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ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล  
ครั้งที่ ๑/256๕ เมื่อวันที่ 1๙ มกราคม 256๕ 

มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  

๑. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 

และความผาสุกของประชาชน ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆ ที่ต่อเนื่องตามมาก่อให้เกิดสภาวะการ 

ถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้น เพราะขาดปัจจัยในการแก้ปัญหา การเกิด

ปัญหา การเลือกปฏิบัติและให้สิทธิ์แก่บุคคลที่เอื้อผลประโยชน์ในภาครัฐ นอกจากนี้ การทุจริตยังถือได้ว่าเป็น

พฤติกรรมที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม อันเป็น

หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ออกคำสั ่งที่ 

๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและ

หน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วน

ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดำเนินการถูกต้อง

ตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่านิยมให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู ้ปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มี

คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ความสอดคล้องของแผน ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในเรื่อง “แนว

ทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี” ดังนี้ 

- แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมาย คือ ภาครัฐมี

ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- แผนระดับที่ ๒ ประกอบด้วย (๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยกำหนดเป้าหมาย คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ (๒) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โดยกำหนดเป้าหมายรวม คือ ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
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Index: CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙ อีกทั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมที่มุ่ง

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การกำกับการบริหารหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึง ตรวจสอบได้ 

การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน และ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์ในภาพรวมเพื่อให้การบริหารราชการ

แผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา และเป้าหมายใน

ภาพรวม คือ การมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ

และมีส่วนร่วมจากประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน

การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ที่มีเป้าหมายประการหนึ่ง คือ การเพิ่มคะแนนดัชนี

การรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

คือ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต 

- แผนระดับที่ ๓ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ ๓ มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 

Clean Thailand) โดยมีเป ้าประสงค์เช ิงย ุทธศาสตร ์ ค ือ ระดับคะแนนของดัชน ีการร ับรู ้การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ และวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือสังคมมีพฤติกรรมร่วม

ต้านการทุจริตในวงกว้าง เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 

การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน และดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับ

เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต

เชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย (๒) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) มีเป้าหมายหลักให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ในช่วงปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ 

และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน โดยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวด้วย ๒ แผนย่อย คือ แผนย่อย

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีเป้าหมาย คือ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์

สุจริต และคดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง และแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีเป้าหมาย คือ ให้

การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และ (๓) แผนปฏิบัติการป้องกันการ
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ทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

โดยมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นองค์กรชั้นนำในการป้องกัน ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง

ขับเคลื่อนด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) สร้างสังคม อว. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ที่มีเป้าประสงค์ คือ กระทรวงการ

อุดมศึกษาไม่ทน ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ๒) สกัดกั้นการทุจริตเชิง

นโยบาย ที่มีเป้าประสงค์ คือ ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ ๓) พัฒนาระบบ

ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่มีเป้าประสงค์ คือ พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การ

ทุจริตและมีประสิทธิภาพ 

๒. นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศนโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งนโยบายสภาสถาบันดังกล่าวได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ

ทุจริต ดังนี้ 

ข้อ ๘ “ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักกฎหมาย หลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลักความรับผิดชอบต่อ

สังคม ในการบริหารจัดการสภาสถาบัน และกำกับการบริหารจัดการสถาบัน” 

ข้อ ๙ “เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถาบันโดยใช้ความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

ส่งเสริมให้สถาบันใช้ศักยภาพและจุดแข็งของสถาบันในการชี้นำสังคมในการพัฒนาประเทศ รวมถึงสนับสนุน

การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภายนอก” 

๓. แผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มี

มติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และที่ประชุม

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมียุทธศาสตร์

การพัฒนา ๔ ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “Product and Relevancy Excellence [ผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องที่

เป็นเลิศ]” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “Academic Excellence [ความเป็นเลิศทางวิชาการ]” 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “Operation and Service Excellence [การดำเนินงานและการบริการที่

เป็นเลิศ]” 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  ๔  “Resource and Infrastructure Excellence [ความเป ็นเล ิศด ้ าน

ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน]” 

โดยมียุทธศาสตร์ที่ ๓ “Operation and Service Excellence [การดำเนินงานและการบริการที่

เป็นเลิศ]” และกลยุทธ์ที่ ๓.๕ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความเป็นเลิศ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ

ทุจริต 

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และข้อเสนอแนะของการพัฒนายุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

  - ควรปลูกฝังจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบันอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

  - ควรสร้างกลไกการตรวจสอบที่มีมาตรฐานเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

- ควรพัฒนาระบบงานของสถาบันไม่ให้เอ้ือต่อผลประโยชน์ที่ขัดกัน (Conflict of Interest) 

และนำระบบสารสนเทศมาช่วยป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของสถาบัน 

  - ควรพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสถาบันให้มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ 

และสามารถร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง ทั้งรูปแบบ Online และ Offline 

- ควรสื่อสารให้ประชาชน/ ผู้ที่ต้องการจะร้องเรียน เข้าใจกระบวนการ/ กลไกการร้องเรียน

การทุจริตของสถาบัน โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยไม่ผ่านผู้บริหารของ

สถาบัน 

ทั้งนี้ สถาบันได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต่อไป 
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๕. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบั น

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การทบทวนข้อมูล

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

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

ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (๕) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (๖) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และ (๗) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) สำหรับข้อมูลภายในสถาบัน 

ประกอบด้วย (๑) นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (๒) แผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๕) (๓) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ (๔) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของแผนฯ : 

๑. เพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบัน 

๒. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม โดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

๓. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

๔. เพ่ือสร้างแนวร่วมในการป้องกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนฯ : ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๐ กลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ปรับฐานความคิดนักศึกษาและบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีโครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๖ โครงการ/ กิจกรรม 
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 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาและส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อการ

ต่อต้านการทุจริต มีโครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ/ กิจกรรม 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต 

มีโครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ/ กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล มี

โครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ/ กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตภายในสถาบัน  มี

โครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ/ กิจกรรม 

 กลยุทธ์ ๓.๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต มีโครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๕ 

โครงการ/ กิจกรรม 

 กลยุทธ์ ๓.๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต มีโครงการ/ กิจกรรม 

จำนวน ๑ โครงการ/ กิจกรรม 

 กลยุทธ์ ๓.๔ การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบ การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ

ประเทศไทย มีโครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๒ โครงการ/ กิจกรรม 

 กลยุทธ์ ๓.๕ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการ

ทุจริต มีโครงการ/ กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ/ กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ประกอบด้วย ๑  

กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ ๔.๑ ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสถาบัน มีโครงการ/ กิจกรรม 

จำนวน ๑ โครงการ/ กิจกรรม 

สำหรับรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ แหล่งเงิน และ

ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ 

และแหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม

- โครงการนิด้าต้านทุจริต 
2022

 - วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมในการร่วมมือกันเพ่ือป้องกันการโกงทุกรูปแบบ ๒. เพ่ือเป็นการแสดง
สัญลักษณ์ทางสังคมเพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป ตระหนักถึงความสามัคคี ๓. เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านส่ือสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดการรับรู้
และเข้าใจการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมเพ่ือหาแนวทางการป้องกันการทุจริตท่ีเกิดข้ึน ๔. เพ่ือให้
เกิดความสามัคคีในหมู่นักศึกษาของสถาบัน
 - การด าเนินงาน : จัดกิจกรรมประกวดส่ือสร้างสรรค์รณรงค์ต่อต้านทุจริตในสังคมไทย
 - เป้าหมาย : ลดปัญหาการทุจริตของนักศึกษาของสถาบัน เช่น การทุจริตในการสอบ (กลุ่มนักศึกษา)
 - ผลผลิต : จ านวนปัญหาการทุจริตในการสอบของนักศึกษาลดลง
 - ผลลัพธ์ : นักศึกษาเกิดการรับรู้และเข้าใจของปัญหาการทุจริตมากย่ิงข้ึน และน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

-
(เงินอุดหนุน

กิจกรรมนักศึกษา
 เงินรายได้ของ

สถาบัน)

กองงานผู้บริหาร

- โครงการอบรมให้ความรู้ 
เร่ือง "ข้อควรระวังการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์ส าหรับ
การเขียนรายงานทาง
วิชาการ" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

 - วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจได้ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน 2. เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจให้สามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 3. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึง
บทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
 - เป้าหมาย : เพ่ือให้นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จ านวน 100 คน ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน
 - ผลผลิต : นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน สามารถเขียนอ้างอิง
ผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง และทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
 - ผลลัพธ์ : นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถพึงระวังในการคัดลอกผลงาน และสามารถเขียน
อ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง และไม่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๓๐,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

กองบริการ
การศึกษา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ 

และแหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

- เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ
จริยธรรมของนักบริหาร/ 
จริยธรรมทางวิชาการ 
(ND๔๐๐๐)

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเป็นคนท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
โลกทัศน์กว้างไกลและเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคม นอกเหนือจากความสามารถหรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะสาขาท่ีตนศึกษาแล้ว
 - เป้าหมาย : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปอย่างมี
คุณภาพ
 - ผลผลิต : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์
กว้างไกลและเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคม
 - ผลลัพธ์ : นักศึกษาท่ีได้ผลการศึกษาผ่าน เป็นคนท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์
กว้างไกลและเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคม

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษา 2565 
จะด าเนินการในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
และภาคการศึกษาท่ี 
2 ปีการศึกษา 2565
 จะด าเนินการใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๓๐,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

กองบริการ
การศึกษา

- โครงการเสริมสร้างด้าน

วัฒนธรรมองค์การ

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างการรับรู้ค่านิยมร่วมของสถาบัน รวมถึงค่านิยมองค์กรคุณธรรมของสถบัน

 - เป้าหมาย : บุคลากรของสถาบันมีคะแนนเฉล่ียการรับรู้ค่านิยมร่วมของสถาบัน ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน

 - ผลผลิต : จ านวนส่ือท่ีรณรงค์ไม่น้อยกว่า ๕ เร่ือง

 - ผลลัพธ์ : บุคลากรสามารถปฏิบัติงานโดยมีแนวคิดค่านิยมร่วมของสถาบันเป็นแนวทาง

๑ มกราคม - ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๕

๒๐๐,๐๐๐ 

(เงินกองทุน

พัฒนาบุคลากร)

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

- เสริมสร้างความเข้าใจ

เก่ียวกับระเบียบข้อบังคับใน

การปฏิบัติหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบ (โครงการ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่)

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ วัฒนธรรมองค์การ ส่ิงท่ีควรปฏิบัติ หรือไม่ควร

ปฏิบัติในการเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

 - เป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉล่ียความเข้าใจในกฎ ระเบียบข้อบังคับของสถาบันไม่น้อยกว่า 

๓.๕๑ คะแนน

 - ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ วัฒนธรรมองค์การ ส่ิงท่ีควรปฏิบัติ หรือไม่

ควรปฏิบัติในการเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

 - ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันได้อย่างถูกต้อง

๑ มกราคม - ๒๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๕๐,๐๐๐ 

(เงินกองทุน

พัฒนาบุคลากร 

สพบ.)

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ 

และแหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

- โครงการฝึกอบรมเก่ียวกับ
มาตรฐานและจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ให้กับ
คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
และนักศึกษาของสถาบัน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๔๐,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

ศูนย์ประสาน
คณะกรรมการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์

 - วัตถุประสงค์: ๑. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้แก่

บุคลากรของสถาบัน ท้ังอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการ

เสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ ๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยใน

มนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีหลากหลายรูปแบบและสามารถน าไปปรับใช้ในแต่ละโครงการได้

อย่างเหมาะสม ๔. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สามารถน าความรู้ท่ีได้มา

พัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 - เป้าหมาย : ๑. การพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพ ข้อมูลความลับหรือส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย ตามเกณฑ์ทาง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีเป็นสากล รวมท้ังคุณภาพและความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลวิจัย ๒. การน าความรู้ท่ี

ได้มาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลัก

จริยธรรมการวิจัยในคน (Human Subject Protection Course) และแนวทางการด าเนินงานมาตรฐานของ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Standard Operating Procedures: SOPs)

 - ผลผลิต : ๑. บุคลากรของสถาบันท้ังอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ได้รับความรู้ด้าน

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน และการวางแผนด าเนินการวิจัยท่ี

ถูกต้องตามหลักการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีเป็นสากลและด าเนินการขอรับการพิจารณารับรองได้อย่าง

ถูกต้อง ๒. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ด าเนินการตามแนวทางมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง

ถูกต้องสอดคล้องตามหลักจริยธรรมสากล

 - ผลลัพธ์ : ๑. โครงการวิจัยในมนุษย์ซ่ึงด าเนินการโดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน มี

ความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักจริยธรรมสากล ๒. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับการ

รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accredition

 System of Thailand: NECAST) ๓. ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับความ

น่าเช่ือถือจากบุคลากรสถาบันท้ังอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ 

และแหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต

- โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม
 และจรรยาบรรณในการใช้
งานคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการบริการวิชาการ นักศึกษา และบุคลากร ได้รับความรู้
ในเร่ืองเก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นไป
ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
 - เป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๓ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการบริการ
วิชาการ นักศึกษา และบุคลากร ได้รับความรู้ในเร่ืองเก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช้
งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
 - ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
 - ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการบริการวิชาการ นักศึกษา และบุคลากร น าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันได้

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านทุจริต

- รณรงค์ผ่านหนังสือ “รู้ทัน
คอร์รัปชัน A to Z”
ให้โรงเรียนในกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้เก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชันแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป
 - เป้าหมาย : ๑. โรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้รับหนังสือ “รู้ทันคอร์รัปชัน A to Z” ๒. เด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้เร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการสอนและการอ่านหนังสือ “รู้ทัน
คอร์รัปชัน A to Z”
 - ผลผลิต : โรงเรียนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้รับหนังสือ “รู้ทันคอร์รัปชัน A to Z”
 - ผลลัพธ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

 -

(เงินบริจาคจาก

หน่วยงาน

ภายนอกสถาบัน)

ศูนย์สาธารณ-
ประโยชน์และ
ประชาสังคม

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
 “โตไปไม่โกง”

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร “โตไปโกง” และการน าไปใช้สอนแก่เด็กและ
เยาวชนในโรงเรียน
 - เป้าหมาย : ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” สามารถน าหลักสูตรไปสอนและสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมท่ีดี 5 ประการ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - ผลผลิต : ครูผู้สอนท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จ านวนอย่างน้อย 200 คน จากท่ัวประเทศ
 - ผลลัพธ์ : ๑. เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เร่ืองคุณค่าความดี ๕ ประการ และปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ๒.
 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีดี รังเกียจการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่น่ิงเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

 -

(ค่าลงทะเบียน

จากผู้เข้ารับการ

อบรมและเงิน

บริจาค)

ศูนย์สาธารณ-
ประโยชน์และ
ประชาสังคม
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ 

และแหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านทุจริต 
(ต่อ)

- Conflict of Interest 

หรือ COI ฉบับย่อ ส าหรับ

นักเรียนและประชาชน / 

พัฒนาความรู้ความเข้าใจ 

และให้ความรู้เก่ียวกับ 

“นิยามการโกง”

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาของผลประโยชน์ท่ีขัดกัน หรือ Conflict of 

Interest ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้อง

 - เป้าหมาย : นักเรียนและประชาชนได้รับองค์ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการขัดกันของผลประโยชน์

 - ผลผลิต : นักเรียนและประชาชนท่ีเข้าใจในเร่ือง Conflict of Interest

 - ผลลัพธ์ : นักเรียนและประชาชนท่ีมีจิตส านึกท่ีไม่ยอมรับ Conflict of Interest ซ่ึงจะลดปัญหาคอร์รัปชัน 

และอ่ืนๆ ในประเทศไทย

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

 -
(มูลนิธิองค์กร

เพ่ือความโปร่งใส
ในประเทศไทย)

ศูนย์สาธารณ-
ประโยชน์และ
ประชาสังคม
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ 

และแหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ วางมาตรการ
เสริมในการสกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

- ส่งเสริมนโยบาย No Gift 
Policy

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงว่าผู้บริหารของสถาบันมีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน เพ่ือสรรค์สร้าง
ธรรมาภิบาลองค์กรให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งเน้นการขับเคล่ือน
องค์กรคุณธรรมผ่านอัตลักษณ์ ๓ ประการของ "นิด้า" คือ ๑. ซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) ๒. ความ
รับผิดชอบ (Accountability) และ ๓. จิตสาธารณะ (Public Mind)
 - เป้าหมาย : เกิดแนวทางปฏิบัติร่วมกันของคณะ/ หน่วยงาน และบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 
 - ผลผลิต : บุคลากรของสถาบันรับรู้และเข้าใจนโยบาย No Gift Policy
 - ผลลัพธ์ : ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐
 กันยายน ๒๕๖๕

- กองงานผู้บริหาร

- ส่งเสริมเจตนารมณ์ในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงว่าผู้บริหารของสถาบันมีเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ ๓ 
ประการของสถาบัน คือ ๑. ซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) ๒. ความรับผิดชอบ (Accountability) และ ๓.
 จิตสาธารณะ (Public Mind) 
 - เป้าหมาย : เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเป็นการ
ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 - ผลผลิต : บุคลากรของสถาบันรับรู้และเข้าใจในประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
 - ผลลัพธ์ : ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๑ มีนาคม - ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๕

- กองงานผู้บริหาร
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ 

และแหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ วางมาตรการ
เสริมในการสกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล (ต่อ)

- เสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
การด าเนินงานโดยปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรให้เห็นความส าคัญ และมีจิตส านึก
ในเร่ืองการให้หรือรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - เป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตส านึกในเร่ืองการให้หรือ
รับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - ผลผลิต : บุคลากรของสถาบันรับรู้และเข้าใจในมาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - ผลลัพธ์ : ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐
 กันยายน ๒๕๖๕

- ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ 

และแหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริตภายในสถาบัน

- ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP)

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติ
ตามระเบียบลดความซ้้าซ้อน การบันทึกข้อมูล รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณได้
 - เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ันในการจัดซ้ือจัดจ้าง และผู้บริหารมีข้อมูลการ
ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
 - ผลผลิต : บุคลากรใช้ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตและเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 - ผลลัพธ์ : สถาบันมีความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบของบุคลากร ลดความซ้้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัด ติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- กองคลังและพัสดุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ 

และแหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริตภายในสถาบัน 
(ต่อ)

- โครงการศึกษาออกแบบ
การปรับโครงสร้างองค์การ
และกรอบอัตราก้าลัง 
ระยะท่ี 2 สพบ.

 - วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือจัดท าและด าเนินการตามแผนการน าโครงสร้างองค์การไปปรับใช้ (Implementation 

Plan) ๒. เพ่ือจัดท าและด าเนินการตามแผนการส่ือสาร (Communication Plan) เร่ือง การน าโครงสร้างองค์การ

ไปปรับใช้ ๓. เพ่ือวิเคราะห์และจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Standard) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งงาน 

(Job Specification) ค าบรรยายลักษณะงานของแต่ละต าแหน่ง (Job Description) และข้อเสนอกรอบ

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้สอดคล้องและครอบคลุมตามบริบท ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและทิศ

ทางการเปล่ียนแปลงของสถาบัน พร้อมท้ังเปล่ียนแปลงการท างานป้องกันการทุจริตไปสู่การท างานเชิงรุก

 - เป้าหมาย : ๑. สถาบันสามารถปรับใช้ (Implementation) โครงสร้างองค์การท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติภารกิจได้

อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน ๒. พัฒนาระบบการท างานท่ีป้องกัน

การทุจริตได้อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ๓. สถาบันสามารถส่ือสารสร้างความ

เข้าใจในเป้าหมายและทิศทางการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของสถาบันได้ ๔. สถาบันมีมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งงาน และข้อเสนอกรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบตามโครงสร้างองค์การใหม่

 - ผลผลิต : สถาบันมีระบบการท างาน และโครงสร้างองค์กรท่ีป้องกันการทุจริต พร้อมท้ังมีมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง (Job Standard) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งงาน (Job Specification) ค าบรรยายลักษณะงานของแต่ละ

ต าแหน่ง (Job Description) และข้อเสนอกรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

 - ผลลัพธ์ : บุคลากรของสถาบันปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าท่ีตามมาตรฐานจริยธรรมของ

สถาบัน และมีระบบงานท่ีไม่เอ้ือต่อการทุจริต

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔๕๐,๐๐๐ บาท

(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ 

และแหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริตภายในสถาบัน 
(ต่อ)

- โครงการขับเคล่ือนการ
เปล่ียนสถานภาพสู่การเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในก้ากับ
ของรัฐ ระยะท่ี 7 สพบ.

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถาบันมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ในการบริหารจัดการสถาบันอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

 - เป้าหมาย : สถาบันเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ตอบสนองภารกิจของสถาบัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน

 - ผลผลิต : มีการด าเนินงานจัดท าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จ านวน ๑๕ เร่ือง

 - ผลลัพธ์ : สถาบันมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของการเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๔๕๐,๐๐๐ บาท

(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างกลไก
การป้องกันเพ่ือยับย้ัง
การทุจริต

- หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การขอดูข้อมูลเก่ียวกับผล
การศึกษา

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอดูข้อมูลเก่ียวกับผลการศึกษา เพ่ือเป็นกลไก
ในการตรวจสอบการให้ผลการศึกษามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามประกาศกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 - เป้าหมาย : จ้านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีท่ีคณะไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน 2 ข้อ
ร้องเรียน/ ปีการศึกษา
 - ผลผลิต : สถาบันมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอดูข้อมูลเก่ียวกับผลการศึกษาของสถาบัน
 - ผลลัพธ์ : สถาบันมีกลไกในการตรวจสอบการให้ผลการศึกษามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
 - กองบริการ

การศึกษา

- แนวปฏิบัติการขอแก้ไข
ผลการศึกษาของนักศึกษา 
ส้าหรับอาจารย์ผู้สอน

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือก้าหนดให้มีแนวปฏิบัติการขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษา ในกรณีท่ีอาจารย์
ผู้สอนท่ีรับผิดชอบของแต่ละวิชาได้ให้ผลการศึกษาแก่นักศึกษาเสร็จส้ินแล้วให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 - เป้าหมาย : จ้านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน
 2 ข้อร้องเรียน/ปีการศึกษา
 - ผลผลิต : สถาบันมีแนวปฏิบัติการขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษา ส้าหรับอาจารย์ผู้สอน
 - ผลลัพธ์ : อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการทุจริตในการขอแก้ไขผลการศึกษาของ
นักศึกษา ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบัน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
 - กองบริการ

การศึกษา
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ 

และแหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างกลไก
การป้องกันเพ่ือยับย้ัง
การทุจริต (ต่อ)

- แนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้อง
กับผู้เสนองาน กรณีการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ค้านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ ความมีประสิทธิภาพคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
 - เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
 - ผลผลิต : สถาบันมีแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน กรณีการจัดซ้ือจัดจ้าง
 - ผลลัพธ์ : บุคลากรด้าเนินการตามแนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง และค้านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- กองคลังและพัสดุ

- แนวปฏิบัติในการควบคุม
วัสดุ

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีการควบคุมวัสดุ และมีการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 - เป้าหมาย : มีวัสดุคงเหลือถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามบัญชี
 - ผลผลิต : สถาบันมีแนวปฏิบัติในการควบคุมวัสดุท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน
 - ผลลัพธ์ : บุคลากรสามารถควบคุมติดตามวัสดุของสถาบัน และตรวจนับวัสดุคงเหลือตอนส้ินปีได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และไม่มีวัสดุสูญหาย

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- กองคลังและพัสดุ

- สร้างช่องทางในการ
สอบถาม ทักท้วง และ
ร้องเรียน เพ่ือตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน กรณีมีข้อสงสัยในการใช้จ่าย
งบประมาณ
 - เป้าหมาย : สถาบันเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
 - ผลผลิต : สถาบันมีช่องทางในการสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
 - ผลลัพธ์ : สถาบันได้รับความไว้วางใจในการใช้จ่ายงบประมาณจากประชาคม

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- กองคลังและพัสดุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ 

และแหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือลดปัญหาการทุจริต

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (MIS)

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และบุคคล อีกท้ังสนับสนุนการท้างานของฝ่าย
ต่างๆ โดยมีระบบรักษาความลับของข้อมูลและจ้ากัดการใช้งานของบุคคลโดยเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน
 - เป้าหมาย : ร้อยละของการเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เท่ากับร้อยละ 90
 - ผลผลิต : บุคลากรใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) มาช่วยในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีระบบรักษา
ความลับของข้อมูลและจ้ากัดการใช้งานของบุคคลโดยเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้อง
 - ผลลัพธ์ : สถาบันน้าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ป้องกัน
การทุจริต และลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

- กองคลังและพัสดุ

กลยุทธ์ท่ี ๔ การพัฒนา
วิเคราะห์และบูรณา
การระบบ การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของ
หน่วยงาน เพ่ือ
เช่ือมโยงกับแนว
ทางการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย

- โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด้าเนินงาน สพบ.

 - วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ความรู้ในการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ๒. เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 - เป้าหมาย : สถาบันได้รับผลคะแนนตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ๕ : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของสถาบัน ในระดับ ๔ คือ มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง

 - ผลผลิต : การด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ตามท่ีผู้ประเมินท่ีก าหนด

 - ผลลัพธ์ : บุคลากรมีความรู้ในการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ และสามารถจัดเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒๐,๐๐๐ บาท

(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ 

และแหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๔ การพัฒนา
วิเคราะห์และบูรณา
การระบบ การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของ
หน่วยงาน เพ่ือ
เช่ือมโยงกับแนว
ทางการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย (ต่อ)

- โครงการศึกษาธรรมาภิ
บาลและความพึงพอใจต่อ
ผลงานของผู้บริหารสถาบัน

 - วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตาม
หลักของธรรมาภิบาล 2. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามหลักของธรรมาภิบาล
 - เป้าหมาย : ๑. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล ๒. น้า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล
 - ผลผลิต : ผลการศึกษาโครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน 
จ้านวน ๑ ช้ินงาน
 - ผลลัพธ์ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของสถาบันอยู่ในระดับดี

๑ มกราคม - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕

๑๐๐,๐๐๐ บาท

(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

สภาคณาจารย์

กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนา
สมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต

- โครงการรางวัล
ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
วิชาการดีเด่น

 - วัตถุประสงค์ : เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนสายวิชาการท่ียกระดับการท้างานของตน
 และไม่ทุจริตในหน้าท่ี
 - เป้าหมาย : ยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้มีผลงานโดดเด่น มีอัต
ลักษณ์ความเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีทรงคุณค่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 - ผลผลิต : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภทวิชาชีพ 
จ้านวนหน่ึงรางวัลต่อปี และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประเภทท่ัวไป จ้านวนหน่ึงรางวัลต่อปี
 - ผลลัพธ์ : บุคลากรเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ท้ังด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนอย่าง
ซ่ือสัตย์ สุจริต

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒๐,๐๐๐ บาท

(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

สภาพนักงาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับปรุงระบบ
การรับเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตของสถาบัน

- ปรับปรุงและเผยแพร่แนว

ทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนการ

ทุจริตของสถาบัน

 - วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือปรับปรุงการรับเร่ืองร้องเรียนของสถาบัน ๒. เพ่ือ
เผยแพร่แนวทางการร้องเรียนของสถาบันให้ประชาชนมีความเช่ือม่ัน ความ
ไว้วางใจ และความปลอดภัยในการร้องเรียน
 - เป้าหมาย : ระบบการรับเร่ืองร้องเรียนมีความรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้
ง่าย ประชาชนมีความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจ และความปลอดภัยในการ
ร้องเรียน
 - ผลผลิต : ระบบรับเร่ืองร้องเรียนมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
 - ผลลัพธ์ : สถาบันมีกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตท่ี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน
 ๒๕๖๕

- กองงานผู้บริหาร
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