
 
 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

รอบ 12 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - 30 กันยายน ๒๕๖๕) 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการวางแผนและประเมินผล  
ครั้งที่ ๑๑/256๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน 256๕  

เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน  

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



สารบัญ 
 

หน้า 
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕)   ๑ 
 
- ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค                       
  และข้อเสนอแนะของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕)   ๓ 



รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน 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 และสถาบันได้มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และ

แผนงานติดตาม รวบรวม และประเมินผลแผนดังกล่าว ซึ ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ติดตามและ

ประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม 

๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยสามารถสรุปภาพรวม ดังนี้ 

- โครงการ/ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๔ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 

๙๒.๓๑ ของโครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด 

- โครงการ/ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 

๗.๖๙ ของโครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด คือ ๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” และ ๒) Conflict of 

Interest หรือ COI ฉบับย่อ สำหรับนักเรียนและประชาชน/ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และให้ความรู้เกี่ยวกับ 

“นิยามการโกง” ของศูนย์สาธารณ-ประโยชน์และประชาสังคม 
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หากจำแนกตามยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๑๐ โครงการ/ 

กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

- โครงการ/ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็น

ร้อยละ ๘๐ ของโครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

- โครงการ/ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ/ กิจกรรม คิดเป็น 

ร้อยละ ๒๐ ของโครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ ๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของศูนย์   

สาธารณประโยชน์และประชาสังคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ ๒) Conflict of 

Interest หรือ COI ฉบับย่อ สำหรับนักเรียนและประชาชน/ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และให้ความรู้เกี่ยวกับ 

“นิยามการโกง” เนื่องจากชะลอโครงการโดยไม่มีกำหนด เพื่อไปช่วยโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริม     

ธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ของ ป.ป.ท. 

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมของยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ ในช่วง

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่องทางการให้ความรู้ หรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 

ข้อเสนอแนะโครงการ/ กิจกรรมของยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ เมื่อสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น สถาบันควรจัดกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

  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 ซ่ึงดำเนนิการแลว้เสร็จทุกโครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐ ของโครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๓  

 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2



ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  ประกอบด้วย  

๑ กลยุทธ์ ๑ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ

โครงการ/ กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๔  

 

ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/ อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม

- โครงการนิด้าต้านทุจริต 
2022

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมในการร่วมมือกันเพ่ือป้องกันการ
โกงทุกรูปแบบ ๒. เพ่ือเป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางสังคมเพ่ือให้
นักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ัวไป ตระหนักถึงความสามัคคี ๓. 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันการทุจริต
ทุกรูปแบบ ผ่านส่ือสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการทุจริตใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมเพ่ือหาแนวทางการป้องกันการทุจริตท่ี
เกิดข้ึน ๔. เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในหมู่นักศึกษาของสถาบัน
การด าเนินงาน : จัดกิจกรรมประกวดส่ือสร้างสรรค์รณรงค์ต่อต้าน
ทุจริตในสังคมไทย
เป้าหมาย : ลดปัญหาการทุจริตของนักศึกษาของสถาบัน เช่น การ
ทุจริตในการสอบ (กลุ่มนักศึกษา)
ผลผลิต : จ านวนปัญหาการทุจริตในการสอบของนักศึกษาลดลง
ผลลัพธ์ : นักศึกษาเกิดการรับรู้และเข้าใจของปัญหาการทุจริตมาก
ย่ิงข้ึน และน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : - (เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา เงิน
รายได้ของสถาบัน)

✓ด าเนินการโครงการ “NIDA Anti-Corruption 2022” โดยจัดการประกวดคลิปวิดิ
โอเชิงสร้างสรรค์สังคม เพ่ือรณรงค์ต่อต้านการโกง การทุจริตคอรัปชัน 
(Anti-corruption) ธรรมรงค์ไว้ถึงอัตลักษณ์ของสถาบัน ได้แก่ ซ่ือสัตย์สุจริต 
(Integrity) ความรับผิดชอบ (Accountability) จิตสาธารณะ (Public Mind) โดยให้
ผู้เข้าร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดิโอมีความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที และไม่เกิน 5 
นาที ภายใต้หัวข้อ รณรงค์ต่อต้านการโกง การทุจริตคอรัปชัน และเผยแพร่การรับรู้ 
และตระหนักถึงความส าคัญการรณรงค์ต่อต้านการโกง การทุจริตคอรัปชัน ผ่านส่ือ
ต่างๆ ของสถาบัน ส าหรับกลุ่มนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศนักศึกษา
จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษาจากคณะการ
จัดการการท่องเท่ียว รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ นักศึกษาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์
- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: สถาบันรณรงค์ต่อต้านการโกง การทุจริต
คอรัปชัน (Anti-corruption) ธรรมรงค์ไว้ถึงอัตลักษณ์ของสถาบัน ได้แก่ ซ่ือสัตย์
สุจริต (Integrity) ความรับผิดชอบ (Accountability) จิตสาธารณะ (Public Mind) 
ผู้เข้าร่วมสามารถเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับการรณรงค์ต่อต้านการโกงได้ ผู้เข้าร่วมสามารถ
ถ่ายทอดเร่ืองราวอัตลักษณ์ของสถาบันได้ สามารถช่วยรณรงค์ให้นักศึกษานิด้า
ตระหนักถึงผลการทุจริตคอรัปชัน (Anti - corruption) 
- ปัญหา อุปสรรค: เน่ืองจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 การ
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มๆ นักศึกษา ยังไม่รับทราบท่ัวถึง และมีข้อจ ากัดในการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรม
- ข้อเสนอแนะ: เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายให้กับเครือข่ายระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
- งบประมาณท่ีใช้จ่าย (บาท): 60,000 บาท

กองงานผู้บริหาร

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

- โครงการอบรมให้ความรู้ 
เร่ือง "ข้อควรระวังการ
คัดลอกวิทยานิพนธ์
ส าหรับการเขียนรายงาน
ทางวิชาการ" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจได้ทราบถึงเร่ืองการ
คัดลอกผลงาน 2. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจให้
สามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 3. เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
เป้าหมาย : เพ่ือให้นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จ านวน 100
 คน ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน
ผลผลิต : นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมทราบถึงเร่ืองการ
คัดลอกผลงาน สามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
และทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
ผลลัพธ์ : นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถพึงระวังใน
การคัดลอกผลงาน และสามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่าง
ถูกต้อง และไม่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๓๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

✓ด าเนินการโครงการ 
"การเขียนรายงานทางวิชาการกับข้อควรระวังท่ีไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดใน
การอ้างอิงทางวิชาการ" เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. 
ผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ Ms.Teams มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
470 คน
- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเขียนรายงาน
ทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดความผิดพลาดในการอ้างอิงทางวิชาการ
- ปัญหา อุปสรรค: -
- ข้อเสนอแนะ: -
- งบประมาณท่ีใช้จ่าย (บาท): 15,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

กองบริการ
การศึกษา

- เสริมสร้างความรู้
เก่ียวกับจริยธรรมของนัก
บริหาร/ จริยธรรมทาง
วิชาการ (ND๔๐๐๐)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือช่วยให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเป็นคนท่ีมี
คุณภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกลและเป็น
บุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคม นอกเหนือจากความสามารถหรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขาท่ีตนศึกษาแล้ว
เป้าหมาย : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถน าความรู้ท่ีได้
ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปอย่างมีคุณภาพ
ผลผลิต : นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกลและเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในสังคม
ผลลัพธ์ : นักศึกษาท่ีได้ผลการศึกษาผ่าน เป็นคนท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกลและเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในสังคม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

✓ด าเนินการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับจริยธรรมของนักบริหาร/ จริยธรรมทาง
วิชาการ (ND๔๐๐๐) ของภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันท่ี 
13 - 23 ธันวาคม 2564 และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันท่ี 11 - 26 กรกฎาคม 2565 ผ่านโปรแกรมระบบออนไลน์ 
Ms.Teams
- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: โดยนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเข้าเรียนจะ
ได้รับความรู้และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 
โดยมีรายวิชาต่างๆ ดังน้ี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การเขียน
รายงานทางวิชาการและข้อควรระวังการคัดลอกผลงานทางวิชาการ บัณฑิตและ
คุณค่าความเป็นมนุย์ 
- ปัญหา อุปสรรค: -
- ข้อเสนอแนะ: -
- งบประมาณท่ีใช้จ่าย (บาท): 189,450 บาท  (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๕ ของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

กองบริการ
การศึกษา
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

- โครงการเสริมสร้างด้าน

วัฒนธรรมองค์การ

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างการรับรู้ค่านิยมร่วมของสถาบัน รวมถึงค่านิยม

องค์กรคุณธรรมของสถบัน

เป้าหมาย : บุคลากรของสถาบันมีคะแนนเฉล่ียการรับรู้ค่านิยมร่วมของ

สถาบัน ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน

ผลผลิต : จ านวนส่ือท่ีรณรงค์ไม่น้อยกว่า ๕ เร่ือง

ผลลัพธ์ : บุคลากรสามารถปฏิบัติงานโดยมีแนวคิดค่านิยมร่วมของ

สถาบันเป็นแนวทาง

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐ (เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 

สพบ.)

✓ด าเนินกิจกรรมมุ่งเน้นคุณธรรม 3 ประการของบุคลากร ท้ังหมด 5 กิจกรรม ดังน้ี ๑. 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ” (๓ รุ่น) จัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๐, ๑๑ และ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพ่ือสร้างการรับรู้
และเข้าใจในคุณธรรม ๓ ประการ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมจ านวน ๑๒๐
 คน ๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีด าเนินตลอด
ปีงบประมาณ โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์คุณธรรม 3 ประการ ตามส่ือ
ออนไลน์ และบอร์ดต่างๆ ภายในสถาบัน 
๓. กิจกรรม Buy Yourself มีการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการซ้ือ ขาย สินค้า 
ด้วยตัวเอง โดยมีพ้ืนท่ีจัดวางสินค้าบริเวณโถงช้ัน ๒ อาคารนวมินราธิราช ด าเนินกิจกรรม
ตลอดปีงบประมาณ ๔. กิจกรรมถามตอบ What if ด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ 
MS Team MS Form เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น
ผ่านคุณธรรม ๓ ประการ จ านวน ๒ คร้ัง ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๕ มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 159 คน ๕. กิจกรรม Good Share เป็นการสรุปความคิดเห็นดีๆ จาก
กิจกรรม What if จ านวน 26 ความคิดเห็น เพ่ือเผยแพร่ผ่านบอร์ดบอกเล่าเร่ืองราวดีๆ 
และประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในสถาบัน
- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: บุคลากรของสถาบันเข้าใจค่านิยมองค์กรคุณธรรม ๓
 ประการของสถาบัน คือ ๑. ซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) ๒. ความรับผิดชอบ 
(Accountability) และ ๓. จิตสาธารณะ (Public Mind)
- ปัญหา อุปสรรค: -ไม่มี-
- ข้อเสนอแนะ: -ไม่มี-
- งบประมาณท่ีใช้จ่าย (บาท):  29,196 บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๐ ของงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร)

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

- เสริมสร้างความเข้าใจ

เก่ียวกับระเบียบข้อบังคับ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบ (โครงการ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ วัฒนธรรม

องค์การ ส่ิงท่ีควรปฏิบัติ หรือไม่ควรปฏิบัติในการเป็นผู้ปฏิบัติงานใน

สถาบัน

เป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉล่ียความเข้าใจในกฎ ระเบียบ

ข้อบังคับของสถาบันไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน

ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ 

วัฒนธรรมองค์การ ส่ิงท่ีควรปฏิบัติ หรือไม่ควรปฏิบัติในการเป็น

ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบัน

ได้อย่างถูกต้อง

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๕๐,๐๐๐ (เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 

สพบ.)

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ให้ความรู้เก่ียวกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี

บุคลากรใหม่ต้องทราบ เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 ผ่านระบบ MS Teams มีบุคลากรใหม่เข้าร่วม จ านวน ๒๓ คน

- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม : บุคลากรใหม่มีความเข้าใจนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ของสถาบัน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน และมีแนวทางในการ

ปฏิบัติตนในฐานะบุคลากรของสถาบัน รวมท้ังมีการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานท้ัง

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

 - ปัญหา และอุปสรรค : กิจกรรมบางอย่างไม่เหมาะสมในช่วงท่ีบุคลากรท างานท่ีบ้าน

 - ข้อเสนอแนะ : ควรจัดกิจกรรมในรูปแบบ onsite เพ่ือให้บุคลากรท่ีเข้าปฏิบัติงาน

ใหม่ได้เกิดความเข้าใจในบทบาทและวัฒนธรรมของสถาบันมากย่ิงข้ึน

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : - (เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร สพบ.)

กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

- โครงการฝึกอบรม
เก่ียวกับมาตรฐานและ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากรและนักศึกษาของ
สถาบัน

ศูนย์ประสาน
คณะกรรมการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์

วัตถุประสงค์: ๑. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ให้แก่บุคลากรของสถาบัน ท้ังอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรท่ี

เก่ียวข้อง ๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณา

รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๓.

 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัย

ในมนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีหลากหลายรูปแบบและสามารถน าไป

ปรับใช้ในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม ๔. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สามารถน าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับหน้าท่ี

ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

เป้าหมาย : ๑. การพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพ ข้อมูลความลับหรือส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการ

วิจัย ตามเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีเป็นสากล รวมท้ังคุณภาพและความ

ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลวิจัย ๒. การน าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการ

ท าหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักจริยธรรมการวิจัย

ในคน (Human Subject Protection Course) และแนวทางการด าเนินงานมาตรฐาน

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Standard Operating Procedures: 

SOPs)

ผลผลิต : ๑. บุคลากรของสถาบันท้ังอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

ได้รับความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินงาน และการวางแผนด าเนินการวิจัยท่ีถูกต้องตามหลักการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ท่ีเป็นสากลและด าเนินการขอรับการพิจารณารับรองได้อย่างถูกต้อง ๒. 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ด าเนินการตามแนวทางมาตรฐานทาง

จริยธรรมอย่างถูกต้องสอดคล้องตามหลักจริยธรรมสากล

ผลลัพธ์ : ๑. โครงการวิจัยในมนุษย์ซ่ึงด าเนินการโดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและ

บุคลากรของสถาบัน มีความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักจริยธรรมสากล ๒. 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับการรับรองคุณภาพคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics Committee Accredition 

System of Thailand: NECAST) ๓. ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ ได้รับความน่าเช่ือถือจากบุคลากรสถาบันท้ังอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและ

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๔๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

✓ด าเนินการจัดฝึกอบรม เร่ือง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการพิจารณา

ทบทวนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์” เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา

 ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม Zoom มีผู้เข้าร่วมอบรม 

จ านวน ๑๕๐ คน และผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 

- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม : (๑) ผู้เข้าร่วมอบรมน าความรู้ด้านจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน และวางแผนด าเนินการวิจัยได้

ถูกต้องตามหลักการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีเป็นสากล รวมท้ังสามารถด าเนินการ

ขอรับการพิจารณารับรองได้อย่างถูกต้อง (๒) โครงการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน มี

ความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักจริยธรรมสากล

- ปัญหา อุปสรรค : เน่ืองจากผู้เข้าร่วมอบรมบางคนไม่สามารถเข้าระบบ Microsoft

 Teams ได้ จึงต้องเปล่ียนเป็นการอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM 

- ข้อเสนอแนะ : -

- งบประมาณท่ีใช้จ่าย (บาท) : ๓๓,๑๘๔.๕๗ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๖ ของ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนา
และส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริต

- โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับกฏหมาย 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการบริการวิชาการ 
นักศึกษา และบุคลากร ได้รับความรู้ในเร่ืองเก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม
 และจรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นไป
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๓ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เข้า
รับการอบรมจากโครงการบริการวิชาการ นักศึกษา และบุคลากร ได้รับ
ความรู้ในเร่ืองเก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช้
งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นไปตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์
ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการบริการวิชาการ นักศึกษา 
และบุคลากร น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันได้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

ส านัก
เทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
สารสนเทศ

 ✓ ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ๓ คร้ัง ดังน้ี ๑) แนะน าการใช้บริการระบบ
สารสนเทศในวิชา ND ๔๐๐๐ ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ผ่านระบบ MS 
Teams โดยมีการบรรยายเน้ือหาเร่ืองกฎหมาย และ พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ จ านวน ๒ 
คร้ัง ดังน้ี (๑.๑) วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๕๐ คน และ (๑.๒) 
วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๙๗ คน ๒) แนะน าการใช้บริการ
ระบบสารสนเทศ กฎหมาย และ พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
และบุคลากรใหม่ จ านวน ๔ คร้ัง ดังน้ี (๒.๑) วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันท่ี ๑๕
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ รุ่นท่ี ๑๖ ผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๐ คน (๒.๒) วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ปฐมนิเทศนักศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา 
(นานาชาติ) ผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๐ คน (๒.๓) วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปฐมนิเทศ
นักศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (นานาชาติ) 
ผู้เข้าร่วม จ านวน ๕ ราย และ (๒.๔) วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ ผู้เข้าร่วม จ านวน ๓๔ คน ๓) อบรมหลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบ้ืองต้น ส าหรับนักศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตห้วยขวาง โดยมี
หัวข้อบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย และ พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ ส าหรับการใช้
งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี ผู้เข้าร่วม จ านวน ๕๒ คน 
- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม : ผู้เข้าร่วมในแต่ละคร้ังสามารถปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ตามกฎหมาย และ พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ รวมท้ังมีจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
- ปัญหาและอุปสรรค : -
- ข้อเสนอแนะ : -
- งบประมาณท่ีใช้จ่าย : ๘๑,๗๐๐ บาท (เฉพาะโครงการบริการวิชาการ)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 9



ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านทุจริต

- รณรงค์ผ่านหนังสือ 
“รู้ทันคอร์รัปชัน A to Z”
ให้โรงเรียนในกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้เก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป
เป้าหมาย : ๑. โรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้รับหนังสือ 
“รู้ทันคอร์รัปชัน A to Z” ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปได้รับ
ความรู้เร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการสอนและการอ่านหนังสือ 
“รู้ทันคอร์รัปชัน A to Z”
ผลผลิต : โรงเรียนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้รับหนังสือ “รู้ทันคอร์
รัปชัน A to Z”
ผลลัพธ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : - (เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
สถาบัน)

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยส่งมอบหนังสือรู้ทันคอร์รัปชัน A to Z จ านวน 500 เล่ม 

ให้กับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) เพ่ือใช้เผยแพร่ให้กับโรงเรียนใน

เครือข่ายโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) กว่า 100 

โรงเรียน  

- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม : นักเรียนตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

 - ปัญหา และอุปสรรค : -

 - ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : - (เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน)

ศูนย์สาธารณ-
ประโยชน์และ
ประชาสังคม

- โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “โตไปไม่โกง”

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร “โตไป
โกง” และการน าไปใช้สอนแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
เป้าหมาย : ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” สามารถน า
หลักสูตรไปสอนและสร้างจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี 5 ประการ และการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ผลผลิต : ครูผู้สอนท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จ านวน
อย่างน้อย 200 คน จากท่ัวประเทศ
ผลลัพธ์ : ๑. เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เร่ืองคุณค่าความดี ๕ 
ประการ และปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ๒. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ี
ดี รังเกียจการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่น่ิงเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : - (ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม
และเงินบริจาค)

X ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ยังไม่ได้ด าเนินการปีน้ี 

และจะพิจารณาด าเนินการต่อไปในปีหน้า

ศูนย์สาธารณ-
ประโยชน์และ
ประชาสังคม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 10



ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๓ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านทุจริต (ต่อ)

- Conflict of Interest 

หรือ COI ฉบับย่อ ส าหรับ

นักเรียนและประชาชน / 

พัฒนาความรู้ความเข้าใจ 

และให้ความรู้เก่ียวกับ 

“นิยามการโกง”

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาของ

ผลประโยชน์ท่ีขัดกัน หรือ Conflict of Interest ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึง

ของคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้อง

เป้าหมาย : นักเรียนและประชาชนได้รับองค์ความรู้และความเข้าใจ

เก่ียวกับการขัดกันของผลประโยชน์

ผลผลิต : นักเรียนและประชาชนท่ีเข้าใจในเร่ือง Conflict of Interest

ผลลัพธ์ : นักเรียนและประชาชนท่ีมีจิตส านึกท่ีไม่ยอมรับ Conflict of 

Interest ซ่ึงจะลดปัญหาคอร์รัปชัน และอ่ืนๆ ในประเทศไทย

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : - (มูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสใน

ประเทศไทย)

X ไม่ได้ด าเนินการ ชะลอโครงการโดยไม่มีก าหนด เพ่ือไปช่วยโครงการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ของ ป.ป.ท.

ศูนย์สาธารณ-
ประโยชน์และ
ประชาสังคม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 11



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ วาง
มาตรการเสริมในการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรร
มาภิบาล

- ส่งเสริมนโยบาย No Gift 
Policy

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงว่าผู้บริหารของสถาบันมีเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน เพ่ือสรรค์สร้างธรรมาภิบาลองค์กรให้มีความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งเน้นการขับเคล่ือนองค์กร
คุณธรรมผ่านอัตลักษณ์ ๓ ประการของ "นิด้า" คือ ๑. ซ่ือสัตย์สุจริต 
(Integrity) ๒. ความรับผิดชอบ (Accountability) และ ๓. จิตสาธารณะ
 (Public Mind)
เป้าหมาย : เกิดแนวทางปฏิบัติร่วมกันของคณะ/ หน่วยงาน และ
บุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผลผลิต : บุคลากรของสถาบันรับรู้และเข้าใจนโยบาย No Gift Policy
ผลลัพธ์ : ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามนโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy)
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด ำเนินกำรรณรงค์ขับเคล่ือนนโยบำย “No Gift Policy” เปล่ียนกำรรับ เป็น

กำรให้ สรรค์สร้ำงองค์กรธรรมำภิบำล สร้ำงประโยชน์คืนสู่สังคม ในงำน

ผู้บริหำรใหม่พบประชำคม ภำยใต้ธีมงำน NIDA for ALL KICKOFF! "รวมพลัง 

สร้ำงสรรค์ นิด้ำ” เม่ือวันท่ี ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๕ รวมถึงมีกำรเผยแพร่นโยบำย

ตำมช่องทำงต่ำงๆ ภำยในสถำบัน เช่น จัดท ำหนังสือเวียน, Facebook, 

Website, Digital Signage และมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรำยงำนกำรรับ

ของขวัญและของก ำนัลตำมนโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

ของทุกหน่วยงำนภำยในสถำบัน

- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: ผู้บริหำรและประชำคมภำยในสถำบันมี

ควำมตระหนักและเข้ำใจในนโยบำย “No Gift Policy” และปฏิบัติตำม

นโยบำยดังกล่ำว

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองงานผู้บริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 12



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ วาง
มาตรการเสริมในการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรร
มาภิบาล (ต่อ)

- ส่งเสริมเจตนารมณ์ในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงว่าผู้บริหารของสถาบันมีเจตจ านงในการ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ ๓ ประการของ
สถาบัน คือ ๑. ซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) ๒. ความรับผิดชอบ 
(Accountability) และ ๓. จิตสาธารณะ (Public Mind) 
เป้าหมาย : เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา และเป็นการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผลผลิต : บุคลากรของสถาบันรับรู้และเข้าใจในประกาศเจตนารมณ์
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ผลลัพธ์ : ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศเจตนำรมณ์ เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนตำม

หลักธรรมำภิบำล ภำยใต้ค่ำนิยมร่วมและอัตลักษณ์ ๓ ประกำรของสถำบัน คือ

 ๑. ซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) ๒. ควำมรับผิดชอบ (Accountability) และ ๓. 

จิตสำธำรณะ (Public Mind) และนโยบำย No Gift Policy ฉบับภำษำไทย

และภำษำอังกฤษ และน ำเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ท้ัง

หนังสือเวียนภำยในสถำบัน กำรติดโปสเตอร์บนบอร์ดตำมอำคำรต่ำงๆ 

Facebook "NIDA Thailand", Facebook Group "แจ้งข่ำวชำวนิด้ำ", 

Website, Digital Signage

- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: ผู้บริหำร และบุคลำกรของสถำบัน

ด ำเนินกำรตำมประกำศเจตนำรมณ์เจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนและกำร

เป็นองค์กรธรรมำภิบำล ซ่ึงเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของสถำบัน

ปัญหา และอุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -

งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองงานผู้บริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 13



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ วาง
มาตรการเสริมในการ
สกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรร
มาภิบาล (ต่อ)

- เสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
การด าเนินงานโดยปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรให้เห็น
ความส าคัญ และมีจิตส านึกในเร่ืองการให้หรือรับสินบน และการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
จิตส านึกในเร่ืองการให้หรือรับสินบน และการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลผลิต : บุคลากรของสถาบันรับรู้และเข้าใจในมาตรการป้องกันการรับ
สินบน และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลลัพธ์ : ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
รับสินบน และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เร่ือง นโยบำย

กำรป้องกันกำรรับสินบน มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 และประกำศสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เร่ือง นโยบำยกำรป้องกันกำร

ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมำตรกำร

ป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมเผยแพร่ให้ผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนของ

สถำบันปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด

- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม : บุคลำกรของสถำบันรับรู้ เข้ำใจ และ

ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน และมำตรกำรป้องกันกำรขัดกัน

ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.

 ๒๕๖๕ สถำบันไม่มีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกำรรับสินบน และกำรขัดกัน

ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- ปัญหา อุปสรรค : (๑) ช่องทำงกำรเผยแพร่มำตรกำรดังกล่ำวมีเฉพำะทำง

เว็บไซต์ของสถำบัน และ (๒) บุคลำกรบำงคนอำจจะยังไม่รับรู้ถึงมำตรกำร

ดังกล่ำว

- ข้อเสนอแนะ : (๑) เพ่ิมช่องทำงกำรเผยแพร่มำตรกำรให้มำกข้ึน และ (๒) 

ผู้บริหำรทุกระดับควรก ำชับให้บุคลำกรในหน่วยงำนรับทรำบถึงมำตรกำรและ

ปฏิบัติตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด

- งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริตภายในสถาบัน

- ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 (e-GP)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบลดความซ้้าซ้อน การบันทึกข้อมูล รวมถึง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้
เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ันในการจัดซ้ือจัดจ้าง
 และผู้บริหารมีข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ผลผลิต : บุคลากรใช้ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริตและเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ผลลัพธ์ : สถาบันมีความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน ลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานตามระเบียบของบุคลากร ลดความซ้้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล
 รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด้าเนินการจัดหาพัสดุในระบบ e-GP โดยเจ้าหน้าท่ีพัสดุของสถาบัน
ด้าเนินการจัดหาพัสดุในระบบ e-GP ซ่ึงการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน 
๕,๐๐๐ บาท ทุกแหล่งเงินต้องด้าเนินการในระบบ e-GP เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ท้ังน้ี การด้าเนินการดังกล่าวไม่มีผู้ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
นอกจากน้ี ผู้บริหารมีการประชุมติดตามการจัดหาพัสดุ อย่างน้อยเดือนละ 
2 คร้ัง และผู้บริหารยังมีข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม : สถาบันน้าระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ท้าให้เกิดความ
โปร่งใส ไม่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันและความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบของบุคลากร ลดความซ้้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล ซ่ึงจากการ
ด้าเนินการดังกล่าวไม่มีผู้ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน นอกจากน้ี
ยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
สถาบันอีกด้วย
- ปัญหา และอุปสรรค : -
- ข้อเสนอแนะ : -
- งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริตภายในสถาบัน 
(ต่อ)

- โครงการศึกษา
ออกแบบการปรับ
โครงสร้างองค์การและ
กรอบอัตราก้าลัง ระยะท่ี
 2 สพบ.

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรน ำโครงสร้ำงองค์กำรไปปรับใช้ 

(Implementation Plan) ๒. เพ่ือจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรส่ือสำร 

(Communication Plan) เร่ือง กำรน ำโครงสร้ำงองค์กำรไปปรับใช้ ๓. เพ่ือวิเครำะห์และ

จัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง (Job Standard) คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งงำน (Job 

Specification) ค ำบรรยำยลักษณะงำนของแต่ละต ำแหน่ง (Job Description) และ

ข้อเสนอกรอบควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) ให้สอดคล้องและครอบคลุม

ตำมบริบท ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยและทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงของสถำบัน พร้อมท้ัง

เปล่ียนแปลงกำรท ำงำนป้องกันกำรทุจริตไปสู่กำรท ำงำนเชิงรุก

เป้าหมาย : ๑. สถำบันสำมำรถปรับใช้ (Implementation) โครงสร้ำงองค์กำรท่ีเอ้ือต่อ

กำรปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

สถำบัน ๒. พัฒนำระบบกำรท ำงำนท่ีป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงเข้มแข็ง และมีประสิทธิภำพ

 ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน ๓. สถำบันสำมำรถส่ือสำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยและ

ทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้ำงของสถำบันได้ ๔. สถำบันมีมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง

 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งงำน และข้อเสนอกรอบควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพท่ีสอดคล้อง

กับภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงองค์กำรใหม่

ผลผลิต : สถำบันมีระบบกำรท ำงำน และโครงสร้ำงองค์กรท่ีป้องกันกำรทุจริต พร้อมท้ังมี

มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง (Job Standard) คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งงำน (Job 

Specification) ค ำบรรยำยลักษณะงำนของแต่ละต ำแหน่ง (Job Description) และ

ข้อเสนอกรอบควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) 

ผลลัพธ์ : บุคลำกรของสถำบันปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีตำม

มำตรฐำนจริยธรรมของสถำบัน และมีระบบงำนท่ีไม่เอ้ือต่อกำรทุจริต

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๔๕๐,๐๐๐ บำท (เงินรำยได้ของสถำบัน)

 ✓ด ำเนินกำรจัดต้ังส่วนงำนของสถำบัน พร้อมแบ่งหน่วยงำนภำยใน

ส่วนงำนของสถำบัน ก ำหนดต ำแหน่งและจัดสรรบุคลำกรของแต่ละ

ส่วนงำน ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ซ่ึง

กำรปรับโครงสร้ำงดังกล่ำวจะส่งผลให้บุคลำกรของสถำบันปฏิบัติงำน

อย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้ำท่ีตำมมำตรฐำนจริยธรรมของ

สถำบัน และมีระบบงำนท่ีไม่เอ้ือต่อกำรทุจริต

 - ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรม : สถำบันมีองค์กำรท่ีคล่องตัว 

และมีระบบงำนป้องกันกำรทุจริตภำยในสถำบัน

 - ปัญหา อุปสรรค :  - 

 - ข้อเสนอแนะ :  -

- งบประมาณท่ีใช้จ่าย (บาท) : ๑๙๕,๒๕๐ (คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๙ 

ของงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)

กองบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริตภายในสถาบัน 
(ต่อ)

- โครงการขับเคล่ือนการ
เปล่ียนสถานภาพสู่การ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาใน
ก้ากับของรัฐ ระยะท่ี 7 
สพบ.

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถำบันมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ในกำรบริหำร

จัดกำรสถำบันอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำนให้

สอดคล้องกับกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ

เป้าหมาย : สถำบันเกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตอบสนองภำรกิจของสถำบัน และก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อสถำบัน

ผลผลิต : มีกำรด ำเนินงำนจัดท ำข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ของสถำบัน

บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จ ำนวน ๑๕ เร่ือง

ผลลัพธ์ : สถำบันมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรตำมวัตถุประสงค์ของ

กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๔๕๐,๐๐๐ บำท (เงินรำยได้ของสถำบัน)

ด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร จ ำนวน ๗ ชุด พร้อมจัดกำรประชุมของ

คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และได้จัดท ำข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศแล้วเสร็จ จ ำนวน

 ๘ ฉบับ ดังน้ี (๑) ข้อบังคับสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และเง่ือนไขกำรสงวนต ำแหน่ง และกำรบรรจุและแต่งต้ัง ผู้เคยเป็น

พนักงำนสถำบันกลับเข้ำปฏิบัติงำน พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒) ข้อบังคับสถำบันบัณฑิตพัฒ

นบริหำรศำสตร์ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ พ .ศ. ๒๕๕๖๕ (๓)  ข้อบังคับ

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๔) ข้อบังคับสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ว่ำด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคลำกรให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ .ศ. ๒๕๖๕ (๕) ข้อบังคับ

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๖) ข้อบังคับสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ว่ำด้วยกำร

บริหำรงำนบุคคลของพนักงำนสถำบัน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ (๗) ข้อบังคับ

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรคัดเลือกผู้ด ำรงต ำแหน่ง

ผู้อ ำนวยกำรกอง และกำรแต่งต้ังผู้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรกอง พ .ศ. 

๒๕๖๕ และ (๘) ข้อบังคับสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรคัดเลือก

ผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส่วน พ.ศ. ๒๕๖๕

 - ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรม : สถำบันมีกำรบริหำรจัดกำรสถำบันอย่ำง

มีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรตำมวัตถุประสงค์ของกำร

เป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ

 - ปัญหา อุปสรรค:  - 

 - ข้อเสนอแนะ:  - 

- งบประมาณท่ีใช้จ่าย (บาท): ๒๙๙,๒๓๑.๖๗ (คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๐ ของ

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)

กองบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างกลไก
การป้องกันเพ่ือยับย้ัง
การทุจริต

- หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การขอดูข้อมูลเก่ียวกับ
ผลการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอดูข้อมูลเก่ียวกับ
ผลการศึกษา เพ่ือเป็นกลไกในการตรวจสอบการให้ผลการศึกษามีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมาย : จ้านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีท่ีคณะไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน 2 ข้อร้องเรียน/ ปีการศึกษา
ผลผลิต : สถาบันมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอดูข้อมูลเก่ียวกับผลการศึกษา
ของสถาบัน
ผลลัพธ์ : สถาบันมีกลไกในการตรวจสอบการให้ผลการศึกษามีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด้าเนินการโดยให้คณะมีการด้าเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การขอดูข้อมูลเก่ียวกับผลการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยคณะได้มีการ
รายงานผลการด้าเนินการ (ภาค 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564) 
ส่งให้กองบริการการศึกษาท้าสรุปจ้านวนเสนอเข้าท่ีประชุม ทคบ.
การศึกษาเพ่ือทราบ
- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม : สถาบันมีกลไกในการตรวจสอบ
การให้ผลการศึกษามีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
- ปัญหา อุปสรรค: -
- ข้อเสนอแนะ:  - 
- งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองบริการ
การศึกษา

- แนวปฏิบัติการขอแก้ไข
ผลการศึกษาของนักศึกษา
 ส้าหรับอาจารย์ผู้สอน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก้าหนดให้มีแนวปฏิบัติการขอแก้ไขผลการศึกษาของ
นักศึกษา ในกรณีท่ีอาจารย์ผู้สอนท่ีรับผิดชอบของแต่ละวิชาได้ให้ผลการศึกษา
แก่นักศึกษาเสร็จส้ินแล้วให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เป้าหมาย : จ้านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน 2 ข้อร้องเรียน/ปีการศึกษา
ผลผลิต : สถาบันมีแนวปฏิบัติการขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษา ส้าหรับ
อาจารย์ผู้สอน
ผลลัพธ์ : อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการทุจริตในการขอ
แก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษา ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบัน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

 ✓ ด้าเนินการโดยให้คณะมีการด้าเนินการตามแนวปฏิบัติการขอแก้ไข
ผลการศึกษาของนักศึกษาส้าหรับอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปมาตรฐาน
เดียวกัน โดยคณะได้มีการรายงานผลการด้าเนินการ (ภาค 1 
และ 2 ปีการศึกษา 2564) ส่งให้กองบริการการศึกษาและกองบริการ
การศึกษาท้าสรุปจ้านวนเสนอเข้าท่ีประชุม ทคบ. การศึกษา เพ่ือทราบ
- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม : อาจารย์ผู้สอนของสถาบัน
ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการทุจริตในการขอแก้ไขผลการศึกษา
ของนักศึกษา
- ปัญหา อุปสรรค: -
- ข้อเสนอแนะ: - 
- งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองบริการ
การศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 18



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างกลไก
การป้องกันเพ่ือยับย้ัง
การทุจริต (ต่อ)

- แนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
การตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความ
เก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
กรณีการจัดซ้ือจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ค้านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ความมีประสิทธิภาพคุ้มค่า โปร่งใส 
เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลผลิต : สถาบันมีแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน กรณีการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ผลลัพธ์ : บุคลากรด้าเนินการตามแนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และค้านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ 
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกำร

ตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเก่ียวข้องกับผู้เสนองำน กรณีกำร

จัดซ้ือจัดจ้ำง และเผยแพร่แนวทำงดังกล่ำวให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทรำบและถือ

ปฏิบัติ ซ่ึงบุคลำกรภำยในสถำบันท่ีเป็นกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปฏิบัติตำม

แนวทำงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด

- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม : สถำบันมีกลไกกำรป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ่ึงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของ

สถำบันไม่มีผู้ร้องเรียนเก่ียวกับกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่มีกำรเอ้ือ

ประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหน่ึง ท ำให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม

ก่อนประกำศร่ำง TOR รวมท้ังมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ โปร่งใส เป็นธรรมและ

สำมำรถตรวจสอบได้

- ปัญหา และอุปสรรค : -

- ข้อเสนอแนะ : -

- งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ

- แนวปฏิบัติในการ
ควบคุมวัสดุ

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีการควบคุมวัสดุ และมีการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย : มีวัสดุคงเหลือถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามบัญชี
ผลผลิต : สถาบันมีแนวปฏิบัติในการควบคุมวัสดุท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สถาบัน
ผลลัพธ์ : บุคลากรสามารถควบคุมติดตามวัสดุของสถาบัน และตรวจนับวัสดุ
คงเหลือตอนส้ินปีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มีวัสดุสูญหาย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด ำเนินกำรจัดท ำแนวปฏิบัติในกำรควบคุมวัสดุ และเผยแพร่แนวปฏิบัติ

ดังกล่ำวให้หน่วยงำนภำยในสถำบันทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้

บุคลำกรของหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง และจัดท ำทะเบียนคุม

วัสดุคงเหลือให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เป็นไปตำมแนวปฏิบัติทำง

บัญชี

- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม : สถำบันมีกลไกในกำรควบคุมวัสดุ ซ่ึง

ในกำรปฏิบัติงำนบุคลำกรสำมำรถควบคุมติดตำมวัสดุของสถำบัน และตรวจ

นับวัสดุคงเหลือตอนส้ินปีได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน และไม่มีวัสดุสูญหำย

- ปัญหา และอุปสรรค : -

- ข้อเสนอแนะ : -

- งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 19



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างกลไก
การป้องกันเพ่ือยับย้ัง
การทุจริต (ต่อ)

- สร้างช่องทางในการ
สอบถาม ทักท้วง และ
ร้องเรียน เพ่ือตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน 
กรณีมีข้อสงสัยในการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้าหมาย : สถาบันเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต : สถาบันมีช่องทางในการสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน เพ่ือ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลลัพธ์ : สถาบันได้รับความไว้วางใจในการใช้จ่ายงบประมาณจากประชาคม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด ำเนินกำรจัดท ำช่องทำงกำรสอบถำม ทักท้วงและร้องเรียนหลำยช่องทำง 

ดังน้ี (๑) ติดต่อด้วยตนเอง ณ กลุ่มงำนส่ือสำรองค์กำรและกิจกรรมเพ่ือสังคม 

(๒) ทำงไปรษณีย์ (๓) email : prnida@nida.ac.th และ (๔) Facebook : 

NIDA Thailand เพ่ือเปิดโอกำสให้บุคลำกรสอบถำม ทักท้วง และร้องเรียน 

กรณีมีข้อสงสัยในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม : สถำบันมีช่องทำงท้ัง Online และ 

Offline ในกำรสอบถำม ทักท้วง และร้องเรียน เพ่ือตรวจสอบกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ท ำให้เกิดควำมไว้วำงใจในกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกประชำคม

- ปัญหา และอุปสรรค : -

- ข้อเสนอแนะ : -

- งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ

กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือลดปัญหาการทุจริต

- ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร (MIS)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และบุคคล อีกท้ัง
สนับสนุนการท้างานของฝ่ายต่างๆ โดยมีระบบรักษาความลับของข้อมูลและ
จ้ากัดการใช้งานของบุคคลโดยเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน
เป้าหมาย : ร้อยละของการเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
เท่ากับร้อยละ 90
ผลผลิต : บุคลากรใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) มาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงมีระบบรักษาความลับของข้อมูลและจ้ากัดการใช้งานของบุคคล
โดยเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ผลลัพธ์ : สถาบันน้าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) มาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ป้องกันการทุจริต และลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนภำยในสถำบันน ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 

(MIS) มำใช้ในงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และด้ำนบุคคล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของบุคลำกร และลดกำรทุจริตในกำรด ำเนินกำร 

- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรม : สถำบันน ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร

บริหำร (MIS) มำช่วยในกำรปฏิบัติงำน โดยระบบดังกล่ำวมีกำรรักษำควำมลับ

ของข้อมูล และจ ำกัดกำรใช้งำนของบุคคลโดยเฉพำะผู้ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงสำมำรถ

ป้องกันกำรทุจริต และลดกำรใช้ดุลยพินิจของบุคลำกร 

- ปัญหา และอุปสรรค : ระบบ MIS ไม่สำมำรถรองรับใช้ได้กับ Windows 

เวอร์ช่ันใหม่ๆ

- ข้อเสนอแนะ : -

- งบประมาณท่ีใช้จ่าย : -

กองคลังและพัสดุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

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

- โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงาน 
สพบ.

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ควำมรู้ในกำรประเมินผลระดับคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ๒. เพ่ือจัดเตรียมควำมพร้อมใน

กำรเข้ำรับกำรประเมินผลระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำครัฐ

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

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำบัน ในระดับ ๔ คือ มีระดับ

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสูง

ผลผลิต : กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment: ITA) ตำมท่ีผู้ประเมินท่ีก ำหนด

ผลลัพธ์ : บุคลำกรมีควำมรู้ในกำรประเมินผลระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และสำมำรถจัดเตรียมควำมพร้อมใน

กำรเข้ำรับกำรประเมินผลระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำครัฐได้

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๒๐,๐๐๐ บำท (เงินรำยได้ของสถำบัน)

 ด ำเนินกำรโดยได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรท ำงำนกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ สพบ. จ ำนวน ๗ 

คร้ัง ดังน้ี (๑) คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๕ (๒) คร้ัง

ท่ี ๒/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ (๓)คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๕ เม่ือ

วันท่ี ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๕ (๔) คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ ม่ือวันท่ี ๔ เมษำยน 

๒๕๖๒ (๕) คร้ังท่ี ๕ เม่ือวันท่ี ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๕ (๖) คร้ังท่ี ๖ เม่ือ

วันท่ี ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕ และ (๗) คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ 

มิถุนำยน ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคล่ือน ก ำกับและติดตำมให้กำรด ำเนินงำน

ของสถำบันเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินของโครงกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ซ่ึงเป็นกำรประชุมผ่ำนส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจำกเป็นช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโครวิด ๑๙ 

ตำมประกำศสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ เร่ือง มำตรกำรป้องกัน

และควบคุมกำรระบำดของโรคโควิด ๑๙ (ฉบับท่ี ๙ - ๑๕)

 - ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม : สถำบันได้รับผลคะแนนกำร

ประเมินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

ของหน่วนงำนภำครัฐ ระดับ AA (ร้อยละ 95.29) 

 - ปัญหา อุปสรรค : - 

 - ข้อเสนอแนะ : - 

 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย (บาท) : ไม่ได้ใช้จ่ำยงบประมำณ เน่ืองจำก

ด ำเนินกำรจัดประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์

กองบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

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

- โครงการศึกษาธรรมาภิ
บาลและความพึงพอใจ
ต่อผลงานของผู้บริหาร
สถาบัน

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามหลักของธรรมาภิบาล 2. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ตามหลักของธรรมาภิบาล
เป้าหมาย : ๑. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลัก
ของธรรมาภิบาล ๒. น้าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล
ผลผลิต : ผลการศึกษาโครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อ
ผลงานของผู้บริหารสถาบัน จ้านวน ๑ ช้ินงาน
ผลลัพธ์ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ
สถาบันอยู่ในระดับดี
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๑๐๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2565 ก่อนประเมิน
ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แยกรายบุคคล โดย
หลักธรรมาภิบาลท่ีท้าการประเมิน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า
 - ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: บุคลากรของสถาบันมี
ความเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันฯ ตามหลักธรรมาภิ
บาลท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มี
คะแนนประเมินอยู่ระหว่าง 4.29 – 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
 - ปัญหา อุปสรรค : บุคลากรตอบแบบส้ารวจความคิดเห็นจ้านวนน้อย
 (182 ราย)
 - ข้อเสนอแนะ : ควรเพ่ิมช่องทางและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลการ
ส้ารวจความคิดเห็นให้มากข้ึน
 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย (บาท) : ๑๐๐,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

สภาคณาจารย์
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

สภาพนักงาน ด้าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจัดประชุม
คณะกรรมการฯ จ้านวน ๔ คร้ัง เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด้าเนินการฯ
 ร่างประกาศฯ การรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการคัดเลือก
เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ พิจารณาใบสมัคร/ เสนอช่ือ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้สมัคร/ 
เสนอช่ือ และพิจารณาผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนสายวิชาการท่ียกระดับ
การท้างานของตน และไม่ทุจริตในหน้าท่ี ซ่ึงมีบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าแปดสิบห้าคะแนนข้ึนไป และมี
คะแนนสูงสุด ดังน้ี (๑) ประเภทวิชาชีพ ได้แก่ นายคณาธิศ รตโนภาส 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช้านาญการ สังกัด ส้านักเทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศ และ (๒) ประเภทท่ัวไป ได้แก่ นางสาวสุจิตราภา ชัยนุศิลป์
 ต้าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารช้านาญงาน สังกัด คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
 - ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม : (๑) บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ียกระดับการท้างานของตน และไม่ทุจริตในหน้าท่ีได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และ (๒) สถาบันมีบุคลากรตัวอย่างท้ังด้านการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต
 - ปัญหา อุปสรรค : -
 - ข้อเสนอแนะ : -
 - งบประมาณท่ีใช้จ่าย (บาท) : ๓๘,๗๙๔.๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ 
1๙๓.๙๗ ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนสายวิชาการท่ี
ยกระดับการท้างานของตน และไม่ทุจริตในหน้าท่ี
เป้าหมาย : ยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้มี
ผลงานโดดเด่น มีอัตลักษณ์ความเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีทรงคุณค่าของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผลผลิต : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ประเภทวิชาชีพ จ้านวนหน่ึงรางวัลต่อปี และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภทท่ัวไป จ้านวน
หน่ึงรางวัลต่อปี
ผลลัพธ์ : บุคลากรเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ท้ังด้านการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๒๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้ของสถาบัน)

- โครงการรางวัล
ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
วิชาการดีเด่น

กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนา
สมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕)
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับปรุงระบบ
การรับเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตของสถาบัน

- ปรับปรุงและเผยแพร่แนว

ทางการจัดการเร่ืองร้องเรียน

การทุจริตของสถาบัน

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือปรับปรุงการรับเร่ืองร้องเรียน
ของสถาบัน ๒. เพ่ือเผยแพร่แนวทางการร้องเรียนของ
สถาบันให้ประชาชนมีความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจ และ
ความปลอดภัยในการร้องเรียน
เป้าหมาย : ระบบการรับเร่ืองร้องเรียนมีความรวดเร็ว 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ประชาชนมีความเช่ือม่ัน ความ
ไว้วางใจ และความปลอดภัยในการร้องเรียน
ผลผลิต : ระบบรับเร่ืองร้องเรียนมีประสิทธิภาพและ
เป็นมาตรฐาน
ผลลัพธ์ : สถาบันมีกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด าเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตของสถาบัน ให้เป็น ๒ ภาษา 
(ไทย-อังกฤษ) ต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ซ่ึงได้มีการเพ่ิมฟังก์ชันให้สามารถแนบ
ไฟล์เพ่ือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมได้ รวมถึงมีการระบุข้อมูลเพ่ือให้ผู้ร้องเรียนมี
ความเช่ือม่ัน ไว้วางใจ และมีความปลอดภัยในการร้องเรียนมายังสถาบันว่า 
"สถาบันขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และจะส่งข้อมูลการ
ร้องเรียนของท่านให้แก่คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของสถาบันตรวจสอบ
ต่อไป"
- ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/ กิจกรรม: ระบบรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของ
สถาบันมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน และเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562
- ปัญหา อุปสรรค: -
- ข้อเสนอแนะ: -
- งบประมาณท่ีใช้จ่าย (บาท): -

กองงานผู้บริหาร
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