
 
 

รายงานการก ากับติดตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
รอบ 6 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - 31 มีนาคม ๒๕๖4) 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการวางแผนและประเมินผล  
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  

เห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓0 มีนาคม ๒๕๖4) 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 สถาบันได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
สถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  ประกอบด้วย  
๒ กลยุทธ์ 

ทั้งนี้ สถาบันมอบหมายให้กองแผนงานติดตาม รวบรวม และประเมินผล ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ซึ่งในภาพรวมทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๑ กลยุทธ์ จะมีโครงการทั้งหมด
จ านวน ๒๙ โครงการ สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๙ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ ของ
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑๒ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๘ 
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

- โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๘ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๙ ของ
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

หากสรุปผลการด าเนินงานแยกยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ และมีโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมดจ านวน ๑๔ โครงการ สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๔๓ ของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
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- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๔ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๒๘.๕๗ ของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประกอบด้วย ๑) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของ 
นักบริหาร จริยธรรมทางวิชาการ (ND๔๐๐๐) เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจัดการเรียนการสอนวิชา
พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา (ND๔๐๐๐) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๔ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้จัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ๒) โครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน 
เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบแบบประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักธรรมา -    
ภิบาล โดยการประเมินจะด าเนินการประเมินผลแยกรายบุคคล ๓) การพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-๑๙ ท าให้ต้องเลื่อนการเข้าพบกลุ่มพนักงานออกไป และ ๔) โครงการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เนื่องจากอยู่ระหว่างรอด าเนินการจัดกิจกรรมถามตอบ/ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หลังจากที่จัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๓ รุ่นแล้ว 

- โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๗ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
ของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประกอบด้วย ๑) โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ข้อควรระวังการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ส าหรับการเขียนรายงานทางวิชาการ" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒) รณรงค์ผ่าน
หนังสือ “รู้ทันคอร์รัปชัน A to Z” ๓) จัดอบรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ๔) การให้ความรู้สังคมในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ (online และ offline) ๕) การติดตามกรณี
ของคอร์รัปชันในประเทศ และต่างประเทศ (Tracking and tracing Corruption Cases ๖) Conflict of 
Interest หรือ COI ฉบับย่อ ส าหรับนักเรียนและประชาชน และ ๗) การเผยแพร่และพัฒนา CORE VALUES 
5 ข้อ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดยังไม่ถึงก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ และมีโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมดจ านวน ๒ โครงการ/กิจกรรม สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประกอบด้วย ๑) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินงานโดย
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
มาตรการป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และ ๒) โครงการความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน
ในการบริหารจัดการข้อมูลผู้ได้รับบริการสาธารณสุขในสภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เนื่องจาก
อยู่ระหว่างด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณุฒิ เพ่ือเตรียมจัดประชุมกลุ่ม และจัดท าร่างคู่มือการจัดฝึกอบรม
บุคลากรทางการแพทย์ใน ๔ ภูมิภาค พร้อมเตรียมการจัดประชุมกลุ่มเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อคู่มือดังกล่าว 
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ COVID-๑๙ ท าให้การประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ และการวางแผนคัดเลือกผู้เข้าร่วม
อบรม และสถานที่ที่ใช้ในการอบรมใน ๔ ภูมิภาค ไม่สะดวก รวมถึงต้องมีการวางแผนเพ่ือความปลอดภัยจาก
ภาวะโรคติดต่อในการจัดฝึกอบรม โดยเฉพาะผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ และมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจ านวน ๑๑ โครงการ/กิจกรรม สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

- โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๖ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๕๔.๕๕ ของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๔ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๓๖.๓๖ ของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประกอบด้วย ๑) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอดูข้อมูล
เกี่ยวกับผลการศึกษา ๒) แนวปฏิบัติการขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษา ส าหรับอาจารย์ผู้สอน เนื่องจาก
ก าลังอยู่ในระยะเวลาด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณ ๓) โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน สพบ. เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการท างาน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ สพบ. และ ๔) การขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการรณรงค์คุณธรรมของสถาบัน กิจกรรม "What if" และกิจกรรมการ
ประเมินค่านิยมองค์การ ทั้งนี้ ในส่วนของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมองค์การ และกิจกรรม "Buy 
youself" นั้น ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

- โครงการทีย่ังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ 
ของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ การจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานและจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท าให้อาจไม่สามารถจัดโครงการฝึกอบรมตามก าหนด
ระยะเวลาด าเนินโครงการในเดือนมิถุนายน 2564 ได ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  ประกอบด้วย  
๒ กลยุทธ์ และมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดจ านวน ๒ โครงการ/กิจกรรม สามารถสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประกอบด้วย ๑) ปรับปรุงแบบฟอร์มและช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการสร้างอีเมลช่องทางร้องเรียนใหม่ จากเดิมคืออีเมล 
prnida@nida.ac.th เปลี่ยนเป็น complaint@nida.ac.th เพ่ือให้เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ ซึ่ง
ทั้งผู้ใช้บริการและผู้รับเรื่องร้องเรียนจะได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 
การร้องเรียนบางเรื่อง ผู้ส่งเรื่องร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนาม และไม่สามารถติดต่อกลับตามช่องทางที่ให้ไว้ได้ 
ท าให้ไม่สามารถเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนได้ และ ๒) การประเมินความพึงพอใจ Online 
เกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการให้บริการของสถาบันในภาพรวม เนื่องจากอยู่ระหว่าง
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ Online เกี่ยวกับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการให้บริการของ
สถาบันในภาพรวม 



 4 สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 ทั้งนี้ มีปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔) สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ปัญหา และอุปสรรค 

- ต้องเลื่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรม/ สัมมนาเชิงปฏิบัติการออกไป 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

 - ผู้ส่งเรื่องร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนาม และไม่สามารถติดต่อกลับตามช่องทางที่ให้ไว้ได้ ท า
ให้ไม่สามารถเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะ 

  - ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการขับเคลื่อนสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรมเป็น
โครงการระยะยาว ๔ ปี ในปีนี้ได้ด าเนินการเข้าสู่ปีที่ ๒ เป็นกระบวนการสร้างความรับรู้อัตลักษณ์ ๓ ประการ 
ให้ทุกคนในสถาบันได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

- ควรเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นค่านิยม และพฤติกรรม ซ่ึงต้องอาศัย
การหล่อหล่อมทางสังคมเป็นวัฒนธรรมองค์การในระยะยาว    

- ควรมีการขยายระยะเวลาการด าเนินการ และให้มีการกั้นเงินงบประมาณในการด าเนิน
โครงการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ท าให้การด าเนินการอาจไม่เป็นไปตามแผน  

 

 ทั้งนี้ รายละเอียดผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) มีดังนี้ 



ยุทธศาสตร
ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต”

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดนกัศึกษา
และบุคลากรให�
สามารถแยกระหว"าง
ผลประโยชน�ส"วนตัว
และผลประโยชน�
ส"วนรวม

๑) เจตนารมณ�เจตจํานง

ในการบริหารงานและ

การเป�นองค�กรธรรมาภิ

บาล

วัตถุประสงค
 : เพื่อแสดงว"าผู�บริหารของสถาบันมีเจตนารมณ�ในการ
บริหารงานด�วยการน�อมนําพระบรมราโชวาทฯ และค"านยิมร"วมของ
สถาบัน มาเป3นหลักในการปฏิบัติหน�าที่ ด�วยความมุ"งม่ัน ต้ังใจ
บริหารงานด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต มีคุณธรรม โปร"งใส และเป3นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
เป'าหมาย : จดัทําประกาศเจตนารมณ�เจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานและการเป3นองค�กรธรรมาภิบาล ให�เป3นไปตามเกณฑ�การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสในการดําเนนิงานของหน"วยงาน
ภาครัฐ
ผลผลิต : ประกาศเจตนารมณ�เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและ
การเป3นองค�กรธรรมาภิบาล ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผลลัพธ
 : มีการเผยแพร"ประกาศเจตนารมณ�ผ"านช"องทางการ
ประชาสัมพันธ�ต"างๆ โดยการติดโปสเตอร�ภายในสถาบัน หนงัสือเวียน
 และนําขึ้นเว็บไซต�ของสถาบัน
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : -

ดําเนนิการแล�วเสร็จ โดยจดัทําประกาศเจตนารมณ� เจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานและการเป3นองค�กรธรรมาภิบาล ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และนําเผยแพร"ผ"านช"องทางการประชาสัมพันธ�ต"างๆ ทั้งหนงัสือเวียนภายในสถาบัน 
การติดโปสเตอร�บนบอร�ดตามอาคารต"างๆ Facebook "NIDA Thailand", 
Facebook Group แจ�งข"าวชาวนดิ�า, Website, Digital Signage
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

กองงานผู�บริหาร

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดนกัศึกษา
และบุคลากรให�
สามารถแยกระหว"าง
ผลประโยชน�ส"วนตัว
และผลประโยชน�
ส"วนรวม (ต"อ)

๒) เสริมสร�างความรู�
เกี่ยวกับจริยธรรมของ
นกับริหาร จริยธรรม
ทางวิชาการ 
(ND๔๐๐๐)

วัตถุประสงค
 : เพื่อช"วยให�ผู�สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเป3นคนที่มี
คุณภาพสมบูรณ� มีคุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน�กว�างไกลและเป3น
บุคคลที่เป3นที่ยอมรับในสังคม นอกเหนอืจากความสามารถหรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขาที่ตนศึกษาแล�ว
เป'าหมาย : นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนําความรู�ที่
ได�ไปประยุกต�ใช�ในอนาคตต"อไปอย"างมีคุณภาพ
ผลผลิต : นกัศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ที่มีคุณภาพสมบูรณ� มี
คุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน�กว�างไกลและเป3นบุคคลที่เป3นที่ยอมรับ
ในสังคม
ผลลัพธ
 : นกัศึกษาที่ได�ผลการศึกษาผ"าน เป3นคนที่มีคุณภาพสมบูรณ�
 มีคุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน�กว�างไกลและเป3นบุคคลที่เป3นที่
ยอมรับในสังคม
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได�)

 อยู"ระหว"างดําเนนิการเตรียมจดัการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา 
(ND4000) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปdการศึกษา ๒๕๖๔ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ทั้งนี ้เม่ือวันที่ 14 - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได�จดัการเรียนการสอนของภาคการศึกษา
ที่ ๒ ปdการศึกษา ๒๕๖๓ เรียบร�อยแล�ว ซ่ึงมีวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ วิชาการเขียนรายงานทางวิชาการ และข�อระวังการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ และธรรมาภิบาลกับนโยบายสาธารณะ ประกอบในการเรียนการสอนด�วย
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : ๑๙๒,๔๙๔.๓๓ บาท (เงินรายได�)

กองบริการการศึกษา

6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดนกัศึกษา
และบุคลากรให�
สามารถแยกระหว"าง
ผลประโยชน�ส"วนตัว
และผลประโยชน�
ส"วนรวม (ต"อ)

๓) โครงการอบรมให�
ความรู� เร่ือง "ข�อควร
ระวังการคัดลอก
วิทยานพินธ�สําหรับการ
เขียนรายงานทาง
วิชาการ" ประจําปd
งบประมาณ พ.ศ. 
2564

วัตถุประสงค
 :
1. เพื่อให�นกัศึกษาและผู�ที่สนใจได�ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน
2. เพื่อสร�างความเข�าใจให�นกัศึกษาและผู�ที่สนใจให�สามารถเขียน
อ�างอิงผลงานของผู�อื่นได�อย"างถูกต�อง
3. เพื่อให�นกัศึกษาได�ทราบถึงบทลงโทษทางวินยันกัศึกษาในการ
คัดลอกผลงาน
เป'าหมาย : เพื่อให�นกัศึกษาและผู�สนใจเข�าร"วมการอบรม จํานวน
ประมาณ 100 คน ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน
ผลผลิต : นกัศึกษาและผู�สนใจเข�าร"วมการอบรมทราบถึงเร่ืองการ
คัดลอกผลงาน สามารถเขียนอ�างอิงผลงานของผู�อื่นได�อย"างถูกต�อง 
และทราบถึงบทลงโทษทางวินยันกัศึกษาในการคัดลอกผลงาน
ผลลัพธ
 : นกัศึกษาและผู�ที่สนใจเข�าร"วมการอบรมสามารถพึงระวังใน
การคัดลอกผลงาน และสามารถเขียนอ�างอิงผลงานของผู�อื่นได�อย"าง
ถูกต�อง  และไม"ถูกลงโทษทางวินยันกัศึกษาในการคัดลอกผลงาน
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : ๓๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได�)

 ยังไม"ได�ดําเนนิการ ทั้งนี ้จะดําเนนิโครงการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

กองบริการการศึกษา

7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดนกัศึกษา
และบุคลากรให�
สามารถแยกระหว"าง
ผลประโยชน�ส"วนตัว
และผลประโยชน�
ส"วนรวม (ต"อ)

๔) ปลูกฝpงค"านยิมร"วม
ของสถาบัน 
(ปฐมนเิทศบุคลากรใหม")

วัตถุประสงค
 :
1. เพื่อปลูกฝpงและสร�างความเข�าใจเกี่ยวกับค"านยิมร"วมของสถาบัน 
(WISDOM) ให�แก"บุคลากรใหม"
2. เพื่อให�ผู�เข�ารับการปฐมนเิทศมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข�อบังคับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนเงินเดือน 
มาตรฐานภาระงานของบุคลากร สวัสดิการ สิทธิประโยชน� และ
โอกาสความก�าวหน�าในอาชีพ
เป'าหมาย :
๑. บุคลากรใหม"มีความเข�าใจและสามารถปฏิบัติตนตามค"านยิมของ
สถาบัน (WISDOM) ได�อย"างเหมาะสม
๒. บุคลากรใหม"สามารถปฏิบัติตนในฐานะบุคลากรของสถาบันได�
อย"างเหมาะสม และเป3นไปตามระเบียบข�อบังคับที่สถาบันกําหนด
ผลผลิต : บุคลากรใหม"ตระหนกัถึงค"านยิมร"วมของสถาบัน และมี
ความรู�ความเข�าใจในการดําเนนิงาน ให�เป3นไปตามกฎระเบียบ 
ข�อบังคับ ของสถาบัน
ผลลัพธ
 : บุคลากรใหม"ปฎิบัติงานภายใต�ค"านยิมร"วมของสถาบัน พึง
ระวัง และหลีกเล่ียงการปฏิบัติงานที่เส่ียงต"อความผิดทางวินยั
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐ บาท (เงินกองทุนพัฒนา
บุคลากร)

ดําเนนิการแล�วเสร็จ โดยมีการจดัโครงการปฐมนเิทศบุคลากรใหม" ในระหว"างวันที่ 
๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห�อง ๕๐๒ ช้ัน ๕ อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมี
ผู�เข�าร"วมโครงการ จํานวน ๒๒ คน
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : ๑๖๕,๙๕๐ บาท (เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดนกัศึกษา
และบุคลากรให�
สามารถแยกระหว"าง
ผลประโยชน�ส"วนตัว
และผลประโยชน�
ส"วนรวม (ต"อ)

๕) โครงการศึกษาธรร
มาภิบาลและความพึง
พอใจต"อผลงานของ
ผู�บริหารสถาบัน

วัตถุประสงค
 :
๑. เพื่อประเมินผลการบริหารงานของผู�บริหารสถาบันตามหลักของ
ธรรมาภิบาล
๒. เพื่อให�ได�ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของ
ผู�บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล
เป'าหมาย :
๑. ได�รับทราบถึงผลการประเมินการบริหารงานของผู�บริหารสถาบัน
ตามหลักของธรรมาภิบาล
๒. ได�ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารงานของ
ผู�บริหารสถาบันตามหลักของ
ธรรมาภิบาล
ผลผลิต :
ผลการศึกษาโครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต"อผลงาน
ของผู�บริหารสถาบัน จํานวน ๑ ช้ินงาน
ผลลัพธ
 :
เป3นการส"งเสริมธรรมาภิบาลของสถาบันให�สอดคล�องกับประกาศ
เจตนารมณ�เจตจํานงในการบริหารงานและการเป3นองค�กรธรรมาภิ
บาลของผู�บริหารสถาบัน
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : ๑๐๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได�)

 อยู�ระหว�างดําเนินการออกแบบแบบประเมินการบริหารงานของผู$บริหารสถาบัน

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการประเมินจะดําเนินการประเมินผลแยกรายบุคคล ได$แก�

 อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ-ายต�างๆ เพื่อที่จะสะท$อนภาพการบริหารงานของแต�

ละตําแหน�งได$อย�างชัดเจนมากย่ิงขึ้น

ป'ญหา และอุปสรรค : -

ข.อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช.จ3าย : -

สภาคณาจารย�
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดนกัศึกษา
และบุคลากรให�
สามารถแยกระหว"าง
ผลประโยชน�ส"วนตัว
และผลประโยชน�
ส"วนรวม (ต"อ)

๖) การพัฒนาสู"องค�กร
คุณธรรม

วัตถุประสงค
 :
1. สร�างความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับคุณค"าของการเป3นองค�กร
คุณธรรมแก"ผู�บริหาร อาจารย� เจ�าหน�าที่ และนักศึกษาของสถาบัน 
2. สร�างทีมงานเพ่ือขับเคล่ือนสถาบันให�เป3นองค�กรคุณธรรม 
3. สร�างกระบวนการขับเคล่ือนองค�กรคุณธรรมอย"างเป3นระบบ 
4. สร�างกลไกการติดตามผลและการพัฒนาอย"างต"อเนื่อง
เป'าหมาย :
NIDA เป3นองค�กรคุณธรรมตามพระราชประสงค�การก"อต้ังสถาบัน
ผลผลิต :
1. คุณธรรม 3 ประการที่ผ"านกระบวนการระดมความคิดจาก 4 กลุ"ม 
ได�แก" ผู�บริหาร อาจารย� เจ�าหน�าที่ และนักศึกษาของสถาบัน
2. กิจกรรมหรือพฤติกรรมที่สะท�อนคุณธรรม 3 ประการ ในแต"ละกลุ"ม
3. ตัวช้ีวัดผลจากกิจกรรมหรือพฤติกรรมคุณธรรม 3 ประการ ในแต"ละ
กลุ"ม
ผลลัพธ
 :
สถาบันเป3นองค�กรคุณธรรม และเป3นแบบอย"างการเป3นองค�กรคุณธรรม
แก"หน"วยงานอ่ืน
งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร : -

 อยู�ระหว�างดําเนินการ โดยที่ผ�านมาฝ-ายเลขาคณะกรรมการขับเคล่ือนองค�กร

คุณธรรมได$ดําเนินการรวบรวมคุณธรรม ๓ ประการ ของแต�ละกลุ�ม ดังน้ี 

      ๑. สายผู$บริหารสถาบัน ได$แก� ๑)รับผิดชอบ ๒)ซ่ือสัตย� และ ๓)เสียสละ

       ๒. สายวิชาการ ได$แก� ๑)โปร�งใส ๒)ซ่ือสัตย�สุจริต และ ๓)อุทิศเพื่อส�วนรวม

       ๓. สายสนับสนุน ได$แก� ๑)ซ่ือสัตย�สุจริต ๒)รับผิดชอบต�อตนเองและส�วนรวม 

และ ๓)มีจิตบริการและนํ้าใจ

       ๔. สายนักศึกษา ได$แก� ๑)คุณธรรม ๒)ซ่ือสัตย� และ ๓)รับผิดชอบ

ซ่ึงคณะกรรมการขับเคล่ือนองค�กรคุณธรรม ในการประชุมคร้ังที่ ๓ เม่ือวันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๔ ได$มีมติกําหนดอัตลักษณ� ๓ ประการของสถาบันที่ได$มาจากการ

รวบรวมข$อเสนอของแต�ละกลุ�ม ดังน้ี

      อัตลักษณ� ๑ ซ่ือสัตย�สุจริต (Integrity)

      อัตลักษณ� ๒ ความรับผิดชอบ (Accountability)

      อัตลักษณ� ๓ จิตสาธารณะ (Public Mind)

สํานกังานสภา
สถาบัน
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดนกัศึกษา
และบุคลากรให�
สามารถแยกระหว"าง
ผลประโยชน�ส"วนตัว
และผลประโยชน�
ส"วนรวม (ต"อ)

๖) การพัฒนาสู"องค�กร
คุณธรรม (ต"อ)

รวมถึงคณะทํางานคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนองค�กรคุณธรรมได$เข$าพบตัวแทนใน

แต�ละกลุ�ม เพื่อสร$างความร�วมมือในการขับเคล่ือนอัตลักษณ� ๓ ประการของสถาบัน 

ดังน้ี

      ๑. หารือร�วมกับตัวแทนกลุ�มผู$บริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบัน คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

      ๒. หารือร�วมกับตัวแทนกลุ�มนักศึกษา เม่ือวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

      ๓. หารือร�วมกับกลุ�มสายวิชาการ ในการประชุมสภาคณาจารย� เม่ือันที่ ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 

อีกทั้ง ได$ประชาสัมพันธ�อัตลักษณ� ๓ ประการของสถาบัน ผ�านช�องทางต�างๆ ของ

สถาบัน

ป'ญหา และอุปสรรค : จากสถานการณ�การแพร�ระบาดของ Covid-19 ทําให$ต$อง

เล่ือนการเข$าพบกลุ�มสายพนักงานออกไป (เดิมกําหนดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔)

ข.อเสนอแนะ : การขับเคล่ือนสถาบันให$เป�นองค�กรคุณธรรมเป�นโครงการระยะยาว ๔

 ปY ในปYน้ีได$ดําเนินการเข$าสู�ปYที่ ๒ เป�นกระบวนการสร$างความรับรู$อัตลักษณ� ๓ 

ประการ ให$ทุกคนในสถาบันได$รับทราบอย�างทั่วถึง

งบประมาณท่ีใช.จ3าย : -
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๒ พัฒนา
และส"งเสริมให�มี
ระบบและ
กระบวนการกล"อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
การต"อต�านการทุจริต

๑) โครงการให�ความรู�
เกี่ยวกับกฏหมาย 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการใช�
งานคอมพิวเตอร�และ
อินเทอร�เนต็

วัตถุประสงค
 :
๑. เพ่ือให�บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกเข�ารับการอบรมความรู�ในเร่ือง
เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช�งานคอมพิวเตอร�และ
อินเทอร�เน็ต
๒. เพ่ือให�บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกได�รับความรู�ในเร่ืองเก่ียวกับ
กฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช�งานคอมพิวเตอร�และ
อินเทอร�เน็ต ซ่ึงเป3นไปตามพ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลส"วนบุคคล และพ.ร.บ.ว"าด�วย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร�
เป'าหมาย :
ผู�เข�ารับการอบรมอย"างน�อย ๓ กลุ"มเปuาหมาย ได�แก" บุคลากร นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก ได�รับความรู�ในเร่ืองเก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการใช�งานคอมพิวเตอร�และอินเทอร�เน็ต
ผลผลิต :
ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ใช�งานคอมพิวเตอร�และอินเทอร�เน็ต ซ่ึงเป3นไปตามพ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลส"วน
บุคคล และพ.ร.บ.ว"าด�วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร�
ผลลัพธ
 :
ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู�เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ใช�งานคอมพิวเตอร�และอินเทอร�เน็ตเพ่ิมข้ึน
งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร : -

ดําเนนิการแล�วเสร็จ โดย ๑)แนะนําการใช�บริการระบบสารสนเทศในวิชาพื้นฐาน
สําหรับบัณฑิตศึกษา (ND 4000) ให�แก"นกัศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ จํานวน ๑๒๐
 คน  และให�แก"นกัศึกษาปริญญาเอก (ไทย) จํานวน ๒๕ คน โดยการบรรยายมีการ
สอดแทรกเร่ืองกฎหมายและ พรบ.คอมพิวเตอร� ๒)แนะนําการใช�บริการระบบ
สารสนเทศในการปฐมนเิทศบุคลากรใหม" จํานวน ๒๗ คน  โดยการบรรยายมีการ
สอดแทรกเร่ืองกฎหมายและ พรบ.คอมพิวเตอร� ๓)โครงการฝwกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการใช�งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต�น ซ่ึงมีหัวข�อการบรรยายเร่ือง "การ
เรียนรู�กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช�อินเทอร�เนต็" จํานวน ๓ ช่ัวโมง สําหรับ
นกัศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตห�วยขวาง จํานวน ๔๗
 คน
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : ๙๖,๖๐๐ บาท

สํานกัเทคโนโลยี
สารสนเทศ

12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๒ พัฒนา
และส"งเสริมให�มี
ระบบและ
กระบวนการกล"อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
การต"อต�านการทุจริต 
(ต"อ)

๒) โครงการการ
เสริมสร�างวัฒนธรรม
องค�การสําหรับ
บุคลากรสายสนบัสนนุ
วิชาการ ประจําปd
งบประมาณ ๒๕๖๔

วัตถุประสงค
 :
1.เพื่อให�ความรู�ความเข�าใจ ความตระหนกัรู�แก"บุคลากรของสถาบัน
ในค"านยิมร"วม
2. เพื่อวิเคราะห�พฤติกรรมร"วมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ
3. เพื่อส"งเสริม และกระตุ�นการมีส"วนร"วมของบุคลากรในการแสดง
พฤติกรรมตามค"านยิมร"วมในการปฏิบัติงาน และการดําเนนิชีวิต
4. เพื่อสร�างกลไลการขับเคล่ือนการเป3นองค�กรคุณธรรมของสถาบัน
เป'าหมาย :
เพื่อส"งเสริม กระตุ�น การมีส"วนร"วมของบุคลากร
ผลผลิต :
สถาบันมีกลไกในการเสริมสร�างวัฒนธรรมองค�การ และบุคลากร
สามารถปฏิบัติงาน และดําเนนิชีวิตด�วยคุณธรรม  และจริยธรรม
ผลลัพธ
 :
สถาบันมีวัฒนธรรมองค�การที่สามารถขับเคล่ือนสู"การเป3นองค�การ
คุณธรรม
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เงินกองทุนพัฒนา
บุคลากร)

 อยู"ระหว"างดําเนนิการ โดยจดัโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๓ รุ"นแล�ว 
ในวันที่ ๙, ๑๐ และ ๒๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔ ณ ห�อง ๖๐๒ ช้ัน ๖ อาคารสยามบรม
ราชกุมารี โดยมีผู�เข�าร"วมโครงการ จํานวน ๑๕๐ คน ขั้นตอนต"อไปคือการจดั
กิจกรรมถามตอบ/ การมีส"วนร"วมแสดงความคิดเห็น
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : ๒๗๓,๗๕๐ บาท (เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

13 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ 3 ส"งเสริม
การมีส"วนร"วมของ
ชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส"วนเพื่อ
ต"อต�านทุจริต

๑) รณรงค�ผ"านหนงัสือ 
“รู�ทันคอร�รัปชัน A to 
Z”

วัตถุประสงค
 : เพ่ือเผยแพร"และให�ความรู�เก่ียวกับการทุจริตคอร�รัปชันแก"
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
เป'าหมาย :
๑. โรงเรียนเปuาหมายร"วม 500 โรงเรียน ได�รับหนังสือ “รู�ทันคอร�รัปชัน A
 to Z”
๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได�รับความรู�เร่ืองการทุจริตคอร�รัป
ชันผ"านการสอนและการอ"านหนังสือ “รู�ทันคอร�รัปชัน A to Z”
ผลผลิต : โรงเรียนร"วม 500 โรงเรียน ได�รับหนังสือ “รู�ทันคอร�รัปชัน A 
to Z” จํานวน 1,000 เล"ม
ผลลัพธ
 : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีความรู�ความเข�าใจและ
ตระหนักถึงปpญหาการทุจริตคอร�รัปชัน
งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร : -

 ยังไม"ได�ดําเนนิการ โดยจะเร่ิมดําเนนิการในเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๔
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

ศูนย�
สาธารณประโยชน�
และประชาสังคม

๒) จดัอบรมหลักสูตร 
“โตไปไม"โกง”

วัตถุประสงค
 : เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับหลักสูตร “โตไปโกง” 
และการนําไปใช�สอนแก"เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
เป'าหมาย : ครูผู�ผ"านการอบรมหลักสูตร “โตไปไม"โกง” สามารถนํา
หลักสูตรไปสอนและสร�างจิตสํานึกและค"านิยมที่ดี 5 ประการ และการ
ต"อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน
ผลผลิต : ครูผู�สอนที่ผ"านการอบรมหลักสูตร “โตไปไม"โกง” จํานวนอย"าง
น�อย 200 คน จากทั่วประเทศ
ผลลัพธ
 : 
๑. เด็กและเยาวชนได�รับความรู�เร่ืองคุณค"าความดี 5 ประการ และปpญหา
การทุจริตคอร�รัปชัน
๒. เด็กและเยาวชนมีค"านิยมที่ดี รังเกียจการทุจริตคอร�รัปชัน และไม"นิ่ง
เฉยต"อการทุจริตคอร�รัปชัน
งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร : (ผู�เข�ารับการอบรมและผู�บริจาค)

 ยังไม"ได�ดําเนนิการ โดยจะเร่ิมดําเนนิการในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

ศูนย�
สาธารณประโยชน�
และประชาสังคม

14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ 3 ส"งเสริม
การมีส"วนร"วมของ
ชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส"วนเพื่อ
ต"อต�านทุจริต (ต"อ)

๓) การให�ความรู�สังคม
ในเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรม และการ
ต"อต�านการทุจริตผ"าน
ส่ือชนดิต"าง ๆ (online
 และ offline)

วัตถุประสงค
 : 
๑. เพ่ือสร�างการตระหนักรู�เร่ืองการทุจริตคอร�รัปชันให�แก"ประชาชน
๒. เพ่ือกระตุ�นจิตสํานึกที่ดีและต"อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน
เป'าหมาย : 
๑. สื่อรณรงค�และต"อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน
๒. การเผยแพร"และรณรงค�สื่ออย"างกว�างขวางผ"านช"องทางต"าง ๆ ทั้ง online 
และ offline
ผลผลิต : 
๑. สื่อรณรงค�สมัยใหม"ในรูปแบบต"างๆ 
๒. การเผยแพร"และสื่อสารสื่อและเนื้อหาต"างๆ ไปสู"สังคมวงกว�าง
ผลลัพธ
 : 
๑. ประชาชนตระหนักถึงปpญหาการทุจริตคอร�รัปชัน
๒. ประชาชนได�ฉุกคิดและมีจิตสํานึกที่ดีและต"อต�านการทุจริตคอร�รัปชัน
งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร : (มูลนิธิองค�กรเพ่ือความโปร"งใสในประเทศไทย)

 ยังไม"ได�ดําเนนิการ โดยจะเร่ิมดําเนนิการในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

ศูนย�
สาธารณประโยชน�
และประชาสังคม

๔) การติดตามกรณี
ของคอร�รัปชันใน
ประเทศ และ
ต"างประเทศ (Tracking
 and tracing 
Corruption Cases

วัตถุประสงค
 : เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกรณีทุจริตคอร�รัปชัน 
เพ่ือให�ทันต"อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและบริบทใหม"ๆ ทั้งในประเทศและ
ต"างประเทศ
เป'าหมาย : ได�รับความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับกรณีคอร�รัปชันต"างๆ ทั้งใน
ประเทศและต"างประเทศรวมถึงแนวทางการปฏิบัติเพ่ือต"อต�านการทุจริตคอร�
รัปชัน
ผลผลิต : รายงานการติดตามกรณีการทุจริตคอร�รัปชัน ทั้งในประเทศและ
ต"างประเทศ
ผลลัพธ
 : การเผยแพร"ให�ประชาชนคนไทยเข�าใจและตระหนักถึงสถานการณ�
การทุจริตคอร�รัปชัน และให�ชาวต"างประเทศทราบถึงเส�นทางการติดตามและ
แก�ไขปpญหาคอร�รัปชันที่เกิดข้ึนในประเทศไทย
งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร : (มูลนิธิองค�กรเพ่ือความโปร"งใสในประเทศไทย)

 ยังไม"ได�ดําเนนิการ โดยจะเร่ิมดําเนนิการในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

ศูนย�
สาธารณประโยชน�
และประชาสังคม

15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๑ “สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ 3 ส"งเสริม
การมีส"วนร"วมของ
ชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส"วนเพื่อ
ต"อต�านทุจริต (ต"อ)

๕) Conflict of 
Interest หรือ COI 
ฉบับย"อ สําหรับ
นกัเรียนและประชาชน

วัตถุประสงค
 : เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับปpญหาของ
ผลประโยชน�ที่ขัดกัน หรือ conflict of interest ซ่ึงเป3นสาเหตุหนึง่
ของคอร�รัปชัน และแนวทางปฏิบัติที่ไม"ถูกต�อง
เป'าหมาย : นกัเรียนและประชาชนได�รับองค�ความรู�และความเข�าใจ
เกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชน�
ผลผลิต : นกัเรียนและประชาชนที่เข�าใจในเร่ือง conflict of interest
ผลลัพธ
 : นกัเรียนและประชาชนที่มีจติสํานกึที่ไม"ยอมรับ conflict of
 interest ซ่ึงจะลดปpญหาคอร�รัปชัน และอื่น ๆ ในประเทศไทย
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : (มูลนธิิองค�กรเพื่อความโปร"งใสใน
ประเทศไทย)

 ยังไม"ได�ดําเนนิการ โดยจะเร่ิมดําเนนิการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

ศูนย�
สาธารณประโยชน�
และประชาสังคม

๖) การเผยแพร"และ
พัฒนา CORE VALUES
 5 ข�อ ให�กว�างขวาง
ย่ิงขึ้น

วัตถุประสงค
 : เพื่อเผยแพร"และพัฒนาค"านยิมหลัก 5 ประการ แก"
เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได�แก" ความซ่ือสัตย�สุจริต การมีจติ
สาธารณะ ความเป3นธรรมในสังคม ความรับผิดชอบ และการเป3นอยู"
อย"างพอเพียง
เป'าหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได�รับความรู�ความ
เข�าใจในค"านยิมหลัก 5 ประการ ซ่ึงเป3นรากฐานของคุณธรรมที่พึง
ประสงค�ในประชาชนคนไทย
ผลผลิต : ส่ือส่ิงพิมพ� และแอนเิมชัน
ผลลัพธ
 : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามค"านยิมหลัก 
5 ประการ
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : (มูลนธิิองค�กรเพื่อความโปร"งใสใน
ประเทศไทย)

 ยังไม"ได�ดําเนนิการ โดยจะเร่ิมดําเนนิการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

ศูนย�
สาธารณประโยชน�
และประชาสังคม

16 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ วาง
มาตรการเสริมในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรร
มาภิบาล

๑) เสริมสร�างธรรมาภิ
บาลในการดําเนนิงาน
โดยปฏิบัติงานให�
สอดคล�องกับแนว
ทางการบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค
 : เสริมสร�างความรู� ความเข�าใจของบุคลากรให�เห็น
ความสําคัญ และมีจติสํานกึในเร่ืองการให�หรือรับสินบน และการ
ขัดกันระหว"างผลประโยชน�ส"วนตนกับผลประโยชน�ส"วนรวม
เป'าหมาย :  บุคลากรทุกระดับของสถาบัน
ผลผลิต :
๑. มาตรการปuองกันการรับสินบน
2.  มาตรการปuองกันการขัดกันระหว"างผลประโยชน�ส"วนตนกับ
ผลประโยชน�ส"วนรวม
ผลลัพธ
 :  บุคลากรของสถาบันมีความรู� ความเข�าใจ มีจติสํานกึ ยึด
ม่ันในการดําเนนิงานของสถาบันเป3นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : -

 อยู"ระหว"างดําเนนิการจดัทํามาตรการปuองกันการรับสินบนและมาตรการปuองกัน
การขัดกันระหว"างผลประโยชน�ส"วนตนกับผลประโยชน�ส"วนรวม
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

สํานกังาน
ตรวจสอบภายใน

17 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๒ ส"งเสริม
ให�มีการศึกษา 
วิเคราะห� ติดตาม 
และตรวจสอบการ
ทุจริตเชิงนโยบายใน
องค�กรปกครองส"วน
ท�องถิ่น หน"วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน

๑) โครงการความ
โปร"งใสและความมี
ประสิทธิภาพของความ
ร"วมมือระหว"างรัฐบาล
และเอกชนในการ
บริหารจดัการข�อมูลผู�
ได�รับบริการ
สาธารณสุขในสภาวะ
วิกฤติการแพร"ระบาด
ของโรคติดต"อ

วัตถุประสงค
 :
1. เพ่ือส"งเสริมการพัฒนาและใช�ประโยชน�ศักยภาพของบุคลากรทาง
การแพทย�ให�สามารถปฏิบัติหน�าที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศได�อย"าง
เต็มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลหรือการให�บริการสาธารณสุข
เป3นไปอย"างโปร"งใสและมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจของบุคลากรทางการแพทย� ในการ
ตระหนักถึงแนวทางในการบริหารการจัดเก็บเวชระเบียน (Record 
keeping system) และรักษาความปลอดภัย (Safety) เวชระเบียนให�มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย และการกําหนดผู�มีสิทธิเข�าถึงข�อมูลที่เป3น
ความลับ 
3. เพ่ือสร�างหลักสูตรอบรบเชิงปฏิบัติการเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู� 
(knowledge sharing) ให�กับบุคลากรทางการแพทย�ในการบริหารการ
จัดเก็บเวชระเบียน (Record keeping system) และรักษาความปลอดภัย
 (Safety) เวชระเบียนของผู�ป�วยที่เข�ารับการรักษาด�วยอาการที่เกิดจาก
โรคระบาด โรคติดต"อ และโรคอุบัติใหม" หรือแม�แต"ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหว"างประเทศ
4. เพ่ือผลิตคู"มือที่เป3นประโยชน�กับบุคลากรทางการแพทย�ให�มีแนวทาง
ปฏิบัติการด�านสาธารณสุขที่ถูกต�อง สอดคล�องเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมและสถานการณ�ในการบริหารจัดการข�อมูลด�านสุขภาพ รวมถึงเวช
ระเบียนผู�ป�วยที่อยู"ในสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขต"างๆ อัน
เป3นความลับส"วนบุคคล

 อยู�ระหว�างดําเนินการสัมภาษณ�ผู$ทรงคุณุฒิ เพื่อเตรียมจัดประชุมกลุ�ม และจัดทํา

ร�างคู�มือการจัดฝ[กอบรมบุคลากรทางการแพทย�ใน ๔ ภูมิภาค พร$อมเตรียมการจัด

ประชุมกลุ�มเพื่อรับฟ]งความคิดเห็นต�อคู�มือดังกล�าว

ป-ญหา และอุปสรรค : 1) สถานการณ� COVID-19 ทําให�การประสานงานกับ
ผู�ทรงคุณวุฒิ และการวางแผนคัดเลือกผู�เข�าร"วมอบรม และสถานที่ที่ใช�ในการอบรม
ใน 4 ภูมิภาค ไม"สะดวก 2) การวางแผนเพื่อความปลอดภัยจากภาวะโรคติดต"อใน
การจดัฝwกอบรม โดยเฉพาะผู�เข�าร"วมอบรมที่เป3นบุคลากรทางการแพทย�
ข�อเสนอแนะ : เนือ่งจากสถานการณ� COVID-19 ทําให�การดําเนนิการอาจไม"เป3นไป
ตามแผน จงึขอเสนอแนะให�มีการขยายระยะเวลาการดําเนนิการโครงการออกไป
งบประมาณที่ใช�จ�าย : 371,236 บาท (เงินแผ"นดิน)

คณะนติิศาสตร�

18 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๒ ส"งเสริม
ให�มีการศึกษา 
วิเคราะห� ติดตาม 
และตรวจสอบการ
ทุจริตเชิงนโยบายใน
องค�กรปกครองส"วน
ท�องถิ่น หน"วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน 
(ต"อ)

๑) โครงการความ
โปร"งใสและความมี
ประสิทธิภาพของความ
ร"วมมือระหว"างรัฐบาล
และเอกชนในการ
บริหารจดัการข�อมูลผู�
ได�รับบริการ
สาธารณสุขในสภาวะ
วิกฤติการแพร"ระบาด
ของโรคติดต"อ (ต"อ)

เป'าหมาย :
สร�างคู"มือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจดัการข�อมูลของผู�ป�วยที่ได�
สามารถนําไปใช�เป3นฐานในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรเพื่อ
ถ"ายทอดองค�ความรู�ในการบริหารจดัการองค�ความรู�ด�านการจดัการ
ข�อมูลส"วนบุคคลของผู�ที่เข�ารับบริการทางการแพทย�ในแต"ละภูมิภาค
ผลผลิต :
คู"มือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจดัการข�อมูลของผู�ป�วย 1 ฉบับ
ผลลัพธ
 :
1. หลักสูตรฝwกอบรมสําหรับบุคลากรทางการแพทย�ในการบริหาร
จดัการข�อมูลของผู�ป�วยและเวชระเบียน
2. บุคลากรทางการแพทย�ได�รับการพัฒนา
3. สามารถถ"ายทอดองค�ความรู�ผ"านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : ๒,๐๐๐,๐๐๐ (เงินแผ"นดิน)

19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป'องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ พัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานปuองกันการ
ทุจริตภายในสถาบัน

๑) หลักเกณฑ�และ
เง่ือนไขการขอดูข�อมูล
เกี่ยวกับผลการศึกษา

วัตถุประสงค
 : เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ�และเง่ือนไขในการขอดูข�อมูล
เกี่ยวกับผลการศึกษา เพื่อให�การจดัการเรียนการสอนเป3นไปตาม
ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจยัและนวัตกรรม.
เป'าหมาย : ลดจํานวนข�อร�องเรียนของนกัศึกษากรณีที่คณะไม"ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ�
ผลผลิต : หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการขอดูข�อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา
ผลลัพธ
 : จํานวนข�อร�องเรียนของนกัศึกษากรณีที่คณะไม"ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ�ดังกล"าวไม"เกิน 2 ข�อร�องเรียน/ปdการศึกษา
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : -

 อยู"ระหว"างดําเนนิการตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการขอดูข�อมูลเกี่ยวกับผล
การศึกษา
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

กองบริการการศึกษา

๒) แนวปฏิบัติการขอ
แก�ไขผลการศึกษาของ
นกัศึกษา สําหรับ
อาจารย�ผู�สอน

วัตถุประสงค
 : เพื่อกําหนดให�มีแนวปฏิบัติการขอแก�ไขผลการศึกษา
ของนกัศึกษาในกรณีที่อาจารย�ผู�สอนที่รับผิดชอบของแต"ละวิชาได�
ให�ผลการศึกษาแก"นกัศึกษาเสร็จส้ินแล�วให�เป3นมาตรฐานเดียวกัน
เป'าหมาย : ลดจํานวนข�อร�องเรียนของนกัศึกษากรณีอาจารย�ผู�สอน
ไม"ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�
ผลผลิต : แนวปฏิบัติการขอแก�ไขผลการศึกษาของนกัศึกษา สําหรับ
อาจารย�ผู�สอน
ผลลัพธ
 : จํานวนข�อร�องเรียนของนกัศึกษากรณีอาจารย�ผู�สอนไม"
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ดังกล"าวไม"เกิน 2 ข�อร�องเรียน/ปdการศึกษา
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : -

 อยู"ระหว"างดําเนนิการตามแนวปฏิบัติการขอแก�ไขผลการศึกษาของนกัศึกษา 
สําหรับอาจารย�ผู�สอน
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

กองบริการการศึกษา

20 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป'องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ พัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานปuองกันการ
ทุจริตภายในสถาบัน 
(ต"อ)

๓) ระบบการจดัซ้ือจดั
จ�างภาครัฐด�วย
อิเล็กทรอนกิส� (e-GP)

วัตถุประสงค
 : เพื่อเพิ่มความโปร"งใส  ลดปpญหาการทุจริตคอร�รัปช่ัน 
 ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบลดความซํ้าซ�อน  การ
บันทึกข�อมูล  รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร"งรัดติดตามการใช�
จ"ายเงินงบประมาณได�
เป'าหมาย : ไม"มีการร�องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร�รัปช่ัน
ผลผลิต : ระบบการจดัซ้ือจดัจ�างภาครัฐด�วยด�วยอิเล็กทรอนกิส� 
(e-GP)
ผลลัพธ
 : ความโปร"งใส ลดปpญหาทุจริตคอร�รัปช่ัน  ลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติตามระเบียบลดความซํ้าซ�อนในการบันทึกข�อมูล รวมถึง
เพิ่มประสิทธิภาพในการเร"งรัดติดตามการใช�จ"ายเงินงบประมาณได�
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : -

ดําเนนิการแล�วเสร็จ โดยเจ�าหน�าที่พัสดุภายในสถาบันดําเนนิการจดัหาพัสดุใน
ระบบ e-GP ซ่ึงการจดัซ้ือจดัจ�างที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท ทุกแหล"งเงินต�อง
ดําเนนิการในระบบ e-GP เพื่อให�เป3นไปตามพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจ�างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี ้การดําเนนิการดังกล"าวไม"มีผู�ร�องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตคอร�รัปช่ัน
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

กองคลังและพัสดุ

๔) การเพิ่มช"อง
ทางการร�องเรียนเร่ือง
ทุจริตเป3นการเฉพาะ

วัตถุประสงค
 :
เพื่อให�การร�องเรียนเร่ืองทุจริตเป3นไปด�วยความรวดเร็วและนําไปสู"
การปuองกันแก�ไขได�อย"างรวดเร็ว
เป'าหมาย :
ผู�มีส"วนได�ส"วนเสียสามารถให�ข�อมูลเร่ืองทุจริตได�อย"างรวดเร็ว และมี
ความปลอดภัย
ผลผลิต :
ข"องทางการร�องเรียนเร่ืองทุจริตเป3นการเฉพาะ
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : -

ดําเนนิการแล�วเสร็จ โดยได�มีการเพิ่มช"องทางร�องเรียนการทุจริตเป3นการเฉพาะ 
แยกส"วนจากช"องทางการรับเร่ืองร�องเรียนทั่วไป ซ่ึงการร�องเรียนการทุจริตจะถูกส"ง
ข�อมูลไปยังสํานกังานตรวจสอบภายในของสถาบันโดยตรง 
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/corruption
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

กลุ"มงานวินยัและ
นติิการ และกลุ"ม
งานส่ือสารองค�การ 
กองงานผู�บริหาร

21 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป'องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๒ สร�าง
กลไกการปuองกันเพื่อ
ยับย้ังการทุจริต

๑) การจดัโครงการ
ฝwกอบรมเกี่ยวกับ
มาตรฐานและ
จริยธรรมการวิจยัใน
มนษุย�ให�กับคณาจารย� 
นกัวิจยั บุคลากรและ
นกัศึกษาของสถาบัน

วัตถุประสงค�: 

๑. เพ่ือเผยแพร�ความรู$ด$านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� สําหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร� ให$แก�บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ทั้งอาจารย� 

นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข$อง

๒. เพ่ือให$ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณารับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�

๓. เพ่ือเปbดโอกาสให$ผู$เข$าร�วมการอบรมได$แลกเปล่ียนเรียนรู$ประสบการณ�ในการ

ศึกษาวิจัยในมนุษย� การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ที่หลากหลายรูปแบบและ

สามารถนําไปปรับใช$ในแต�ละโครงการได$อย�างเหมาะสม

๔. เพ่ือส�งเสริมให$คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�สามารถนํา

ความรู$ที่ได$มาพัฒนาปรับปรุงให$สอดคล$องกับหน$าที่ของคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 

เป7าหมาย : 

๑. การพิทักษ�สิทธิและสวัสดิภาพ ข$อมูลความลับหรือส�วนตัวของผู$เข$าร�วมการวิจัย 

ตามเกณฑ�ทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ที่เป�นสากล  รวมทั้งคุณภาพและความ

ถูกต$องสมบูรณ�ของข$อมูลวิจัย

๒. การนําความรู$ที่ได$มาพัฒนาปรับปรุงให$สอดคล$องกับการทําหน$าที่ของ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน 

(Human subject protection course) และแนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  (Standard Operating Procedures: 

SOPs)

 ไม�ได$ดําเนินการ ทั้งน้ี คาดว�าจะเร่ิมดําเนินการในเดือนมิถุนายน

ป'ญหา และอุปสรรค : ด$วยสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทําให$ยังไม�สามารถจัดโครงการฝ[กอบรมในช�วงเวลาดังกล�าวได$

ข.อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช.จ3าย : -

ศูนย�ประสาน
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั
ในมนษุย�
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป'องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๒ สร�าง
กลไกการปuองกันเพื่อ
ยับย้ังการทุจริต (ต"อ)

๑) การจดัโครงการ
ฝwกอบรมเกี่ยวกับ
มาตรฐานและ
จริยธรรมการวิจยัใน
มนษุย�ให�กับคณาจารย� 
นกัวิจยั บุคลากรและ
นกัศึกษาของสถาบัน 
(ต"อ)

ผลผลิต : 

๑. บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�ทั้ง อาจารย� นักวิจัย นักศึกษาและ

บุคลากรที่เกี่ยวข$อง ได$รับความรู$ด$านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  และสามารถนําไป

ประยุกต�ใช$ในการดําเนินงาน และการวางแผนดําเนินการวิจัยที่ถูกต$องตามหลักการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ที่เป�นสากลและดําเนินการขอรับการพิจารณารับรองได$

อย�างถูกต$อง

๒. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� ได$ดําเนินการตามแนวทางมาตรฐาน

ทางจริยธรรมอย�างถูกต$องสอดคล$องตามหลักจริยธรรมสากล

ผลลัพธ� : 

๑. โครงการวิจัยในมนุษย�ซ่ึงดําเนินการโดย อาจารย� นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  มีความถูกต$องและเหมาะสมตามหลัก

จริยธรรมสากล

๒. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� ได$รับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ระดับชาติ (National Ethics Committee Accredition 

System of Thailand: NECAST)

๓. ศูนย�ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� ได$รับความน�าเช่ือถือจาก

บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ทั้งอาจารย� นักวิจัย นักศึกษาและ

บุคลากรที่เกี่ยวข$อง

งบประมาณท่ีได.รับจัดสรร : ๑,๐๘๕,๐๐๐ บาท (เงินรายได$ของสถาบัน)

23 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป'องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๒ สร�าง
กลไกการปuองกันเพื่อ
ยับย้ังการทุจริต (ต"อ)

๒) แนวทางการปuองกัน
ผลประโยชน�ทับซ�อน
และการตรวจสอบ
บุคลากรในหน"วยงาน
ถึงความเกี่ยวข�องกับผู�
เสนองาน กรณีการ
จดัซ้ือจดัจ�าง

วัตถุประสงค
 : เพ่ือปuองกันการเกิดผลประโยชน�ทับซ�อนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ�าง  ต�องคํานึงถึงประโยชน�ของทางราชการ  ความมี
ประสิทธิภาพคุ�มค"า  โปร"งใส เป3นธรรมและสามารถตรวจสอบได�
เป'าหมาย : ไม"มีการร�องเรียนเก่ียวกับการมีผลประโยชน�ทับซ�อน
ผลผลิต : แนวทางการปuองกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการตรวจสอบ
บุคลากรในหน"วยงานถึงความเก่ียวข�องกับผู�เสนองาน  กรณีการจัดซื้อจัด
จ�าง
ผลลัพธ
 : สามารถปuองกันการเกิดผลประโยชน�ทับซ�อนในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ�าง  และส"งผลต"อการคํานึงถึงประโยชน�ของทางราชการ  ความ
มีประสิทธิภาพ  คุ�มค"า  โปร"งใส เป3นธรรมและสามารถตรวจสอบได�
งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร : -

ดําเนนิการแล�วเสร็จ โดยได�แจ�งเวียนแนวทางการปuองกันผลประโยชน�ทับซ�อนและ
การตรวจสอบบุคลากรในหน"วยงานถึงความเกี่ยวข�องกับผู�เสนองาน กรณีการจดัซ้ือ
จดัจ�างให�หน"วยงานทราบและถือปฏิบัติ ซ่ึงบุคลากรภายในสถาบันที่เป3นกรรมการ
จดัซ้ือจดัจ�างปฏิบัติตามแนวทางการปuองกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการตรวจสอบ
บุคลากรในหน"วยงานถึงความเกี่ยวข�องกับผู�เสนองาน กรณีการจดัซ้ือจดัจ�าง ทั้งนี ้
ปpจจบัุนไม"มีผู�ร�องเรียนเกี่ยวกับการมีผลประโยชน�ทับซ�อน
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

กองคลังและพัสดุ

๓) แนวปฏิบัติในการ
ควบคุมวัสดุ

วัตถุประสงค
 : เพ่ือให�มีการควบคุมวัสดุ  และมีการใช�วัสดุให�เกิด
ประโยชน�สูงสุด
เป'าหมาย : มีวัสดุคงเหลือถูกต�อง ครบถ�วน ตรงตามบัญชี
ผลผลิต : แนวปฏิบัติในการควบคุมวัสดุ
ผลลัพธ
 : สามารถปuองกันวัสดุสูญหาย และการตรวจนับวัสดุคงเหลือตอน
ส้ินปd  มีจํานวนถูกต�องครบถ�วน
งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร : -

ดําเนนิการแล�วเสร็จ โดยได�แจ�งเวียนแนวปฏิบัติในการควบคุมวัสดุให�หน"วยงานภายใน
สถาบันทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือให�หน"วยงานสามารถปฏิบัติได�อย"างถูกต�อง และจัดทํา
ทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือให�ถูกต�อง ครบถ�วน และเป3นปpจจุบัน เพ่ือเป3นไปตามแนวปฏิบัติ
ทางบัญชี
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช�จ�าย : -

กองคลังและพัสดุ

๔) การจดัให�มีช"องทาง
ในการสอบถาม ทักท�วง
 และร�องเรียน เพื่อ
ตรวจสอบการใช�จ"าย
งบประมาณ

วัตถุประสงค
 :
เพ่ือเป�ดโอกาสให�บุคลากรสอบถาม ทักท�วง และร�องเรียน กรณีมีข�อสงสัย
ในการใช�จ"ายงบประมาณ
งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร : -

ดําเนนิการแล�วเสร็จ โดยเป�ดโอกาสให�บุคลากรสอบถาม ทักท�วงและร�องเรียนหลาย
ช"องทาง คือ ติดต"อด�วยตนเอง ณ กลุ"มงานส่ือสารองค�การและกิจกรรมเพ่ือสังคม, ทาง
ไปรษณีย�, email : prnida@nida.ac.th, Facebook : NIDA Thailand
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณท่ีใช�จ�าย : -

กองคลังและพัสดุ

24 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป'องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๓ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปpญหาการ
ทุจริต

๑) ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (MIS)

วัตถุประสงค
 : เพ่ือใช�เป3นฐานข�อมูลด�านการเงิน บัญชี และบุคคล อีกทั้ง
สนับสนุนการทํางานของฝ�ายต"างๆ  โดยมีระบบรักษาความลับของข�อมูลและ
จํากัดการใช�งานของบุคคลโดยเฉพาะผู�ที่เก่ียวข�องเท"านั้น
เป'าหมาย : ร�อยละของการเข�าใช�ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
เท"ากับร�อยละ 90
ผลผลิต : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)
ผลลัพธ
 : สามารถใช�เป3นฐานข�อมูลด�านการเงิน บัญชี และบุคคล อีกทั้ง
สนับสนุนการทํางานของฝ�ายต"างๆ  โดยมีระบบรักษาความลับของข�อมูลและ
จํากัดการใช�งานของบุคคลโดยเฉพาะผู�ที่เก่ียวข�องเท"านั้น
งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร : -

 ดําเนนิการแล�วเสร็จ โดยหน"วยงานภายในสถาบันนําระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS) มาใช�ในงานด�านการเงิน การบัญชี และด�านบุคคล คิดเป3นร�อยละ 100
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

กองคลังและพัสดุ

กลยุทธ�ที่ ๔ การ
พัฒนาวิเคราะห�และ
บูรณาการระบบ การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร"งใสในการ
ดําเนนิงานของ
หน"วยงาน เพื่อ
เช่ือมโยงกับแนว
ทางการยกระดับดัชนี
การรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย

๑) โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร"งใสในการ
ดําเนนิงาน สพบ.

วัตถุประสงค
 :
๑. เพ่ือให�ความรู�ในการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร"งใสในการ
ดําเนินงานของหน"วยงานภาครัฐ
๒. เพ่ือจัดเตรียมความพร�อมในการเข�ารับการประเมินผลระดับคุณธรรมและ
ความโปร"งใสในการดําเนินงานของหน"วยงานภาครัฐ
เป'าหมาย : สถาบันได�รับผลคะแนนตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ๕ : ระดับคุณธรรมและ
ความโปร"งใสในการดําเนินงานของสถาบัน ในระดับ ๔ คือ มีระดับคุณธรรม
และความโปร"งใสในการดําเนินงานสูง
ผลผลิต : การดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร"งใสใน
การดําเนินงานของหน"วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) ตามที่ผู�ประเมินที่กําหนด
ผลลัพธ
 : บุคลากรมีความรู�ในการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร"งใส
ในการดําเนินงานของหน"วยงานภาครัฐ และสามารถจัดเตรียมความพร�อมใน
การเข�ารับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร"งใสในการดําเนินงาน
ของหน"วยงานภาครัฐได�
งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร : ๒๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได�)

 อยู"ระหว"างดําเนนิการจดัประชุมคณะกรรมการทํางานโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร"งใสในการดําเนนิงานภาครัฐ สพบ.
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป'องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป'องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๔ การ
พัฒนาวิเคราะห�และ
บูรณาการระบบ การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร"งใสในการ
ดําเนนิงานของ
หน"วยงาน เพื่อ
เช่ือมโยงกับแนว
ทางการยกระดับดัชนี
การรับรู�การทุจริต
ของประเทศไทย (ต"อ)

๒) การขับเคล่ือน
องค�กรคุณธรรม

วัตถุประสงค
 :
เพื่อดําเนนิการขับเคล่ือนคุณธรรมภายในสถาบัน ที่ครอบคลุมทุก
กลุ"มเปuาหมาย
เป'าหมาย :
จดักิจกรรมการขับเคล่ือนองค�กรคุณธรรมใน 4 กลุ"มเปuาหมายหลัก 
คือ 1.ผู�บริหาร 2.อาจารย� 3.พนกังาน 4.นกัศึกษาและนกัศึกษาเก"า
ผลผลิต :
กิจกรรมการขับเคล่ือนองค�กรคุณธรรมสําหรับกลุ"มเปuาหมายหลัก
ผลลัพธ
 :
ธํารงรักษาคุณธรรมให�อยู"กับขององค�กร
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : -

 อยู"ระหว"างดําเนนิการการรณรงค�คุณธรรมของสถาบัน กิจกรรม "What if" และ
กิจกรรมการประเมินค"านยิมองค�การ ทั้งนี ้ในส"วนของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วัฒนธรรมองค�การ และกิจกรรม "Buy youself" นัน้ ได�ดําเนนิการเรียบร�อยแล�ว
ป-ญหา และอุปสรรค : ด�วยสถานการณ�การแพร"ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทําให�การดําเนนิกิจกรรมต�องเล่ือนออกไป
ข�อเสนอแนะ : การเสริมสร�างวัฒนธรรมด�านคุณธรรมจริยธรรมเป3นค"านยิม และ
พฤติกรรม ที่ไม"สามารถประเมินออกมาเป3นตัวเลขได�  ต�องอาศัยการหล"อหล"อมทาง
สังคมเป3นวัฒนธรรมองค�การในระยะยาว
งบประมาณที่ใช�จ�าย : ๒๗๓,๗๕๐ บาท

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร
ที่ ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ ปรับปรุง
ระบบการรับเร่ือง
ร�องเรียนการทุจริต
ของสถาบัน

๑) ปรับปรุงแบบฟอร�ม

และช�องทางรับเร่ือง

ร$องเรียน

วัตถุประสงค
 : เพื่อให�ระบบการรับเร่ืองร�องเรียนมีประสิทธิผลสูงสุด
เป'าหมาย : อัตราความพึงพอใจของผู�ร�องเรียนอยู"ในระดับดีขึ้นไป ไม"
ตํ่ากว"าร�อยละ ๘๐
ผลผลิต : จดัทําแบบฟอร�มรับเร่ืองร�องเรียน และปรับปรุงช"องทาง
การรับเร่ืองร�องเรียนใหม" เพื่อให�ผู�ใช�บริการได�รับความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
ผลลัพธ
 : อัตราความพึงพอใจของผู�ร�องเรียนอยู"ในระดับดีขึ้นไป ร�อย
ละ ๙๐
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : -

 อยู"ระหว"างดําเนนิการสร�างอีเมลช"องทางร�องเรียนใหม" จากเดิมคืออีเมล 
prnida@nida.ac.th เปล่ียนเป3น complaint@nida.ac.th  เพื่อให�เป3นช"องทางรับ
เร่ืองร�องเรียนโดยเฉพาะ ซ่ึงทั้งผู�ใช�บริการและผู�รับเร่ืองร�องเรียนจะได�รับความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพในการดําเนนิการมากย่ิงขึ้น ทั้งนี ้อัตราความพึงพอใจของ
ผู�ร�องเรียนอยู"ในระดับดีขึ้นไป ร�อยละ ๘๕
ป-ญหา และอุปสรรค : การร�องเรียนบางเร่ือง ผู�ส"งเร่ืองร�องเรียนไม"ประสงค�ออกนาม
 และไม"สามารถติดต"อกลับตามช"องทางที่ให�ไว�ได� ทําให�ไม"สามารถเก็บแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู�ร�องเรียนได�
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

กองงานผู�บริหาร

กลยุทธ�ที่ ๒ ปรับปรุง
กระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษใน
การปราบปรามการ
ทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

๑) การประเมินความ

พึงพอใจ Online 

เกี่ยวกับช�องทางการรับ

เร่ืองร$องเรียน และการ

ให$บริการของสถาบัน

ในภาพรวม

วัตถุประสงค
 : เพื่อนํามาพัฒนา/ ปรับปรุง การให�บริการรับเร่ือง
ร�องเรียนของสถาบัน
เป'าหมาย : อัตราความพึงพอใจของผู�ร�องเรียนเกี่ยวกับช"องทางการ
รับเร่ืองร�องเรียน และการให�บริการของสถาบันในภาพรวมอยู"ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม"ตํ่ากว"าร�อยละ ๘๐
ผลผลิต : แบบประเมินความพึงพอใจ Online เกี่ยวกับช"องทางการ
รับเร่ืองร�องเรียน และการให�บริการของสถาบันในภาพรวม 
ผลลัพธ
 :  อัตราความพึงพอใจของผู�ร�องเรียนเกี่ยวกับช"องทางการรับ
เร่ืองร�องเรียน และการให�บริการของสถาบันในภาพรวมอยู"ในระดับดี
ขึ้นไป ไม"ตํ่ากว"าร�อยละ ๘๐
งบประมาณที่ได�รับจัดสรร : -

 อยู"ระหว"างดําเนนิการประเมินความพึงพอใจ Online เกี่ยวกับช"องทางการรับเร่ือง
ร�องเรียน และการให�บริการของสถาบันในภาพรวม ปpจจบัุนอัตราความพึงพอใจของ
ผู�ร�องเรียนเกี่ยวกับช"องทางการรับเร่ืองร�องเรียน และการให�บริการของสถาบันใน
ภาพรวมอยู"ในระดับดีขึ้นไป ร�อยละ ๘๙.๕๐
ป-ญหา และอุปสรรค : -
ข�อเสนอแนะ : -
งบประมาณที่ใช�จ�าย : -

กองงานผู�บริหาร
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