
 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล  
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

มีมติเห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต ประจ าปงงบประมาณ .ศ.ศ 2562  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

  



 

1 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
 
 ตามท่ี ที่ประชุม ทคอ. การวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันมอบหมายให้กองแผนงานประสานงานข้อค าถามที่ EB๑๑ 
(๒) “หน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรื อแผนที่
เกี่ยวข้อง” ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 

สถาบันมอบหมายให้กองแผนงานติดตาม รวบรวม และประเมินผล ผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ และมี
โครงการทั้งหมดจ านวน ๗ โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน คือ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/
กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ และมีโครงการทั้งหมดจ านวน ๖ โครงการ/กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงาน คือ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/
กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามทุจริต ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ 
และมีโครงการทั้งหมดจ านวน ๓ โครงการ/กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงาน คือ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/
กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 หากพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด ๓ ยุทธศาสตร์ จะมีโครงการทั้งหมดจ านวน ๑๖ โครงการ สามารถ
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด 
 

 รายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 



ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม

๑.๑.๑ เจตนารมณ์
เจตจ านงในการ
บริหารงานและการเป็น
องค์กรธรรมาภิบาล

 - เพ่ือแสดงว่าผู้บริหารของ
สถาบันมีเจตนารมณ์ในการ
บริหารงานด้วยการน้อมน าพระ
บรมราโชวาทฯ และค่านิยมร่วม
ของสถาบัน เป็นหลักในการปฏิบัติ
หน้าท่ี ด้วยความมุ่งม่ัน ต้ังใจ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต
 มีคุณธรรม

 - ช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ 
ได้แก่ www.nida.ac.th 
บอร์ด หนังสือเวียน

✓ประกาศเจตนารมณ์ เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลผ่านช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โดยการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภายใน
สถาบัน หนังสือเวียน และเว็บไซต์สถาบันท้ังในรูปแบบ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 - กองงาน
ผู้บริหาร

๑.๑.๒ โครงการการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
พ้ืนฐานส าหรับ
บัณฑิตศึกษา (ND๔๐๐๐)

 - เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันเป็นคนท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์
 มีคุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์
กว้างไกล เป็นท่ียอมรับในสังคม

 - ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี
เวลาเข้าฟังการบรรยาย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

✓จัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 
(ND๔๐๐๐) ประจ าภาค ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๗ - ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ และภาค ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ - ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยเชิญอาจารย์มาบรรยายในหัวข้อ
วิชา "บัณฑิตและคุณค่าความเป็นมนุษย์" "การเขียน
รายงานทางวิชาการและข้อระวังการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ" และ "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ" 
ซ่ึงมีนักศึกษาเข้าฟังการบรรยาย จ านวน ๓๗๘ คน

๔๘๖,๖๔๐.๑๘ กองบริการ
การศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณท่ี

ใช้จ่ายจริง (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒)

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

๑.๑.๓ โครงการอบรมให้
ความรู้ เร่ือง การคัดลอก
วิทยานิพนธ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562

 - เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจได้
ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน
 - เพ่ือสร้างความเข้าใจให้นักศึกษา
และผู้ท่ีสนใจให้สามารถเขียนอ้างอิง
ผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง
- เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึง
บทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการ
คัดลอกผลงาน

 - จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
๒๐๐ คน

✓จัดอบรมให้ความรู้ เร่ือง "ข้อควรระวังการคัดลอก
วิทยานิพนธ์ส าหรับการเขียนรายงานทางวิชาการ" ในวันท่ี
 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 92 คน

๒๖,๒๕๐ กองบริการ
การศึกษา

๑.๑.๔ โครงการความพึง
พอใจต่อผลงานของ
ผู้บริหารสถาบัน

 - เพ่ือศึกษาความรู้สึกและความ
คิดเห็นของประชาคมท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถาบันใน
รอบปีท่ีมีการประเมิน

 - จ านวนคร้ังในการด าเนิน
โครงการความพึงพอใจต่อ
ผลงานผู้บริหารสถาบัน ๑ 
คร้ังต่อปี

✓ส ารวจความเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบัน (อธิการบดี และ
รองอธิการบดี) โดยเปรียบเทียบความเห็นท่ีมีต่อการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบัน ในปี 
2561 กับปี 2562 โดยผลการส ารวจ พบว่า บุคลากร
ของสถาบันมีความเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
สถาบันฯ ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดี คือ หลัก
คุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลัก
ความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม 
ท้ังน้ี ผู้บริหารได้รับคะแนนเพ่ิมข้ึนในทุกหลัก

 - สภาคณาจารย์

งบประมาณท่ี
ใช้จ่ายจริง (บาท)

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน

(ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒)

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนา
และส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพ่ือ
การต่อต้านการทุจริต

๑.๒.๑ โครงการค่ายนิด้า
พัฒนาผู้น า

 - เพ่ือสร้างความตระหนัก
เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจในการเป็นผู้น า มี
จิตส านึกท่ีดีต่อสาธารณะ รู้จัก
แบ่งปันและบ าเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคมให้แก่เยาวชนใน
ระดับอุดมศึกษาของไทย
- เพ่ือประชาสัมพันธ์สถาบันให้
เป็นท่ีรู้จักในกลุ่มเป้าหมายหลัก
ของสถาบัน

 - การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายโครงการร้อยละ 
๘๐

✓ด าเนินการจัดค่ายนิด้าพัฒนาผู้น า คร้ังท่ี ๖ 
เม่ือวันท่ี 24 - 28 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้ร่วมโครงการ
จ านวน 100 คน ซ่ึงผู้น าเยาวชนท่ีเข้ารับการอบรม มี
จิตส านึกสาธารณะ บ าเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม

977,393.36 กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กิจกรรมเพ่ือ
สังคม กอง
งานผู้บริหาร

ผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒)

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณท่ี

ใช้จ่ายจริง (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านทุจริต

๑.๓.๑ โครงการพัฒนา
ผู้น าเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษา

 - เพ่ือด าเนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรท่ีรับ
บริการวิชาการต่อ
ประโยชน์จากการบริการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
 - ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
 - จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน
 - ร้อยละงานบริการ
วิชาการของส านักสิริพัฒนา
แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 ๙๕
 - ร้อยละของผู้เข้ารับ
บริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐

✓จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับปัญหาการกระท าท่ีผิด
กฎหมาย ปลูกฝังการมีคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เม่ือ
วันท่ี 17 มิ.ย. ๒๕62 และโรงเรียนอิสลามสันติชน เม่ือ
วันท่ี 3 ก.ค. ๒๕62 จ านวน 1,๓๙2 คน โดยผลการ
ประเมินโครงการคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๕

๓๐๐,๐๐๐ ส านักสิริพัฒนา

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
งบประมาณท่ี

ใช้จ่ายจริง (บาท)
ผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน

(ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒)
ผู้รับผิดชอบ

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “ป้องกันและสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านทุจริต (ต่อ)

๑.๓.๒ โครงการพัฒนา
ภาวะผู้น าตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนา
อย่างย่ังยืนแก่บุคลากร
ทางการศึกษา

 - เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน
 ให้กับบุคลากรทางการศึกษาได้
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมต่อไป

 - การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายโครงการ ร้อยละ
 ๘๐

✓จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาท่ีย่ังยืน เม่ือวันท่ี 26 - 
27 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 67 คน

163,๗๑4.01 กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กิจกรรมเพ่ือ
สังคม กอง
งานผู้บริหาร

ตัวช้ีวัด
/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน

(ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒)
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่ายจริง (บาท)

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนา
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริตภายใน
สถาบัน

๒.๑.๑ หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการขอดูข้อมูล
เก่ียวกับผลการศึกษา

 - เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการขอดูข้อมูลเก่ียวกับ
ผลการศึกษา เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ

 - จ านวนข้อร้องเรียนของ
นักศึกษากรณีท่ีคณะไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไม่เกิน ๒ ข้อ
ร้องเรียน/ปี
การศึกษา

✓ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอดูข้อมูล
เก่ียวกับผลการศึกษา รวมท้ังการตรวจสอบข้อร้องเรียน
แล้ว ท้ังน้ี ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา กรณีท่ีคณะไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

 - กองบริการ
การศึกษา

๒.๑.๒ แนวปฏิบัติการ
ขอแก้ไขผลการศึกษา
ของนักศึกษา ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน

 - เพ่ือก าหนดให้มีแนวปฏิบัติการ
ขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษา
 ในกรณีท่ีอาจารย์ผู้สอนท่ี
รับผิดชอบการให้ผลการศึกษาของ
แต่ละวิชาได้ให้ผลการศึกษาแก่
นักศึกษาเสร็จส้ินแล้วให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

 - จ านวนข้อร้องเรียนของ
นักศึกษากรณีอาจารย์ผู้สอน
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวไม่เกิน ๒ ข้อ
ร้องเรียน/ปี
การศึกษา

✓จัดท าแนวปฏิบัติการขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษา
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน รวมท้ังตรวจสอบข้อร้องเรียนแล้ว 
ท้ังน้ี ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา กรณีอาจารย์ผู้สอนไม่
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการดังกล่าว

 - กองบริการ
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
กลยุทธ์

ผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒)

งบประมาณท่ี
ใช้จ่ายจริง (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต่อ)

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนา
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริตภายใน
สถาบัน (ต่อ)

๒.๑.๓ ระบบการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

 - เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหา
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติตามระเบียบลดความ
ซ้ าซ้อนการบันทึกข้อมูล รวมถึง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้

 - ไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตคอร์รัปช่ัน

✓สถาบันใช้ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ณ เดือนกันยายน 2562 ไม่มีการ
ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน

 - กองคลังและ
พัสดุ

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้าง
กลไกการป้องกันเพ่ือ
ยับย้ังการทุจริต

๒.๒.๑ แนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเก่ียวข้องกับผู้เสนอ
งาน กรณีการจัดซ้ือจัดจ้าง

 - เพ่ือป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ ความมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส เป็น
ธรรมและสามารถตรวจสอบได้

 - ไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน

✓ด าเนินการให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับรองตนเอง
เพ่ือปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้อง
กับผู้เสนองาน กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีวงเงินคราวหน่ึง
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ไม่มีข้อ
ร้องเรียนเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 - กองคลังและ
พัสดุ

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน

(ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒)
งบประมาณท่ี

ใช้จ่ายจริง (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต่อ)

กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริต

๒.๓.๑ ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร (MIS)

 - เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการเงิน
 การบัญชี และบุคคล อีกท้ัง
สนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ 
โดยมีระบบรักษาความลับของ
ข้อมูล และจ ากัดการใช้งานของ
บุคคลเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน

 - มีการใช้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร (MIS) ร้อย
ละ ๙๐

✓หน่วยงานภายในสถาบันน าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (MIS) มาใช้ในงานด้านการเงิน การบัญชี และ
ด้านบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100

 - กองคลังและ
พัสดุ

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนา
สมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรใน
สถาบันเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต

๒.๔.๑ ปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖2

 - เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของ
สถาบัน
 - เพ่ือสร้างความเข้าใจค่านิยมร่วม
 "WISDOM"
 - เพ่ือทราบข้อควรระวัง/แนว
ปฏิบัติในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ความผิดทางวินัย

 - ระดับผลการประเมิน
กิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก

✓สถาบันจัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖2 ระหว่างวันท่ี 21 - 22 มกราคม 
2562 โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 34 ราย ซ่ึงผู้เข้า
รับการปฐมนิเทศเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
ของสถาบัน ค่านิยมร่วมของสถาบัน "WISDOM" รวมไปถึง
เข้าใจข้อควรระวังและแนวปฏิบัติงานเก่ียวกับความผิด
ทางวินัย ท้ังน้ี ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (๓.๙๐ 
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๓๖,๓๐๐ กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
กลยุทธ์

ผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน
(ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒)

งบประมาณท่ี
ใช้จ่ายจริง (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับปรุง
ระบบการรับเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต
ของสถาบัน

๓.๑.๑ ปรับปรุง
กระบวนการ (Flow 
chart) การจัดการข้อ
ร้องเรียน

 - เพ่ือให้กระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนลูกค้ามีประสิทธิผลสูงสุด

 - อัตราความพึงพอใจของ
ผู้ร้องเรียน ร้อยละ ๘๐

✓ปรับปรุงกระบวนการ (Flow chart) จัดการข้อร้องเรียน
เรียบร้อยแล้ว  โดยอัตราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน
ภาพรวม  85.38

 - กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กิจกรรมเพ่ือ
สังคม กอง
งานผู้บริหาร

กลยุทธ์ท่ี ๒ 
ปรับปรุง
กระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษใน
การปราบปรามการ
ทุจริตท่ีมีความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

๓.๒.๑ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ Online 
เก่ียวกับช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน และการ
ให้บริการของสถาบัน
ภาพรวม

 - เพ่ือน ามาพัฒนา/ปรับปรุง
เก่ียวกับข้อร้องเรียนของสถาบัน

 - ผู้ตอบกลับ
แบบประเมินความพึงพอใจ
Online ร้อยละ ๕๐

✓จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ Online เก่ียวกับช่อง
ทางการรับข้อร้องเรียน และการให้บริการของสถาบัน
ภาพรวมเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ตอบกลับร้อยละ ๕๒

 - กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กิจกรรมเพ่ือ
สังคม กอง
งานผู้บริหาร

กลยุทธ์ท่ี ๓ บูรณา
การข้อมูลข่าวสารใน
การปราบปรามการ
ทุจริต

๓.๓.๑ จัดท าแบบฟอร์ม
รับข้อร้องเรียน Online 
เช่ือมต่อกับเว็บหลักของ
สถาบัน 
(www.nida.ac.th)

 - เพ่ิมช่องทางการรับข้อร้องเรียน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

 - อัตราความพึงพอใจของ
ผู้ร้องเรียน ร้อยละ ๘๐

✓จัดท าแบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน Online เช่ือมต่อกับ
เว็บหลักของสถาบัน (www.nida.ac.th) เรียบร้อยแล้ว 
โดยสามารถสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการ (รับบริการ) คิดเป็นร้อยละ 83.08

 - กลุ่มงาน
ส่ือสาร
องค์การและ
กิจกรรมเพ่ือ
สังคม กอง
งานผู้บริหาร

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัด

/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน

(ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๒)
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่ายจริง (บาท)

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


