน 2. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจให้สามารถเขียนการ
อ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 3. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทลงโทษ
ทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
เป้าหมาย : เพ่ือให้นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จ านวน 100 คน 
ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน
ผลผลิต : นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมทราบถึงเร่ืองการคัดลอก
ผลงาน สามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง และทราบถึง
บทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
ผลลัพธ์ : นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถพึงระวังในการ
คัดลอกผลงาน และสามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง และไม่
ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน

 - เดือนสิงหาคม หรือ
กันยายน 2566

๓๐,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

กองบริการการศึกษา
 ส านักงานอธิการบดี

- การเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ
จริยธรรมของนักบริหาร/ จริยธรรม
ทางวิชาการ (ND๔๐๐๐)

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเป็นคนท่ีมีคุณภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกลและเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคม 
นอกเหนือจากความสามารถหรือความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาท่ีตนศึกษา
เป้าหมาย : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปอย่างมีคุณภาพ
ผลผลิต : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกลและเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคม
ผลลัพธ์ : นักศึกษาท่ีได้ผลการศึกษาผ่าน เป็นคนท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกลและเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคม

 - ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2565
และภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2566

๓๐,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

กองบริการการศึกษา
 ส านักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7



ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐานความคิด
นักศึกษาและบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ต่อ)

 - เสริมสร้างการรับรู้และความ

เข้าใจเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับใน

การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ 

วัฒนธรรมองค์การ ส่ิงท่ีควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติในการเป็นผู้ปฏิบัติงานใน

สถาบัน 

เป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉล่ียความเข้าใจในกฎ ระเบียบ

ข้อบังคับของสถาบันไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน

ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ 

วัฒนธรรมองค์การ ส่ิงท่ีควรปฏิบัติ หรือไม่ควรปฏิบัติในการเป็นผู้ปฏิบัติงานใน

สถาบัน

ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันได้อย่าง

ถูกต้อง

 - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(เงินกองทุนพัฒนา
บุคลากร สพบ.)

กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล ส านักงาน
อธิการบดี

 - กิจกรรม Buy Yourself : ด้าน

ความซ่ือสัตย์สุจริต (ภายใต้โครงการ

เสริมสร้างด้านวัฒนธรรมองค์การ)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างการรับรู้ค่านิยมร่วมของสถาบัน โครงการเสริมสร้าง

ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 

เป้าหมาย : บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันท่ีแสดงถึงบทบาทด้านความ

ซ่ือสัตย์สุจริต ในการซ้ือขายแลกเปล่ียนด้วยตนเอง 

ผลผลิต : ร้อยละของการกระท่าท่ีแสดงถึงความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ต่่ากว่าร้อยละ

 ๙๐

ผลลัพธ์ : บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันมีพฤติกรรมเชิงบวกในการส่งเสริม

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต

๑ ตุลาคม 2565 - ๓๐ 
กันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ

กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล ส านักงาน
อธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 8



ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือการต่อต้านการทุจริต

- โครงการให้ความรู้เก่ียวกับ
กฏหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการ
บริการวิชาการ ได้รับความรู้ในเร่ืองเก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นไปตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์
เป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๓ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร 
นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการบริการวิชาการ ได้รับความรู้ใน
เร่ืองเก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นไปตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึน

๑ ตุลาคม 2565 - ๓๐ 
กันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ

ส านักเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 9



ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านทุจริต

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โตไป
ไม่โกง”

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร “โตไปโกง” 
และการน าไปใช้สอนแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
 - เป้าหมาย : ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” สามารถน าหลักสูตร
ไปสอนและสร้างจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี 5 ประการ และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน
 - ผลผลิต : ครูผู้สอนท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จ านวนอย่างน้อย
 200 คน จากท่ัวประเทศ
 - ผลลัพธ์ : ๑. เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เร่ืองคุณค่าความดี ๕ ประการ 
และปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ๒. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีดี รังเกียจการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และไม่น่ิงเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน 
2566

 ค่าลงทะเบียนจากผู้

เข้ารับการอบรมและ

เงินบริจาค

ศูนย์สาธารณ-
ประโยชน์และประชา
สังคม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 10



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

- ส่งเสริมนโยบาย No Gift Policy วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงว่าผู้บริหารของสถาบันมีเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน เพ่ือสรรค์สร้างธรรมาภิบาลองค์กรให้มีความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งเน้นการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม
ผ่านอัตลักษณ์ ๓ ประการของ "นิด้า" คือ ๑. ซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) ๒.
 ความรับผิดชอบ (Accountability) และ ๓. จิตสาธารณะ (Public 
Mind)
เป้าหมาย : เกิดแนวทางปฏิบัติร่วมกันของคณะ/ หน่วยงาน และ
บุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผลผลิต : บุคลากรของสถาบันรับรู้และเข้าใจนโยบาย No Gift Policy
ผลลัพธ์ : ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ
 (No Gift Policy)

๑ ตุลาคม 2565 - ๓๐ 
กันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ

กองบริหารงานกลาง
 ส านักงานอธิการบดี

- ประกาศนโยบายและแนว
ทางการป้องกันการทุจริตนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีคุณธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาลท่ีดี บนพ้ืนฐานความโปร่งใส และ 2. เพ่ือให้การตัดสินใจ
และการด าเนินการท่ีอาจมีความเส่ียงด้านการทุจริต ได้รับการพิจารณา
และปฏิบัติอย่างรอบคอบ
เป้าหมาย : เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันกับทุกกิจกรรมของการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ผลผลิต : ประกาศแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนว
ทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ผลลัพธ์ : สามารถป้องกันมิให้บุคลากรแสวงหาผลประโยชน์จากการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

๑ ตุลาคม 2565 - ๓๐ 
กันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ

กองคลังและพัสดุ 
ส านักงานอธิการบดี

กลยุทธ์ท่ี ๑ วางมาตรการเสริม
ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 11



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ วางมาตรการเสริม
ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
(ต่อ)

- เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินงานโดยปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการให้ หรือรับ
สินบน และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ให้กับบุคลากร และมีมาตรการเพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์ โดยมิ
ชอบ รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
จิตส านึกในเร่ืองการให้หรือรับสินบน และการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลผลิต : บุคลากรทุกระดับของสถาบันรับรู้ความเข้าใจในมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลลัพธ์ : บุคลากรทุกระดับของสถาบันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
รับสินบน และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม

๑ ตุลาคม 2565 - ๓๐ 
กันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ

กองตรวจสอบภายใน
 ส านักงานอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 12



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริตภายใน
สถาบัน

- ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส  ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบลดความซ้้าซ้อน  การบันทึก
ข้อมูล  รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณได้
เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ผลผลิต : ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ผลลัพธ์ : ความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน  ลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติตามระเบียบลดความซ้้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล รวมถึงเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้

๑ ตุลาคม 2565 - ๓๐ 
กันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ด้าเนินการ

กองคลังและพัสดุ 
ส านักงานอธิการบดี

- โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ความรู้ในการประเมินผลระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ 2. เพ่ือ
จัดเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินผลระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมาย : สถาบันได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 85 คะแนน ข้ึนไป
ผลผลิต : มีการด้าเนินงานหรือจัดกิจกรรม ตามโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ตามท่ีผู้ประเมินท่ี
ก้าหนด
ผลลัพธ์ : โปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถ
จัดเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินผลระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้

 1 ตุลาคม 2565 - 30 
กันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ด้าเนินการ

กองกฎหมาย 
ส านักงานอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 13



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริตภายใน
สถาบัน (ต่อ)

- โครงการขับเคล่ือนองค์กร
คุณธรรมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็น
ส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมของสถาบัน
เป้าหมาย : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการรับรู้เก่ียวกับอัตลักษณ์องค์กร
คุณธรรมเพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕๐
ผลผลิต : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นผู้ท่ีปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 3 
ประการของสถาบัน
ผลลัพธ์ : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนองค์กร
คุณธรรมของสถาบัน

 1 ตุลาคม 2565 - 30 
กันยายน 2566

๔๐,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

สภาพนักงาน 
ส านักงานสภา
สถาบัน

 - การจัดท าข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศด้านการบริหารงานบุคคล
สพบ.

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถาบันมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการบริหารจัดการ

สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานด้านการ

บริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท่ี

ประกอบด้วย ๑. คณะท างานปรับปรุงระบบงานและกฎหมายล าดับรองด้าน

บริหารงานบุคคล สายวิชาการ ๒. คณะท างานปรับปรุงระบบงานและกฎหมายล าดับ

รองด้านบริหารงานบุคคล สายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ

ปรับปรุงระบบงานและกฎหมายล าดับรองด้านบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ

ปรับปรุงระบบงานและกฎหมาย สพบ.

เป้าหมาย : สถาบันมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศด้านการบริหารงานบุคคล ท่ีเป็น

แนวทางในการด าเนินงานการบริหารงานบุคคลท่ีเป็นระบบ ผลผลิต : มีการ

ด าเนินงานจัดท าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ท่ีสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

ผลลัพธ์ : สถาบันมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของการเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

 1 ตุลาคม 2565 - 30 
กันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ด้าเนินการ

กองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล ส้านักงาน
อธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 14



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต

- หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอดู
ข้อมูลเก่ียวกับผลการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอดูข้อมูล
เก่ียวกับผลการศึกษา เพ่ือเป็นกลไกในการตรวจสอบการให้ผลการศึกษา
มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามประกาศกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
เป้าหมาย : ลดจ้านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีท่ีคณะไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์
ผลผลิต : หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอดูข้อมูลเก่ียวกับผลการศึกษา
ผลลัพธ์ : จ้านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีท่ีคณะไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่น้อยเกิน 2 ข้อร้องเรียน/ปีการศึกษา

๑ ตุลาคม 2565 - ๓๐ 
กันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ด้าเนินการ

กองบริการ
การศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี

- แนวปฏิบัติการขอแก้ไขผล
การศึกษาของนักศึกษา ส้าหรับ
อาจารย์ผู้สอน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก้าหนดให้มีแนวปฏิบัติการขอแก้ไขผลการศึกษาของ
นักศึกษาในกรณีท่ีอาจารย์ผู้สอนท่ีรับผิดชอบของแต่ละวิชาได้ให้ผล
การศึกษาแก่นักศึกษาเสร็จส้ินแล้วให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เป้าหมาย : ลดจ้านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีอาจารย์ผู้สอนไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ผลผลิต : แนวปฏิบัติการขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษา ส้าหรับ
อาจารย์ผู้สอน
ผลลัพธ์ : จ้านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน 2 ข้อร้องเรียน/ปีการศึกษา

๑ ตุลาคม 2565 - ๓๐ 
กันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ด้าเนินการ

กองบริการ
การศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 15



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
(ต่อ)

- แนวทางการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและการตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้
เสนองาน กรณีการจัดซ้ือจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  ต้องค้านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ  ความมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า  โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลผลิต : แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน  กรณีการจัดซ้ือจัด
จ้าง
ผลลัพธ์ : สามารถป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  และส่งผลต่อการค้านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ  ความ
มีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้

๑ ตุลาคม 2565 - ๓๐ 
กันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ด้าเนินการ

กองคลังและพัสดุ 
ส้านักงานอธิการบดี

- แนวปฏิบัติในการควบคุมวัสดุ วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีการควบคุมวัสดุ  และมีการใช้วัสดุให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย : มีวัสดุคงเหลือถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามบัญชี
ผลผลิต : แนวปฏิบัติในการควบคุมวัสดุ
ผลลัพธ์ : สามารถป้องกันวัสดุสูญหาย และการตรวจนับวัสดุคงเหลือ
ตอนส้ินปี  มีจ้านวนถูกต้องครบถ้วน

๑ ตุลาคม 2565 - ๓๐ 
กันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ด้าเนินการ

กองคลังและพัสดุ 
ส้านักงานอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 16



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริต

-  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และบุคคล อีกท้ัง
สนับสนุนการท้างานของฝ่ายต่างๆ  โดยมีระบบรักษาความลับของข้อมูล
และจ้ากัดการใช้งานของบุคคลโดยเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน
เป้าหมาย : ร้อยละของการเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
เท่ากับร้อยละ 90
ผลผลิต : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)
ผลลัพธ์ : สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และบุคคล อีกท้ัง
สนับสนุนการท้างานของฝ่ายต่างๆ  โดยมีระบบรักษาความลับของข้อมูล
และจ้ากัดการใช้งานของบุคคลโดยเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน

๑ ตุลาคม 2565 - ๓๐ 
กันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ด้าเนินการ

กองคลังและพัสดุ 
ส้านักงานอธิการบดี

กลยุทธ์ท่ี ๔ การพัฒนา
วิเคราะห์และบูรณาการระบบ
 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือ
เช่ือมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย

- โครงการศึกษาธรรมาภิบาลและ
ความพึงพอใจต่อผลงานของ
ผู้บริหารสถาบัน

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามหลักของธรรมาภิบาลในปีปัจจุบัน และ ๒.
 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามหลักของธรรมาภิบาล
เป้าหมาย : ๑. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตาม
หลักของธรรมาภิบาล และ ๒. น้าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล
ผลผลิต : ผลการศึกษาโครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อ
ผลงานของผู้บริหารสถาบัน จ้านวน ๑ ช้ินงาน
ผลลัพธ์ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของสถาบันอยู่ในระดับดี

๑ ตุลาคม 2565 - ๓๐ 
กันยายน 2566

๖๐,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

สภาคณาจารย์ 
ส านักงานสภา
สถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 17



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนาสมรรถนะ
และ องค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของ บุคลากรด้าน
การป้องกันการทุจริต

- โครงการคัดเลือกบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการดีเด่น

วัตถุประสงค์ : เพ่ือด้าเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซ่ึงเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ
ท่ีสภาพนักงานมอบให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เป้าหมาย : มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ ประเภทละ ๑ คน
ผลผลิต : ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
10 คน
ผลลัพธ์ : ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการมีความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงานและมีความผูกพันกับสถาบัน

๑ ตุลาคม 2565 - ๓๐ 
กันยายน 2566

๒๐,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

สภาพนักงาน 
ส านักงานสภา
สถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 18



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับปรุงระบบ
การรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต
ของสถาบัน

- การจัดให้มีช่องทางในการ
สอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน 
เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสอบถาม ทักท้วง และ
ร้องเรียน กรณีมีข้อสงสัยในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย : การรับเร่ืองร้องเรียนมีความรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ประชาชนมีความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจ และความปลอดภัยในการ
ร้องเรียน
ผลผลิต : มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐาน
ผลลัพธ์ : สถาบันมีกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตท่ี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๑ ตุลาคม 2565 - ๓๐ 
กันยายน 2566

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ

กองคลังและพัสดุ 
ส านักงานอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 19




