
 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตาม 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการวางแผนและประเมินผล  
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  

เห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 6 เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) 

 

 ตามที่ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อ
วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ และ 
22 โครงการ นั้น 

สถาบันมอบหมายให้กองแผนงานติดตาม รวบรวม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)  บัดนี้ กองแผนงานได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๓) ซ่ึงสามารถสรุปภาพรวมของผลการด าเนินงานตามแผนฯ (22 โครงการ) ดังนี้ 

- โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๒ ของโครงการทั้งหมด  

- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔ ของโครงการทั้งหมด 

- โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๔ ของโครงการทั้งหมด 

หากสรุปผลการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ และมีโครงการ
ทั้งหมดจ านวน ๑๑ โครงการ  โดยมีรายละเอียด คือ 

- โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๓ ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑  

- โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ข้อควรระวังการคัดลอกวิทยานิพนธ์ส าหรับ
การเขียนรายงานทางวิชาการ" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค COVID-๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบและวิธีการจัดการอบรมทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงยัง
ไม่ได้ด าเนินการจัดอบรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ และมีโครงการ
ทั้งหมดจ านวน ๒ โครงการ  โดยมีรายละเอียด คือ 
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- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๒  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ และมีโครงการทั้งหมดจ านวน ๖ โครงการ  โดยมีรายละเอียด คือ 

- โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย ๓ กล
ยุทธ์ และมีโครงการทั้งหมดจ านวน ๓ โครงการ  โดยมีรายละเอียด คือ 

- โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

- โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๔  

 รายละเอียดผลการด าเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



ยทุธศาสตร์ที ่๑ “สร้างสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจริต”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ม.ีค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธ์ที่ ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บุคลากรให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

- โครงการเสริมสร้าง
ค่านิยมองค์กรของ
ส านักบรรณสารการ
พัฒนา

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ค่านยิมองค์กรของส านกัใหบ้คุลากร
ได้รับรู้และเข้าใจความหมายที่ตรงกนั ตลอดจนเชิญชวนให้
บคุลากรปฏบิติัตามค่านยิมองค์กร เพื่อใหเ้กดิประโยชนต่์อตนเอง
และองค์กร
เปา้หมาย : บคุลากรของส านกัเข้าร่วมโครงการไมน่อ้ยกว่าร้อยละ
 ๘๐
ผลผลติ : บคุลากรที่รู้และเข้าใจในการท างานที่สอดคล้องกบั
ค่านยิมองค์กร
ผลลพัธ์ :  บคุลากรเกดิความรู้ความเข้าใจ และมกีารท างานที่
สอดคล้องกบัค่านยิมองค์กร
งบประมาณทีไ่ดร้ับจดัสรร : - (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ)

อยู่ระหว่างด าเนินการเผยแพร่ค่านิยมองค์กร
ของส านักบรรณสารการพัฒนาเพื่อให้บุคลากร
ได้รับความรู้และเขา้ใจความหมายตรงกนั โดย
คาดว่าจะด าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม -
 กนัยายน ๒๕๖๓

- - ส านักบรรณสาร
การพัฒนา

- เจตนารมณ์
เจตจ านงในการ
บริหารงานและการ
เป็นองค์กรธรรมาภิ
บาล

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงว่าผู้บริหารของสถาบนัมเีจตนารมณ์ใน
การบริหารงานด้วยการนอ้มน าพระบรมราโชวาทฯ และค่านยิม
ร่วมของสถาบนั มาเปน็หลักในการปฏบิติัหนา้ที่ ด้วยความมุง่มัน่ 
ต้ังใจบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มคุีณธรรม โปร่งใส และ
เปน็ไปตามหลักธรรมาภบิาล
เปา้หมาย : ประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และการเปน็องค์กรธรรมาภบิาล ใหบ้คุลากรของสถาบนัถือปฏบิติั
ผลผลติ : ประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และการเปน็องค์กรธรรมาภบิาล ทั้งฉบบัภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ
ผลลพัธ์ : มกีารเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยการติดโปสเตอร์ภายในสถาบนั 
หนงัสือเวียน และน าขึน้เว็บไซต์ของสถาบนั
งบประมาณทีไ่ดร้ับจดัสรร : -

อยู่ระหว่างด าเนินการเผยแพร่ประกาศ
เจตนารมณ์ เจตจ านงสุจริต ในการบริหารงาน
และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล โดยการติด
โปสเตอร์ตามบอร์ด และเครือขา่ย Digital 
Signage ภายในสถาบัน ทั้งนี ้ได้จดัท าประกาศ
เจตนารมณ์ เจตจ านงสุจริต ในการบริหารงาน
และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่ทาง
หนังสือเวียนภายในสถาบัน เฟสบุค๊ และ
เว็บไซต์ของสถาบันแล้ว

 - เนือ่งจากต้ังแต่ปลาย
เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
สถาบันปิดท าการ
ชั่วคราว จงึไม่สามารถ
ด าเนินการเผยแพร่
เจตนารมณ์ฯ ได้

- กองงานผู้บริหาร

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
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ยทุธศาสตร์ที ่๑ “สร้างสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจริต”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ม.ีค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

กลยทุธ์ที่ ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บุคลากรให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

- โครงการการ
จดัการเรียนการสอน
วิชาพื้นฐานส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 
(ND๔๐๐๐)

วตัถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเป็นคนที่
มีคุณภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกล 
เป็นที่ยอมรับในสังคม
เป้าหมาย : นักศึกษาเขา้เรียนวิชาพื้นฐานส าหรับ
บัณฑิตศึกษา (ND4000) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลผลิต : นักศึกษาที่มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัคุณธรรม
และจริยธรรม
ผลลัพธ ์: นักศึกษาเป็นคนที่มีคุณภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกล เป็นที่ยอมรับในสังคม
งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร : ค่าลงทะเบียนหน่วยกติรายวิชา
ของนักศึกษา

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยได้จดักำรเรียนกำร
สอนวิชำพื้นฐำนส ำหรับบัณฑิตศึกษำ 
(ND๔๐๐๐) ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ ๒/๒๕๖๒
 ซ่ึงมีกำรบรรยำยหัวขอ้ "บัณฑิตและคุณค่ำ
ควำมเป็นมนุษย"์ "กำรเขยีนรำยงำนทำง
วิชำกำรและขอ้ระวังกำรคัดลอกผลงำนทำง
วิชำกำร" และ "จริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร" เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำม
เขำ้ใจเกี่ยวกบัคุณธรรมและจริยธรรม ระหว่ำง
วันที่ 16 - 27 ธันวำคม 2562 โดยมี
นักศึกษำเขำ้ฟังกำรบรรยำย จ ำนวน 116 คน

- 400,500 
บาท

(ค่าลงทะเบียน
หน่วยกติราย

วิชาของ
นักศึกษา)

กองบริการ
การศึกษา

- โครงการอบรมให้
ความรู้ เร่ือง "ขอ้
ควรระวังการคัดลอก
วิทยานิพนธ์ส าหรับ
การเขยีนรายงาน
ทางวิชาการ" 
ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๓

วตัถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเขา้ร่วมอบรมได้
ทราบถงึขอ้ควรระวังในการคัดลอกผลงาน รวมถงึสามารถ
เขยีนอา้งองิผลงานของผู้อื่นได้อยา่งถกูต้อง
เป้าหมาย : เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเขา้ร่วมอบรม 
จ านวน 200 คน ได้ทราบถงึบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาใน
การคัดลอกผลงาน
ผลผลิต : นักศึกษาและผู้ที่สนใจเขา้ร่วมอบรมที่ทราบ
บทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
ผลลัพธ ์: นักศึกษาและผู้ที่สนใจเขา้ร่วมอบรมสามารถเขยีน
อา้งองิผลงานของผู้อื่นได้อยา่งถกูต้อง
งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร : -

ยงัไม่ได้ด าเนินการจดัอบรมให้นักศึกษาและ
ผู้ที่สนใจทราบถงึขอ้ควรระวังในการคัดลอก
ผลงาน รวมทั้งบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาใน
การคัดลอกผลงาน

 - เนือ่งจากเกดิ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโรค 
COVID-19 จงึส่งผล
กระทบต่อรูปแบบและ
วิธีการจดัการอบรมทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม

- กองบริการ
การศึกษา
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ยทุธศาสตร์ที ่๑ “สร้างสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจริต”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ม.ีค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

กลยทุธ์ที่ ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บุคลากรให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

- การปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่

วัตถุประสงค์ : ๑. เพือ่ให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศทราบถึงประวติัความ
เป็นมา วสัิยทัศน์ พันธกิจ พร้อมทัง้แนวทางการด าเนินงานและ
ผู้บริหารของสถาบัน ๒. เพือ่ให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับระเบียบข้อบังคับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
เล่ือนเงินเดือน มาตรฐานภาระงานของบุคลากร สวสัดิการ สิทธิ
ประโยชน์ และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ๓. เพือ่สร้าง
ความสัมพันธร์ะหวา่งผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ เพือ่ประโยชน์ในการติดต่อ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงาน ๔. เพือ่ปลูกฝังและสร้างความเข้าใจ
เกีย่วกับค่านิยมร่วมของสถาบัน (WISDOM) ให้แก่บุคลากรใหม่
เป้าหมาย : ๑. บุคลากรใหม่มีความเข้าใจนโยบาย ยทุธศาสตร์การ
ด าเนินงานของสถาบัน เพือ่ให้สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายของ
สถาบัน ๒. บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติตนในฐานะบุคลากรของสถาบัน
ได้อยา่งเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับทีส่ถาบันก าหนด ๓.
 เกิดความรักความผูกพันระหวา่งบุคลากร และช่วยให้การติดต่อ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานมีประสิทธภิาพยิง่ขึน้ ๔. บุคลากรใหม่มี
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามค่านิยมของสถาบันได้อยา่ง
เหมาะสม
ผลผลิต : บุคลากรใหม่ทีป่ฏิบัติตนในฐานะบุคลากรของสถาบันได้อยา่ง
เหมาะสม
ผลลัพธ์ :
บุคลากรใหม่สามารถพึงระวงั และหลีกเล่ียงการปฏิบัติงานทีเ่ส่ียงต่อ
ความผิดทางวนิัย
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐ (เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร)

ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จดัการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ เพื่อให้บุคลากรใหม่พึงระวัง และ
หลีกเล่ียงการปฏิบัติงานที่เส่ียงต่อความผิดทาง
วินัย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
 ณ จงัหวัดชลบุรี และวันที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
โดยมีบุคลากรใหม่เขา้ร่วมการปฐมนิเทศ 
จ านวน ๓๖ คน

- ๙๐,๙๗๓ บาท
(เงินกองทุน

พัฒนาบุคลากร)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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ยทุธศาสตร์ที ่๑ “สร้างสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจริต”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ม.ีค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

กลยทุธ์ที่ ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บุคลากรให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

- โครงการศึกษาธรร
มาภิบาลและความ
พึงพอใจต่อผลงาน
ของผู้บริหารสถาบัน

วตัถุประสงค์ : ๑. เพื่อประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล ๒. เพื่อให้ได้
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล
เป้าหมาย : ๑. ได้รับทราบถงึผลการประเมินการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล ๒. ได้
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล
ผลผลิต : ผลการศึกษาโครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความ
พึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน จ านวน ๑ ชิ้นงาน
ผลลัพธ ์: เป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลของสถาบันให้
สอดคล้องกบัประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงในการบริหารงาน
และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบัน
งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร : 100,000 บาท (เงินรายได้)

อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาแบบสอบถาม
การประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร
สถาบันตามหลักของธรรมาภิบาลให้ครอบคลุม
ทุกมิติ เพื่อให้ได้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง/ 
พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตาม
หลักของธรรมาภิบาล

- - สภาคณาจารย์
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ยทุธศาสตร์ที ่๑ “สร้างสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจริต”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ม.ีค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

กลยทุธ์ที่ ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บุคลากรให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

- การพัฒนาสู่
องค์กรคุณธรรม

วตัถุประสงค์ : ๑. สร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบัคุณค่าของการ
เป็นองค์กรคุณธรรมแกบุ่คลากร และนักศึกษาของสถาบัน ๒.
 สร้างทีมงานเพื่อขบัเคล่ือนสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรม ๓.
 สร้างกระบวนการขบัเคล่ือนองค์กรคุณธรรมอยา่งเป็นระบบ 
๔. สร้างกลไกการติดตามผลและการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง
เป้าหมาย : NIDA เป็นองค์กรคุณธรรมตามพระราชประสงค์
การกอ่ต้ังสถาบัน
ผลผลิต : คุณธรรม ๓ ประการที่ผ่านกระบวนการระดม
ความคิดจากบุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน
ผลลัพธ ์: สถาบันเป็นองค์กรคุณธรรม และเป็นแบบอยา่งการ
เป็นองค์กรคุณธรรมแกห่น่วยงานอื่น
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร : ๑๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได)

อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาสถาบันสู่องค์กร
คุณธรรม โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ขบัเคล่ือนองค์กรคุณธรรม และ
คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนองค์กรคุณธรรม 
ซ่ึงได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการ
ขบัเคล่ือนองค์กรคุณธรรม จ านวน ๒ คร้ัง 
นอกจากนีย้งัมีการหารือเพื่อหาคุณธรรมร่วม
ของสถาบัน โดยสอบถามความคิดเห็นจาก
สภาพนักงาน และสโมสรนักศึกษา

 - เนือ่งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
โรค COVID-๑๙ ท าให้
กจิกรรมการประชุม
ร่วมกบักลุ่มต่างๆ ของ
สถาบันไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ซ่ึงอยู่
ระหว่างหาแนวทางการ
จดัประชุมหารือผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่อไป

- ส านักงานสภา
สถาบัน
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ยทุธศาสตร์ที ่๑ “สร้างสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจริต”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ม.ีค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

กลยทุธ์ที่ ๒ 
พัฒนาและส่งเสริม
ให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคม
เพื่อการต่อต้าน
การทุจริต

- โครงการนัก
กฎหมายวิถไีทย วิถี
ธรรม

วตัถุประสงค์ : สร้างความรู้ทางกฎหมายในเชิงคุณค่า 
ตลอดจนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมค่านิยม "บัณฑิต
ไทยไม่โกง" สร้างทัศนคติความเป็นพลเมืองดี แกน่ักศึกษา
กฎหมาย
เป้าหมาย : ผลิตนักกฎหมายที่ดีให้ประเทศชาติ
ผลผลิต : นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย
 มีคุณธรรมจริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติตัวเป็น
นักกฎหมายที่ดีของประเทศชาติ
ผลลัพธ ์: นักศึกษาผู้ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้านกฎหมาย ตลอดจนได้รับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติตัวเป็นนัก
กฎหมายที่ดีของประเทศชาติ
งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

อยู่ระหว่างด าเนินการปรับแผนการจดั
กจิกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย คุณธรรม
จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติตัวเป็น
นักกฎหมายที่ดีของประเทศแกน่ักศึกษา ทั้งนี ้
 คาดว่าจะจดักจิกรรมในช่วงเดือนมิถนุายน - 
สิงหาคม ๒๕๖๓

 - เนือ่งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
โรค COVID-19 ท าให้
ไม่สามารถด าเนิน
กจิกรรมได้

- คณะนิติศาสตร์
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ยทุธศาสตร์ที ่๑ “สร้างสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจริต”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ม.ีค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

กลยทุธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริมให้
บุคลากรน า
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง
เป็นเคร่ืองมือใน
การท างานและ
ด ารงชีวิต

- โครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาที่
ยั่งยนืและเศรษฐกจิ
พอเพียง

วัตถุประสงค์ : ๑. เพือ่สร้างองค์ความรู้ทีจ่ าเป็นในการพัฒนาผู้บริหาร
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื ด้วย
งานวจิัยกรณีศึกษาสหวทิยาการในระดับชุมชนหรือองค์กร
๒. เพือ่พัฒนา “เครือข่ายผู้น าการบริหารการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื” โดยการสร้างความร่วมมือทาง
วชิาการกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ การจัดสัมมนา เวทีเสวนา และ
สร้างสังคม online ให้เกิดการเชือ่มโยงเครือข่ายและจัดการความรู้
อยา่งมีประสิทธภิาพ ๓. เพือ่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องใน
การบริหารการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่
ยัง่ยนื
เป้าหมาย : นักวชิาการ นักบริหารการพัฒนา ทัง้ในภาครัฐ เอกชน 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้าร่วมงานทีส่นใจ มีองค์ความรู้ในการ
บริหารการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิต : ๑. กรณีศึกษาสหวทิยาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
จ านวน ๗ บทความ ๒. ผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้  จ านวน 
๑,๐๐๐ คน (ภายในองค์กร ๔๐๐ คน และภายนอกองค์กร ๖๐๐ คน) 
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมงานมีองค์ความรู้ในการบริหารการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้พัฒนาส่ือการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรม เพือ่น าไปสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม และพัฒนา
เครือข่ายบุคลากรทีเ่กีย่วข้องอยา่งต่อเนือ่ง
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร : ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณเงิน
แผ่นดิน)

อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยได้มีการเตรียม
ความพร้อมในการจดัปาฐกถาพิเศษ/ น าเสนอ
ผลงานวิจยั แกน่ักวิชาการ นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ให้ได้ทราบการบริหารการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื รวมถงึการ
จดัประชุมขบัเคล่ือนเครือขา่ยปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง

 - เนือ่งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
โรค COVID-๑๙ จงึยงัไม่
สามารถด าเนินการจดั
ปาฐกถาพิเศษ/ น าเสนอ
ผลงานวิจยั และประชุม
ขบัเคล่ือนเครือขา่ย
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงได้

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท

(เงินแผ่นดิน)

ศูนยศึ์กษาการ
พัฒนาที่ยั่งยนื
และเศรษฐกจิ
พอเพียง
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ยทุธศาสตร์ที ่๑ “สร้างสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจริต”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ม.ีค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

กลยทุธ์ที่ ๔ 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านทุจริต

- โครงการการ
พัฒนาศักยภาพ
เยาวชนผ่านการ
ฝึกอบรมทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑ ด้าน การเรียนรู้
และนวัตกรรม 
(Learning and 
Innovation Skills-
๔Cs)

อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยได้ประสานกบั
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวขอ้งแล้ว หาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-๑๙ ดีขึ้น จะสามารถด าเนินการต่อได้
ทันที

 - เนือ่งจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-๑๙ ส่งผลให้มี
การเล่ือนการด าเนินการ
ออกไป

- ศูนยศึ์กษาการ
พัฒนาที่ยั่งยนื
และเศรษฐกจิ
พอเพียง

วัตถุประสงค์ : ๑. เพือ่เสริมสร้างศักยภาพผู้น าในยคุปัจจุบันให้มี
ภูมิคุ้มกันทีดี่พร้อมรับผลกระทบทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลงทางภูมิ
รัฐศาสตร์โลก ๒. เพือ่จัดชุดเวทีเสวนาต่อเนือ่งทีส่ร้างความตระหนักรู้
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้น า ให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงภูมิ
รัฐศาสตร์โลก ๓. เพือ่หาข้อสรุปและตอบโจทยร่์วมกันระหวา่งกลุ่มผู้น า
ในยคุปัจจุบัน เกีย่วกับทิศทางการพัฒนาของไทยภายใต้การ
เปล่ียนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลก ในฐานะศูนยก์ลางการพัฒนาที่
ยัง่ยนืของอาเซียน ๔. เพือ่ต่อยอดการสร้างผู้น าในปัจจุบันให้ขยายออก
ไปสู่สังคม โดยเผยแพร่สาระจากเวทีเสวนา ผ่านการส่ือสารสู่สาธารณะ
อยา่งเป็นระบบ ๕. เพือ่พัฒนาโจทยว์จิัยทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเส้นทางการพัฒนาทีย่ัง่ยนื
เป้าหมาย : ผู้บริหารทุกภาคส่วน และบุคลากรหรือนักศึกษาของ
สถาบัน ไม่เกิน ๑๐๐ คน
ผลผลิต : การจัดประชุมเสวนาต่อเนือ่ง ๓ คร้ัง ร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายในการสร้างผู้น าทุกภาคส่วน
ผลลัพธ์ : ๑. ตอบโจทยย์ทุธศาสตร์ชาติด้านที ่๒ การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านที ่๓ การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ด้วยการสร้างผู้น าทีต่ระหนักรู้ถึงความ
เปล่ียนแปลงและปรับตัวให้เกิดการพัฒนาทีม่ัน่คงและยัง่ยนื ๒. ชุด
องค์ความรู้เกีย่วกับการเปล่ียนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์โลก และ
แนวทางการปรับตัวขององค์กร/ประเทศ เพือ่ให้สามารถพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันไปได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ๓. เครือข่าย
ผู้น าทีต่ื่นตัวและเข้าใจบทบาทของไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยแ์ละ
ประชาคมโลก และเป็นพลังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทีม่ัน่คงและ
ยัง่ยนืตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔. ส่ือหลากหลายรูปแบบ ทัง้
ออฟไลน์และออนไลน์ เพือ่เผยแพร่ชุดองค์ความรู้จากเวทีสู่สาธารณชน
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร : ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เงินแผ่นดิน)
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ยทุธศาสตร์ที ่๑ “สร้างสังคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจริต”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ม.ีค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

กลยทุธ์ที่ ๔ 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านทุจริต (ต่อ)

- โครงการการ
พัฒนาผู้น าเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษา

อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยได้มีการเตรียมจดั
อบรมพัฒนาผู้น าเยาวชนระดับมัธยมศึกษา 
เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต ทั้งนี ้คาดว่าจะจดัการอบรมฯ ใน
เดือนมิถนุายน - กรกฎาคม 2563

 - เนือ่งจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ส่งผลให้
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาเล่ือนการ
เปิดภาคเรียนออกไปจาก
เดิม

- ส านักสิริพัฒนาวัตถุประสงค์ : ๑. เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจในการประพฤติตาม
กฎระเบียบและวนิัยในการจราจรแก่เด็กและเยาวชน ๒. เพือ่สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและชีแ้นะแนวทางในการหลีกเล่ียงปัจจัยสุ่มเส่ียง
ของปัญหายาเสพติด ๓. เพือ่ปลูกฝังจิตส านึกในการด าเนินชีวติ และ
การประพฤติปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชน ๔. เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมในการป้องกันปัญหาทุจริตส าหรับเด็กและเยาวชน ๕. เพือ่
พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้คิดอยา่งมีเหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่ง
ความดีอยา่งเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี ภูมิใจใน
การท าความดี รังเกียจคนโกงและคนเก่งแต่โกง 
เป้าหมาย :
นักเรียนในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การด าเนินชีวติ
ผลผลิต :
นักเรียนทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวติ จ านวนไม่น้อย
กวา่ ๕๐๐ คน
ผลลัพธ์ : ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบถึงความส าคัญของ
ปัญหาและสภาพแวดล้อมของสังคมในปัจจุบัน  และปัจจัยสุ่มเส่ียง
ของปัญหา ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
กฎระเบียบและวนิัยในการจราจร  
๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึง
แนวทางในการหลีกเล่ียงปัจจัยสุ่มเส่ียงของปัญหายาเสพติด ๔. ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมสามารถประพฤติปฏิบัติตัวในการด าเนินชีวติได้อยา่ง
ถูกต้องในสังคม ๕. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ในการป้องกันปัญหาทุจริต ๖. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกความคิด
อยา่งมีเหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่งความดีอยา่งเป็นธรรมชาติ ๗. 
สร้างความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี ภูมิใจในการท าความดี รังเกียจคนโกงและ
คนเก่งแต่โกง
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร : ๓๐๐,๐๐๐ (เงินแผ่นดิน)
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ยทุธศาสตร์ที ่๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ม.ีค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธ์ที่ ๑ 
วางมาตรการ
เสริมในการ
สกดักั้นการ
ทุจริตเชิง
นโยบายบน
ฐานธรรมาภิบาล

- เสริมสร้างธรร
มาภิบาลในการ
ด าเนินงานโดย
ปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกบัแนว
ทางการบริหาร
กจิการบ้านเมืองที่ดี

วตัถุประสงค์ : เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจของบุคลากรให้เห็น
ความส าคัญ และมีจติสานึกในเร่ืองการให้หรือรับสินบน และการขดักนั
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับของสถาบัน
ผลผลิต : 1. มาตรการป้องกนัการรับสินบน 2. มาตรการป้องกนัการ
ขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลลัพธ ์: บุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเขา้ใจ มีจติส านึก ยดึมัน่ใน
การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหาร
กจิการบ้านเมืองที่ดี
งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร : -

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท ามาตรการ
ป้องกนัการรับสินบน และมาตรการป้องกนั
การขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบั
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563

- - ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
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ยทุธศาสตร์ที ่๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ม.ีค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

กลยทุธ์ที่ ๒ 
ส่งเสริมให้มี
การศึกษา 
วิเคราะห์ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
ทุจริตเชิง
นโยบายใน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชน

- โครงการการ
เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลส่ิงแวดล้อม
ให้กบัองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ภาคอตุสาหกรรม 
เพื่อรองรับการ
พัฒนาระเบียง
เศรษฐกจิภาค
ตะวันออกอยา่งยั่งยนื

อยู่ระหว่างด าเนินการ ศึกษาขอ้มูลของ
ชุมชนต้นแบบ และวางแผนการผลิตส่ือ
ส่ิงพิมพ์ (แผ่นพับ/โปสเตอร์) และส่ือ
มัลติมีเดีย (VDO) เพื่อให้ความรู้ตาม
หลักการธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยนืแกผู้่บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ประชาชน รวมถงึ
บุคลากรภาครัฐ/ ภาคอตุสาหกรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

 - เนือ่งจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส
 COVID-๑๙ จงึท า
ให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผน
ได้ ส่งผลให้การ
ด าเนินการเกดิความ
ล่าช้า โดยเฉพาะ
การลงพื้นที่เพื่อ
ศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบั
การเสริมสร้างธรร
มาภิบาลส่ิงแวดล้อม

๑๐,๐๐๐ บาท
(เงินแผ่นดิน)

คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
อย่างยั่งยืน ผ่านส่ือมัลติมีเดียออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมให้กับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าภาคประชาสังคมและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน ผ่านส่ือมัลติมีเดีย
ออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายการด าเนินงานและความร่วมมือด้าน
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ประชาชนซ่ึงจะช่วยให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน น าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืนในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ผ่านส่ือมัลติมีเดียออนไลน์ที่
สามารถเข้าถึงได้
เป้าหมาย : เกิดชุมชนต้นแบบในการเสริมสร้างความรู้ตามหลักการธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านส่ือมัลติเดียออนไลน์
ผลผลิต : ๑. ได้ส่ือมัลติมีเดียออนไลน์จ านวน ๓ ส่ือ ภายใต้หัวข้อเร่ืองการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่าง
ยั่งยืน ๒. เกิดชุมชนต้นแบบที่ได้รับการเผยแพร่ส่ือมัลติมีเดียออนไลน์ ภายใต้หัวข้อเร่ือง
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า ๖ ชุมชน ๓. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน ประชาชน รวมถึงบุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม ผ่านส่ือมัลติมีเดียออนไลน์
ผลลัพธ์ : ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ประชาชน รวมถึง
บุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการองค์กรที่เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน และสามารถประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตนเองได้ มีการสร้างความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ ผ่านส่ือมัลติมีเดียออนไลน์ที่สามารถ
เข้าถึงได้ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและชุมชนด้านส่ิงแวดล้อมตามหลักการ
ธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนและอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างยั่งยืน ซ่ึงความส าเร็จของการด าเนินงานในพื้นที่จะเป็นแรงผลักดันและสร้าง
แรงจูงใจให้พื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจอื่นในประเทศสามารถน าแนวทางการปฏิบัติ
ไปประยุกต์ใช้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณเงินแผ่นดิน) 13



ยทุธศาสตร์ที ่๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชงิรุก”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดอืน (ต.ค. ๒๕๖๒ - มี.ค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใชจ้า่ย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธ์ที ่๑ พัฒนา
และเพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกนั
การทุจริตภายใน
สถาบัน

- หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการขอดู
ขอ้มูลเกี่ยวกบัผล
การศึกษา

วตัถุประสงค์ : เพือ่ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
ขอดูขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการศึกษา เพือ่ให้การจดัการเรียนการ
สอนเป็นไปตามประกาศกระทรวงอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจยัและนวัตกรรม.
เป้าหมาย : ลดจ านวนขอ้ร้องเรียนของนักศึกษากรณีทีค่ณะ
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ผลผลติ : หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอดูขอ้มูลเกี่ยวกบัผล
การศึกษา
ผลลพัธ์ : จ านวนขอ้ร้องเรียนของนักศึกษากรณีทีค่ณะไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ไม่น้อยเกนิ 2 ขอ้ร้องเรียน/ปีการศึกษา
งบประมาณทีไ่ดร้ับจดัสรร : -

อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมผลการ
ด าเนินงานตามประกาศสถาบันเร่ือง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอดูขอ้มูลเกี่ยวกบั
ผลการศึกษา และจะรายงานผลต่อทีป่ระชมุ 
ทคบ. การศึกษา ในเดือนมิถนุายน ๒๕๖๓ 
(รายงานผลของภาคการศึกษาที ่๓/๒๕๖๑ 
และ ๑/๒๕๖๒)

- - กองบริการ
การศึกษา

- แนวปฏิบัติการขอ
แกไ้ขผลการศึกษา
ของนักศึกษา 
ส าหรับอาจารยผู้์สอน

วตัถุประสงค์ : เพือ่ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติการขอแกไ้ขผล
การศึกษาของนักศึกษา ในกรณีทีอ่าจารยผู้์สอนทีรั่บผิดชอบ
ของแต่ละวิชาได้ให้ผลการศึกษาแกน่ักศึกษาเสร็จส้ินแล้วให้
เป็นมาตรฐานเดียวกนั
เป้าหมาย : ลดจ านวนขอ้ร้องเรียนของนักศึกษากรณีอาจารย์
ผู้สอนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ผลผลติ : แนวปฏิบัติการขอแกไ้ขผลการศึกษาของนักศึกษา 
ส าหรับอาจารยผู้์สอน
ผลลพัธ์ : จ านวนขอ้ร้องเรียนของนักศึกษากรณีอาจารยผู้์สอน
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ไม่เกนิ 2 ขอ้ร้องเรียน/ปีการศึกษา
งบประมาณทีไ่ดร้ับจดัสรร : -

อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาการแกไ้ขผล
การศึกษาของนักศึกษา ในกรณีทีอ่าจารย์
ผู้สอนทีรั่บผิดชอบการให้ผลการศึกษาของแต่
ละวิชา

- - กองบริการ
การศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓)
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ยทุธศาสตร์ที ่๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชงิรุก”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดอืน (ต.ค. ๒๕๖๒ - มี.ค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใชจ้า่ย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓)

กลยทุธ์ที ่๑ พัฒนา
และเพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกนั
การทุจริตภายใน
สถาบัน (ต่อ)

- ระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐด้วย
อเิล็กทรอนิกส์ (e-GP)

วตัถุประสงค์ : เพือ่เพิม่ความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบลด
ความซ้ าซ้อนการบันทึกขอ้มูล รวมถงึเพิม่ประสิทธิภาพในการ
เร่งรัดติดตามการใชจ้า่ยเงินงบประมาณได้
เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั่น
ผลผลติ : ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-GP)
ผลลพัธ์ : ความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบลดความซ้ าซ้อนในการ
บันทึกขอ้มูล รวมถงึเพิม่ประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการ
ใชจ้า่ยเงินงบประมาณได้
งบประมาณทีไ่ดร้ับจดัสรร : -

ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยเจา้หน้าทีพ่ัสดุ
ภายในสถาบันด าเนินการจดัหาพัสดุในระบบ 
e-GP ซ่ึงการจดัซ้ือจดัจา้งทีม่ีวงเงินเกนิ 
5,000 บาท ทุกแหล่งเงินด าเนินการในระบบ
 e-GP เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
 2560 ทัง้นี ้ปัจจบุันการด าเนินการจดัหา
พัสดุในระบบ e-GP ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกบั
การทุจริตคอร์รัปชั่น

- - กองคลังและพัสดุ
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ยทุธศาสตร์ที ่๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชงิรุก”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดอืน (ต.ค. ๒๕๖๒ - มี.ค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใชจ้า่ย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓)

กลยทุธ์ที ่๒ สร้าง
กลไกการป้องกนั
เพือ่ยบัยั้งการทุจริต

- แนวทางการ
ป้องกนัผลประโยชน์
ทับซ้อนและการ
ตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานถงึความ
เกี่ยวขอ้งกบัผู้เสนอ
งาน กรณีการจดัซ้ือ
จดัจา้ง

วตัถุประสงค์ : เพือ่ป้องกนัการเกดิผลประโยชน์ทับซ้อนใน
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง ต้องค านึงถงึประโยชน์ของทาง
ราชการ ความมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้
เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกบัการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
ผลผลติ : แนวทางการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถงึความเกี่ยวขอ้งกบัผู้เสนอ
งาน กรณีการจดัซ้ือจดัจา้ง
ผลลพัธ์ : สามารถป้องกนัการเกดิผลประโยชน์ทับซ้อนใน
กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง และส่งผลต่อการค านึงถงึประโยชน์
ของทางราชการ ความมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส เป็น
ธรรมและสามารถตรวจสอบได้
งบประมาณทีไ่ดร้ับจดัสรร : -

ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จดัท าและแจง้
เวียนแนวทางการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน
และการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถงึ
ความเกี่ยวขอ้งกบัผู้เสนองาน กรณีการจดัซ้ือ
จดัจา้ง ให้หน่วยงานภายในสถาบันทราบและ
ถอืปฏิบัติ ซ่ึงบุคลากรภายในสถาบันทีเ่ป็น
กรรมการจดัซ้ือจดัจา้งได้ปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าว ทัง้นี ้ปัจจบุันไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกบั
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน

- - กองคลังและพัสดุ

กลยทุธ์ที ่๓ พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ลด
ปัญหาการทุจริต

- ระบบสารสนเทศ
เพือ่การบริหาร (MIS)

วตัถุประสงค์ : เพือ่ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลด้านการเงิน การบัญช ี
และบุคคล อกีทัง้สนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ โดยมี
ระบบรักษาความลับของขอ้มูล และจ ากดัการใชง้านของบุคคล
เฉพาะผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งเท่านัน้
เป้าหมาย : ร้อยละของการเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การ
บริหาร (MIS) เท่ากบัร้อยละ ๙๐
ผลผลติ : ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร (MIS)
ผลลพัธ์ : สามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มูลด้านการเงิน การบัญช ี
และบุคคล อกีทัง้สนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ โดยมี
ระบบรักษาความลับของขอ้มูล และจ ากดัการใชง้านของบุคคล
เฉพาะผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งเท่านัน้
งบประมาณทีไ่ดร้ับจดัสรร : -

 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยหน่วยงานภายใน
สถาบันเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 
(MIS) ในงานด้านการเงิน การบัญช ีและด้าน
บุคคล เพือ่ลดปัญหาการทุจริตภายในสถาบัน 
คิดเป็นร้อยละ 100

- - กองคลังและพัสดุ
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ยทุธศาสตร์ที ่๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชงิรุก”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดอืน (ต.ค. ๒๕๖๒ - มี.ค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค

งบประมาณที่
ใชจ้า่ย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓)

กลยทุธ์ที ่๔ การ
พัฒนาวิเคราะห์
และบูรณาการระบบ
 การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพือ่
เชื่อมโยงกบัแนว
ทางการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศ
ไทย

- โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน สพบ.

วตัถุประสงค์ : ๑. เพือ่ให้ความรู้ในการประเมินผลระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ๒. เพือ่จดัเตรียมความพร้อมในการเขา้รับการ
ประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมาย : สถาบันได้รับผลคะแนนตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ๕ : 
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน 
ในระดับ ๔ คือ มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานสูง
ผลผลติ : การด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ตามทีผู้่
ประเมินทีก่ าหนด
ผลลพัธ์ : บุคลากรมีความรู้ในการประเมินผลระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
สามารถจดัเตรียมความพร้อมในการเขา้รับการประเมินผล
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้
งบประมาณทีไ่ดร้ับจดัสรร : ๒๐,๐๐๐ (เงินรายได้)

อยู่ระหว่างด าเนินการตามกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA)

- - กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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ยทุธศาสตร์ที ่๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ม.ีค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และ
อุปสรรค

งบประมาณที่
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธ์ที่ ๑ 
ปรับปรุงระบบการ
รับเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตของสถาบัน

- ปรับปรุงแบบฟอร์ม
และช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียน

วตัถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบการรับเร่ืองร้องเรียนมี
ประสิทธิผลสูงสุด
เป้าหมาย : อตัราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๘๐
ผลผลิต : จดัท่าแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียน และ
ปรับปรุงช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนใหม่ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ผลลัพธ ์: อตัราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ ๙๐
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : -

ด่าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ปรับปรุงแบบฟอร์มรับ
เร่ืองร้องเรียน และปรับปรุงช่องทางการรับเร่ือง
ร้องเรียนใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี ้ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ร้องเรียนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๓๐

- - กองงานผู้บริหาร

กลยทุธ์ที่ ๒ 
ปรับปรุงการ
ตรวจสอบความ
เคล่ือนไหวและ
ความถกูต้องของ
ทรัพยสิ์นและหนีสิ้น

- การจดัท่าบัญชี
และอปัเดตสถานะ
ครุภัณฑ์ใน office 
๓๖๕

วตัถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้บุคลากรของส่านักสามารถ
เรียกดูบัญชีครุภัณฑ์และสถานะครุภัณฑ์ใน Office ๓๖๕
 แบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา ๒. เพื่อให้มีการอปัเดตบัญชี
และสถานะครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจบุันมากที่สุด
เป้าหมาย : ๑. ส่านักมีฐานขอ้มูลบัญชีครุภัณฑ์ใน office
 ๓๖๕ ๒. ส่านักมีการอปัเดตสถานะครุภัณฑ์ใน office 
๓๖๕ อยา่งน้อยปีละ ๒ คร้ัง
ผลผลิต : ส่านักมีฐานขอ้มูลบัญชีครุภัณฑ์และสถานะ
ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจบุันและสามารถเรียกดูแบบออนไลน์
ได้ตลอดเวลา
ผลลัพธ ์: สามารถเรียกดู สืบค้น บัญชีครุภัณฑ์และ
สถานะครุภัณฑ์ใน Office ๓๖๕ แบบออนไลน์ได้
ตลอดเวลา
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : -

อยู่ระหว่างด่าเนินการจ่าหน่ายครุภัณฑ์ โดยได้มีการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ่าปี และปรับปรุงสถานะใน 
Office ๓๖๕ คร้ังที่ ๑ ให้เป็นปัจจบุันแล้ว นอกจากนี้
ยงัได้จดัท่าฐานขอ้มูลบัญชีครุภัณฑ์ ซ่ึงสามารถเรียกดู 
สืบค้น บัญชีครุภัณฑ์และสถานะครุภัณฑ์ได้จาก Office
 ๓๖๕/One Drive/ITC-NIDA

- - ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

18



ยทุธศาสตร์ที ่๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยทุธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ม.ีค. ๒๕๖๓)
ปัญหา และ
อุปสรรค

งบประมาณที่
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์
รอบ ๖ เดอืน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

กลยทุธ์ที่ ๓ 
ปรับปรุง
กระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษ
ในการปราบปราม
การทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ Online 
เกี่ยวกบัช่องทางการ
รับเร่ืองร้องเรียน 
และการให้บริการ
ของสถาบันใน
ภาพรวม

วตัถุประสงค์ : เพื่อน่ามาพัฒนา/ ปรับปรุง การ
ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของสถาบัน
เป้าหมาย : อตัราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนเกี่ยวกบั
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของ
สถาบันในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 
๘๐
ผลผลิต : แบบประเมินความพึงพอใจ Online เกี่ยวกบั
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของ
สถาบันในภาพรวม 
ผลลัพธ ์:  อตัราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนเกี่ยวกบั
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของ
สถาบันในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 
๘๐
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : -

ด่าเนินการแล้วเสร็จ โดยประเมินความพึงพอใจ 
Online เกี่ยวกบัช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน และการ
ให้บริการของสถาบันในภาพรวม ซ่ึงผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนเกี่ยวกบัช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของสถาบันในภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๐

- - กองงานผู้บริหาร
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