
 

 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกนัการทจุริต 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รอบ 6 เดอืน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ของสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล  
ครั้งที่ ๔/256๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 256๕ 

มีมติเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
 สถาบันได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการ

วางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ 

ยุทธศาสตร์ ๑๐ กลยุทธ์ และ ๒๖ โครงการ/ กิจกรรม ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๑๐ โครงการ/ กิจกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ ๓ โครงการ/ กิจกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ๑๒ โครงการ/ กิจกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  ประกอบด้วย  

๑ กลยุทธ์ ๑ โครงการ/ กิจกรรม 

ทั้งนี้ สถาบันได้ถ่ายทอดแผนดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติ และสถาบันได้มอบหมายให้กองแผนงานติดตาม 

รวบรวม และประเมินผลของแผนดังกล่าว ซึ่งกองแผนงานได้ติดตามและประเมินผลของแผนดังกล่าว โดย

สามารถสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของแผนดังกล่าว ดังนี้ 

- โครงการ/ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 

๔๖.๑๕ ของโครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด 

- โครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 

๕๓.๘๕ ของโครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด 

หากสรุปผลการดำเนินงานของแผนดังกล่าว จำแนกตามยุทธศาสตร์มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๑๐ โครงการ/ 

กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

- โครงการ/ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็น

ร้อยละ ๒๐ ของโครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
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- โครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็น

ร้อยละ ๘๐ ของโครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ ๑) โครงการนิด้าต้านทุจริต ๒๐๒๒ ๒) โครงการอบรม

ให้ความรู้ เรื่อง "ข้อควรระวังการคัดลอกวิทยานิพนธ์สำหรับการเขียนรายงานทางวิชาการ" ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓) เสริมสร้างความรู ้เกี ่ยวกับจริยธรรมของนักบริหาร/ จริยธรรมทางวิชาการ (ND๔๐๐๐)             

๔) โครงการเสริมสร้างด้านวัฒนธรรมองค์การ ๕) โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน ๖) รณรงค์ผ่านหนังสือ “รู้ทันคอร์รัปชัน        

A to Z” ให้โรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๗) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โตไปไม่

โกง” และ ๘) Conflict of Interest หรือ COI ฉบับย่อ สำหรับนักเรียนและประชาชน / พัฒนาความรู้ความเข้าใจ 

และให้ความรู้เกี่ยวกับ “นิยามการโกง” ซึ่งโครงการ/ กิจกรรมทั้งหมดคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน

กันยายน ๒๕๖๕ 

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมของยุทธศาสตร์ที ่ ๑ คือ 

โครงการ/ กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวบางโครงการไม่เหมาะสมกับการทำงานที่บ้าน เช่น กิจกรรม 

Buy Yourself เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะโครงการ/ กิจกรรมของยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ สถาบันควรจัดให้ความรู้

เกี่ยวกับกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  สำหรับบุคลากร

ภายนอก นอกเหนือจากการให้ความรู้เฉพาะกลุ่มบุคลากรและนักศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ ๓ โครงการ/

กิจกรรม ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/ กิจกรรมใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ๑๒ โครงการ/ กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

- โครงการ/ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็น

ร้อยละ ๕๘.๓๓ ของโครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

- โครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็น

ร้อยละ ๔๑.๖๗ ของโครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ ๑) โครงการศึกษาออกแบบการปรับโครงสร้าง

องค์การและกรอบอัตรากำลัง ระยะที ่ ๒ สพบ. ๒) โครงการขับเคลื ่อนการเปลี ่ยนสถานภาพสู ่การเป็น

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ระยะที่ ๗ สพบ. ๓) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงาน สพบ. ๔) โครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงานของผู ้บริหารสถาบัน  และ            
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๕) โครงการรางวัลผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ซึ่งโครงการ/ กิจกรรมทั้งหมดคาดว่าจะดำเนินการแล้ว

เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมของยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ ผู้บริหาร

สถาบันชุดปัจจุบันเพิ่งเข้ารับตำแหน่ง จึงไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้  

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  ประกอบด้วย  

๑ กลยุทธ์ ๑ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/ กิจกรรมใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ คือ ปรับปรุงและเผยแพร่แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสถาบัน ซึ่งโครงการ/ 

กิจกรรมทั้งหมดคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมของยุทธศาสตร์ที่ ๔ คือ การ

ปรับปรุงระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งหรือประจำทุกปี  ขึ ้นอยู่กับ

คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนเห็นชอบให้ปรับปรุง 

  
 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามเอกสารแนบ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

- โครงการนิด้าต้านทุจริต 
2022

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

 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดคลิปส่ือสร้างสรรค์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย ภายใต้

หน่ึงในอัตลักษณ์ของสถาบัน คือ ความซ่ือสัตย์ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและศิษย์เก่าของสถาบัน

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา เงินรายได้ของสถาบัน)

กองงานผู้บริหาร

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

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจได้ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน 2. เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจให้สามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 3. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบ
ถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
เป้าหมาย : เพ่ือให้นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จ านวน 100 คน ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน
ผลผลิต : นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน สามารถเขียนอ้างอิงผลงาน
ของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง และทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
ผลลัพธ์ : นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถพึงระวังในการคัดลอกผลงาน และสามารถเขียน
อ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง และไม่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๓๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 อยู่ระหว่างด าเนินการติดต่อประสานงานวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญ เพ่ือมาให้ความรู้เก่ียวกับการคัดลอก

ผลงาน การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืน และบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน ซ่ึงจะ

ด าเนินการในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน ๒๕๖๕

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้ของสถาบัน)

กองบริการ
การศึกษา

- 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
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 อยู่ระหว่างด าเนินการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับจริยธรรมของนักบริหาร/ จริยธรรมทางวิชาการ 

(ND๔๐๐๐) ของภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซ่ึงจะด าเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ท้ังน้ี ได้

ด าเนินการในส่วนของภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ในวันท่ี ๑๓ - ๒๓ ธันวาคม 

๒๕๖๔ โดยเชิญอาจารย์มาบรรยายในวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การเขียนรายงานทาง

วิชาการและข้อระวังการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ธรรมาภิบาลกับนโยบายสาธารณะ และบัณฑิตและ

คุณค่าความเป็นมนุษย์

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ๑๕๗,๘๒๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๑ ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

กองบริการ
การศึกษา

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
(ต่อ)

- โครงการเสริมสร้างด้าน

วัฒนธรรมองค์การ

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างการรับรู้ค่านิยมร่วมของสถาบัน รวมถึงค่านิยมองค์กรคุณธรรมของสถบัน

เป้าหมาย : บุคลากรของสถาบันมีคะแนนเฉล่ียการรับรู้ค่านิยมร่วมของสถาบัน ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน

ผลผลิต : จ านวนส่ือท่ีรณรงค์ไม่น้อยกว่า ๕ เร่ือง

ผลลัพธ์ : บุคลากรสามารถปฏิบัติงานโดยมีแนวคิดค่านิยมร่วมของสถาบันเป็นแนวทาง

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐ (เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร สพบ.)

 อยู่ระหว่างด าเนินการ ท้ังน้ี ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม เม่ือวันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๕ และวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้รับการอนุมัติแผนด าเนินการขับเคล่ือนวัฒนธรรม

องค์การ ประจ าปี ๒๕๖๕ รวมถึงได้ด าเนินกิจกรรม Buy Yourself แล้ว

ปัญหา และอุปสรรค : กิจกรรมบางอย่างไม่เหมาะสมกับการท างานท่ีบ้าน

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ (เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร สพบ.)

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

- เสริมสร้างความเข้าใจ

เก่ียวกับระเบียบข้อบังคับ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบ (โครงการ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ วัฒนธรรมองค์การ ส่ิงท่ีควรปฏิบัติ หรือไม่ควร

ปฏิบัติในการเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

เป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉล่ียความเข้าใจในกฎ ระเบียบข้อบังคับของสถาบันไม่น้อยกว่า 

๓.๕๑ คะแนน

ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ วัฒนธรรมองค์การ ส่ิงท่ีควรปฏิบัติ หรือไม่

ควรปฏิบัติในการเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันได้อย่างถูกต้อง

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๕๐,๐๐๐ (เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร สพบ.)

✓ ด าเนินการให้ความรู้เก่ียวกับนโยบาย ระเบียบข้อบังคับท่ีบุคลากรใหม่ต้องทราบ ในวันท่ี ๓๑ มกราคม 

๒๕๖๕ และวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านระบบ MS Teams โดยมีบุคลากรใหม่เข้าร่วม จ านวน ๒๓ คน

ปัญหา และอุปสรรค : กิจกรรมบางอย่างไม่เหมาะสมกับการท างานท่ีบ้าน

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ (เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร สพบ.)

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
(ต่อ)

- โครงการฝึกอบรม
เก่ียวกับมาตรฐานและ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากรและนักศึกษาของ
สถาบัน

วัตถุประสงค์: ๑. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้แก่บุคลากรของ

สถาบัน ท้ังอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ

ขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๓. เพ่ือเปิดโอกาส

ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ี

หลากหลายรูปแบบและสามารถน าไปปรับใช้ในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม ๔. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สามารถน าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

เป้าหมาย : ๑. การพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพ ข้อมูลความลับหรือส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย ตามเกณฑ์ทางจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ท่ีเป็นสากล รวมท้ังคุณภาพและความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลวิจัย ๒. การน าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงให้

สอดคล้องกับการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน (Human 

Subject Protection Course) และแนวทางการด าเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

(Standard Operating Procedures: SOPs)

ผลผลิต : ๑. บุคลากรของสถาบันท้ังอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ได้รับความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน และการวางแผนด าเนินการวิจัยท่ีถูกต้องตามหลักการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ท่ีเป็นสากลและด าเนินการขอรับการพิจารณารับรองได้อย่างถูกต้อง ๒. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ ได้ด าเนินการตามแนวทางมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างถูกต้องสอดคล้องตามหลักจริยธรรมสากล

ผลลัพธ์ : ๑. โครงการวิจัยในมนุษย์ซ่ึงด าเนินการโดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน มีความถูกต้องและ

เหมาะสมตามหลักจริยธรรมสากล ๒. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accredition System of Thailand: NECAST) ๓. 

ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับความน่าเช่ือถือจากบุคลากรสถาบันท้ังอาจารย์ นักวิจัย 

นักศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๔๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 อยู๋ระหว่างด าเนินการ คาดว่าคณะกรรมการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จะมี

การประชุมเพ่ือวางแผนการฝึกอบรมเก่ียวกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับคณาจารย์ 

นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

ปัญหา และอุปสรรค : คณะกรรมการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จะหมดวาระลง

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ซ่ึงจะมีคณะกรรมการฯ ชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติงานแทน อีกท้ัง ช่วงน้ีเกิดการแพร่

ระบาดของเช้ือของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงท าให้ต้องชะลอการจัดฝึกอบรมออกไป

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้ของสถาบัน)

ศูนย์ประสาน
คณะกรรมการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต

- โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม
 และจรรยาบรรณในการใช้
งานคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการบริการวิชาการ นักศึกษา และบุคลากร ได้รับความรู้ใน
เร่ืองเก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นไปตาม
พ.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 และจรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการบริการวิชาการ นักศึกษา และบุคลากร น าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันได้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

๑. แนะน าการใช้บริการระบบสารสนเทศในวิชา ND ๔๐๐๐ ในวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้แก่นักศึกษา

ปริญญาโท ภาคปกติ ๑๕๐ คน ผ่าน MS Teams โดยการบรรยายมีเน้ือหาเร่ืองกฎหมายและ พรบ.

คอมพิวเตอร์

๒. แนะน าการใช้บริการระบบสารสนเทศ กฎหมาย และ พรบ. คอมพิวเตอร์ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ในวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นท่ี

 ๑๖ และเม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จ านวน ๑๐ คน และปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เม่ือวันท่ี ๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จ านวน ๓๔ คน

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : ส านักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศจะมีการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอก โดยมี

ก าหนดการจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น และความรู้เก่ียวกับ พรบ. 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

ส านัก
เทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
สารสนเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
ทุจริต

- รณรงค์ผ่านหนังสือ 
“รู้ทันคอร์รัปชัน 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
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : - (เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน)

 อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชันแก่เด็ก เยาวชน

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ (เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน)

ศูนย์สาธารณ-
ประโยชน์และ
ประชาสังคม

- โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “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
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : - (ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรมและเงินบริจาค)

 อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างจิตส านึก และค่านิยมท่ีดี ๕ 

ประการ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ (ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรมและเงินบริจาค)

ศูนย์สาธารณ-
ประโยชน์และ
ประชาสังคม

- 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

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : - (มูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย)

 อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาของผลประโยชน์ท่ีขัดกัน หรือ 

Conflict of Interest

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ (มูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย)

ศูนย์สาธารณ-
ประโยชน์และ
ประชาสังคม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ วางมาตรการ
เสริมในการสกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

- ส่งเสริมนโยบาย No Gift 
Policy

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

✓ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยรณรงค์ขับเคล่ือนนโยบำย “No Gift Policy” เปล่ียนกำรรับ เป็นกำรให้ 

สรรค์สร้ำงองค์กรธรรมำภิบำล สร้ำงประโยชน์คืนสู่สังคม ในงำนผู้บริหำรใหม่พบประชำคม ภำยใต้

ธีมงำน NIDA for ALL KICKOFF! "รวมพลัง สร้ำงสรรค์ นิด้ำ” เม่ือวันท่ี ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๕ รวมถึง

มีกำรเผยแพร่นโยบำยตำมช่องทำงต่ำงๆ ภำยในสถำบัน เช่น จัดท ำหนังสือเวียน, Facebook, 

Website, Digital Signage และมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรำยงำนกำรรับของขวัญและของก ำนัลตำม

นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนำคม 

๒๕๖๕) จำกทุกหน่วยงำนภำยในสถำบัน

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองงานผู้บริหาร

- ส่งเสริมเจตนารมณ์ในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงว่าผู้บริหารของสถาบันมีเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ ๓ ประการ
ของสถาบัน คือ ๑. ซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) ๒. ความรับผิดชอบ (Accountability) และ ๓. จิต
สาธารณะ (Public Mind) 
เป้าหมาย : เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และเป็นการ
ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผลผลิต : บุคลากรของสถาบันรับรู้และเข้าใจในประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ผลลัพธ์ : ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยจัดท ำประกำศเจตนำรมณ์ เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนตำมหลักธรร

มำภิบำล ภำยใต้ค่ำนิยมร่วมและอัตลักษณ์ ๓ ประกำรของสถำบัน คือ ๑. ซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) ๒.

 ควำมรับผิดชอบ (Accountability) และ ๓. จิตสำธำรณะ (Public Mind) และนโยบำย No Gift 

Policy ฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และน ำเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ท้ัง

หนังสือเวียนภำยในสถำบัน กำรติดโปสเตอร์บนบอร์ดตำมอำคำรต่ำงๆ Facebook "NIDA 

Thailand", Facebook Group "แจ้งข่ำวชำวนิด้ำ", Website, Digital Signage

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองงานผู้บริหาร

กลยุทธ์ท่ี ๑ วางมาตรการ
เสริมในการสกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล (ต่อ)

- เสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
การด าเนินงานโดยปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรให้เห็นความส าคัญ และมีจิตส านึกใน
เร่ืองการให้หรือรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตส านึกในเร่ืองการให้หรือรับ
สินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลผลิต : บุคลากรของสถาบันรับรู้และเข้าใจในมาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลลัพธ์ : ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยจัดท ำประกำศสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เร่ือง นโยบำยกำร

ป้องกันกำรรับสินบน มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกำศสถำบัน

บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เร่ือง นโยบำยกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม และมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมเผยแพร่ให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนของสถำบันปฏิบัติตำม

นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริตภายในสถาบัน

- ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตาม
ระเบียบลดความซ้้าซ้อน การบันทึกข้อมูล รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณได้
เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ันในการจัดซ้ือจัดจ้าง และผู้บริหารมีข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ผลผลิต : บุคลากรใช้ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตและเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ผลลัพธ์ : สถาบันมีความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบของบุคลากร ลดความซ้้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัด ติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุภำยในสถำบันด ำเนินกำรจัดหำพัสดุในระบบ e-GP ซ่ึงกำร

จัดซ้ือจัดจ้ำงท่ีมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บำท ทุกแหล่งเงินต้องด ำเนินกำรในระบบ e-GP เพ่ือให้เป็นไปตำม

พระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐ ท้ังน้ี กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่

มีผู้ร้องเรียนเก่ียวกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ

- โครงการศึกษาออกแบบ
การปรับโครงสร้างองค์การ
และกรอบอัตราก้าลัง 
ระยะท่ี 2 สพบ.

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรน ำโครงสร้ำงองค์กำรไปปรับใช้ (Implementation 

Plan) ๒. เพ่ือจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรส่ือสำร (Communication Plan) เร่ือง กำรน ำโครงสร้ำงองค์กำร

ไปปรับใช้ ๓. เพ่ือวิเครำะห์และจัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง (Job Standard) คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งงำน 

(Job Specification) ค ำบรรยำยลักษณะงำนของแต่ละต ำแหน่ง (Job Description) และข้อเสนอกรอบ

ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) ให้สอดคล้องและครอบคลุมตำมบริบท ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยและทิศ

ทำงกำรเปล่ียนแปลงของสถำบัน พร้อมท้ังเปล่ียนแปลงกำรท ำงำนป้องกันกำรทุจริตไปสู่กำรท ำงำนเชิงรุก

เป้าหมาย : ๑. สถำบันสำมำรถปรับใช้ (Implementation) โครงสร้ำงองค์กำรท่ีเอ้ือต่อกำรปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำง

เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถำบัน ๒. พัฒนำระบบกำรท ำงำนท่ีป้องกันกำร

ทุจริตได้อย่ำงเข้มแข็ง และมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน ๓. สถำบันสำมำรถส่ือสำรสร้ำงควำม

เข้ำใจในเป้ำหมำยและทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้ำงของสถำบันได้ ๔. สถำบันมีมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง

 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งงำน และข้อเสนอกรอบควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพท่ีสอดคล้องกับภำระหน้ำท่ี ควำม

รับผิดชอบตำมโครงสร้ำงองค์กำรใหม่

ผลผลิต : สถำบันมีระบบกำรท ำงำน และโครงสร้ำงองค์กรท่ีป้องกันกำรทุจริต พร้อมท้ังมีมำตรฐำนก ำหนด

ต ำแหน่ง (Job Standard) คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งงำน (Job Specification) ค ำบรรยำยลักษณะงำนของแต่ละ

ต ำแหน่ง (Job Description) และข้อเสนอกรอบควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) 

ผลลัพธ์ : บุคลำกรของสถำบันปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีตำมมำตรฐำนจริยธรรมของ

สถำบัน และมีระบบงำนท่ีไม่เอ้ือต่อกำรทุจริต

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๔๕๐,๐๐๐ บำท (เงินรำยได้ของสถำบัน)

 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ปัจจุบันอธิกำรบดี พร้อมรองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี และท่ีปรึกษำโครงกำรฯ ได้เก็บ

รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในสถำบัน เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และจัดท ำโครงสร้ำงองค์กร ระบบกำร

ท ำงำน และก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังของสถำบัน

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ๑๗๐,๗๕๐ บำท (ผูกพัน ๒๔,๕๐๐ บำท) (คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๔ ของงบประมำณท่ีได้รับ

จัดสรร)

กองบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริตภายในสถาบัน 
(ต่อ)

- โครงการขับเคล่ือนการ
เปล่ียนสถานภาพสู่การเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในก้ากับ
ของรัฐ ระยะท่ี 7 สพบ.

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถำบันมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ในกำรบริหำรจัดกำรสถำบันอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และเกิดควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ

เป้าหมาย : สถำบันเกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตอบสนอง

ภำรกิจของสถำบัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถำบัน

ผลผลิต : มีกำรด ำเนินงำนจัดท ำข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

จ ำนวน ๑๕ เร่ือง

ผลลัพธ์ : สถำบันมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรตำมวัตถุประสงค์ของกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ

ของรัฐ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๔๕๐,๐๐๐ บำท (เงินรำยได้ของสถำบัน)

 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร สถำบันได้แต่งต้ังคณะกรรมกำร ดังน้ี ๑) คณะกรรมกำรปรับปรุงระบบงำนและกฎหมำย

ล ำดับรองและคณะท ำงำนพัฒนำระบบกฎหมำยล ำดับรองภำยในสถำบัน ๒) คณะท ำงำนปรับปรุงระบบงำนและ

กฎหมำยล ำดับรองด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ๓) คณะท ำงำนปรับปรุงระบบงำนและกฎหมำยล ำดับรองด้ำน

กำรเงินและกำรตรวจสอบ ๔) คณะท ำงำนปรับปรุงระบบงำนและกฎหมำยล ำดับรองด้ำนกำรศึกษำและกิจกำร

นำนำชำติ ๕) คณะท ำงำนปรับปรุงระบบงำนและกฎหมำยล ำดับรองด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร ๖) 

คณะท ำงำนปรับปรุงระบบงำนและกฎหมำยล ำดับรองด้ำนกำรแผนงำน และ ๗) คณะท ำงำนปรับปรุงระบบงำน

และกฎหมำยล ำดับรองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดควำมคล่องตัวในกำร

เป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ ซ่ึงคำดว่ำจะมีกำรจัดประชุมในเดือนเมษำยน ๒๕๖๕

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ยังไม่ได้ใช้จ่ำยงบประมำณ (เงินรำยได้ของสถำบัน)

กองบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างกลไก
การป้องกันเพ่ือยับย้ัง
การทุจริต

- หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การขอดูข้อมูลเก่ียวกับผล
การศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอดูข้อมูลเก่ียวกับผลการศึกษา เพ่ือเป็นกลไกใน
การตรวจสอบการให้ผลการศึกษามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมาย : จ้านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีท่ีคณะไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน 2 ข้อ
ร้องเรียน/ ปีการศึกษา
ผลผลิต : สถาบันมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอดูข้อมูลเก่ียวกับผลการศึกษาของสถาบัน
ผลลัพธ์ : สถาบันมีกลไกในการตรวจสอบการให้ผลการศึกษามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยคณะด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรขอดูข้อมูลเก่ียวกับผล

กำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง และได้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ส่งให้กองบริกำรกำรศึกษำท ำสรุปจ ำนวน

เสนอเข้ำท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรสถำบันด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือทรำบ

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองบริการ
การศึกษา

- แนวปฏิบัติการขอแก้ไข
ผลการศึกษาของนักศึกษา 
ส้าหรับอาจารย์ผู้สอน

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

✓ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยคณะด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติกำรขอแก้ไขผลกำรศึกษำของนักศึกษำส ำหรับ

อำจำรย์ผู้สอนให้เป็นไปมำตรฐำนเดียวกัน และได้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ส่งให้กองบริกำร

กำรศึกษำ และกองบริกำรกำรศึกษำท ำสรุปจ ำนวนเสนอเข้ำท่ีประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรสถำบัน 

ด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือทรำบ

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองบริการ
การศึกษา
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕)
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 : บุคลากรด้าเนินการตามแนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง และค้านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ สถำบันได้จัดท ำแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกำรตรวจสอบ

บุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเก่ียวข้องกับผู้เสนองำน กรณีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง และเผยแพร่แนวทำงดังกล่ำว

ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบและถือปฏิบัติ ซ่ึงบุคลำกรภำยในสถำบันท่ีเป็นกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปฏิบัติตำม

แนวทำงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด ท้ังน้ี ไม่มีผู้ร้องเรียนเก่ียวกับกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ

- แนวปฏิบัติในการควบคุม
วัสดุ

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

✓ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ สถำบันได้จัดท ำแนวปฏิบัติในกำรควบคุมวัสดุ และเผยแพร่แนวปฏิบัติดังกล่ำวให้

หน่วยงำนภำยในสถำบันทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้บุคลำกรของหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติ

ได้อย่ำงถูกต้อง และจัดท ำทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นไปตำม

แนวปฏิบัติทำงบัญชี

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ

- สร้างช่องทางในการ
สอบถาม ทักท้วง และ
ร้องเรียน เพ่ือตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

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

✓ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ สถำบันมีกำรจัดท ำช่องทำงกำรสอบถำม ทักท้วงและร้องเรียนหลำยช่องทำง ดังน้ี 

ติดต่อด้วยตนเอง ณ กลุ่มงำนส่ือสำรองค์กำรและกิจกรรมเพ่ือสังคม , ทำงไปรษณีย์, email : 

prnida@nida.ac.th, Facebook : NIDA Thailand เพ่ือเปิดโอกำสให้บุคลำกรสอบถำม ทักท้วง และ

ร้องเรียน กรณีมีข้อสงสัยในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ

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 เพ่ือใช้ป้องกันการ
ทุจริต และลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ สถำบันมีกำรน ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (MIS) มำใช้ในงำนด้ำนกำรเงิน 

กำรบัญชี และด้ำนบุคคล เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของบุคลำกร และลดกำรทุจริตในกำรด ำเนินกำร โดยมี

ผู้เข้ำใช้ระบบดังกล่ำว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

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

- โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด้าเนินงาน สพบ.

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ควำมรู้ในกำรประเมินผลระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ ๒. เพ่ือจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรประเมินผลระดับคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ

เป้าหมาย : สถำบันได้รับผลคะแนนตำมตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ๕ : ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของสถำบัน ในระดับ ๔ คือ มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสูง

ผลผลิต : กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ตำมท่ีผู้ประเมินท่ีก ำหนด

ผลลัพธ์ : บุคลำกรมีควำมรู้ในกำรประเมินผลระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนภำครัฐ และสำมำรถจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรประเมินผลระดับคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๒๐,๐๐๐ บำท (เงินรำยได้ของสถำบัน)

 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร สถำบันได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรท ำงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ สพบ. จ ำนวน ๓ คร้ัง คือ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๕

 คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ และคร้ังท่ี ๓/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เพ่ือขับเคล่ือน ก ำกับและติดตำมให้กำรด ำเนินงำนของสถำบันเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินของ

โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ยังไม่ได้ใช้จ่ำยงบประมำณ (เงินรำยได้ของสถำบัน)

กองบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล

- โครงการศึกษาธรรมาภิ
บาลและความพึงพอใจต่อ
ผลงานของผู้บริหารสถาบัน

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตาม
หลักของธรรมาภิบาล 2. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามหลักของธรรมาภิบาล
เป้าหมาย : ๑. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล ๒. น้า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล
ผลผลิต : ผลการศึกษาโครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน 
จ้านวน ๑ ช้ินงาน
ผลลัพธ์ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของสถาบันอยู่ในระดับดี
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๑๐๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุงแบบสอบถำมกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร

ศำสตร์ตำมหลักของธรรมำภิบำล โดยคำดว่ำจะเร่ิมกระบวนกำรแจกแบบสอบถำมหลังจำกท่ีผู้บริหำร

สถำบันชุดปัจจุบันเข้ำรับกำรด ำรงต ำแหน่งแล้วอย่ำงน้อย ๖ เดือน (ประมำณเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๕) เพ่ือ

ประเมินผลกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำบันให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล

ปัญหา และอุปสรรค : ผู้บริหำรสถำบันชุดปัจจุบันเพ่ิงเข้ำรับต ำแหน่ง จึงไม่สำมำรถประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนได้ ดังน้ัน จะเร่ิมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรหลังจำกปฏิบัติงำนแล้ว ๖ เดือน

ข้อเสนอแนะ : 

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ยังไม่ได้ใช้จ่ำยงบประมำณ (เงินรำยได้ของสถำบัน)

สภาคณาจารย์

กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนา
สมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต

- โครงการรางวัล
ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
วิชาการดีเด่น

วัตถุประสงค์ : เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนสายวิชาการท่ียกระดับการท้างานของตน 
และไม่ทุจริตในหน้าท่ี
เป้าหมาย : ยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้มีผลงานโดดเด่น มีอัตลักษณ์
ความเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีทรงคุณค่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผลผลิต : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภทวิชาชีพ 
จ้านวนหน่ึงรางวัลต่อปี และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประเภทท่ัวไป จ้านวนหน่ึงรางวัลต่อปี
ผลลัพธ์ : บุคลากรเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ท้ังด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนอย่าง
ซ่ือสัตย์ สุจริต
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๒๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร สถำบันได้ด ำเนินกำรขออนุมัติโครงกำร และด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร

คัดเลือกบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรดีเด่นแห่งสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ รวมถึงด ำเนินกำรจัด

ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรดีเด่นแห่งสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ แล้ว เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๑๐.๐๐ น. ในกำรพิจำรณำร่ำงแผนกำร

ด ำเนินกำรฯ และร่ำงประกำศฯ กำรรับสมัครและกำรเสนอช่ือบุคคลเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรสำย

สนับสนุนวิชำกำรดีเด่น แห่งสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ประจ ำปี พ .ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือยกย่องเชิดชู

เกียรติบุคลำกรสำยสนับสนุนสำยวิชำกำรท่ียกระดับกำรท ำงำนของตน และไม่ทุจริตในหน้ำท่ี

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ยังไม่ได้ใช้จ่ำยงบประมำณ (เงินรำยได้ของสถำบัน)

สภาพนักงาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับปรุงระบบ
การรับเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตของสถาบัน

- ปรับปรุงและเผยแพร่แนว

ทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนการ

ทุจริตของสถาบัน

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือปรับปรุงการรับเร่ืองร้องเรียนของสถาบัน ๒. เพ่ือ
เผยแพร่แนวทางการร้องเรียนของสถาบันให้ประชาชนมีความเช่ือม่ัน ความ
ไว้วางใจ และความปลอดภัยในการร้องเรียน
เป้าหมาย : ระบบการรับเร่ืองร้องเรียนมีความรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย
 ประชาชนมีความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจ และความปลอดภัยในการร้องเรียน
ผลผลิต : ระบบรับเร่ืองร้องเรียนมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
ผลลัพธ์ : สถาบันมีกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตท่ี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

 อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตของสถาบัน 

ให้เป็นแบบ ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน

เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ซ่ึงสถาบันได้ด าเนินการเพ่ิมฟังก์ชัน ให้สามารถแนบ

ไฟล์เพ่ือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมได้เรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการระบุข้อมูล

เพ่ือให้ผู้ร้องเรียนมีความเช่ือม่ัน ไว้วางใจ และมีความปลอดภัยในการ

ร้องเรียนมายังสถาบันว่า "สถาบันขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็น

ความลับ และจะส่งข้อมูลการร้องเรียนของท่านให้แก่คณะกรรมการ

พิจารณาข้อร้องเรียนของสถาบันตรวจสอบต่อไป"

ปัญหา และอุปสรรค : การร้องเรียนการทุจริตของสถาบัน อยู่ภายใต้การ

ก ากับดูแลของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน ซ่ึงข้อร้องเรียนการทุจริต

จะถูกส่งตรงไปยังส านักงานตรวจสอบภายในเป็นล าดับแรก ดังน้ัน ในการจะ

ปรับปรุงระบบการร้องเรียนทุจริต จึงต้องข้ึนอยู่กับทางคณะกรรมการ

พิจารณาข้อร้องเรียน เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบตามสมควร ซ่ึงอาจจะไม่ได้มี

การเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง หรือเป็นประจ าทุกปี

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองงานผู้บริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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