
การปิดอกาส฿หຌกิดการมีสวนรวม 
 

 การ ขั บ ค ลืไ อนสถา บั น  พืไ อ เป สู ก า ร  ป็ น  “องค์ ก รคุ ณธร รม”  มี นว 
คิดมาจาก NIDA Transformation มืไอป พ.ศ. ๎๑๒ํ ทีไคณะกรรมการ NIDA Transformation เดຌ
฿หຌความส้าคัญกับ “คุณธรรมละจริยธรรม” ดยจะสอดทรกคุณธรรมละจริยธรรม฿นทุกบทบาท
ของสถาบัน ละจะ฿ชຌความรูຌ฿นศาสตร์การบริหารการพัฒนา฿นการผลักดันพืไอปลูกฝังคานิยม 
“คุณธรรมละจริยธรรม” กคน฿นสังคม ดังนัๅน คณะกรรมการ NIDA Transformation หในควรวา
สถาบันควรประกาศตัวองขຌาสูกระบวนการขับคลืไอนเปสู “องค์กรคุณธรรม” ละด้านินการขยาย
คานิยม “คุณธรรมละจริยธรรม” เปสูสังคมตอเป 

ละสืบนืไองมาจากทีไสถาบันเดຌจัดงาน Proud to be NIDA มืไอวันทีไ ๎๐ มกราคม 
๎๑๒๎ ดยสถาบันเดຌรับกียรติจาก คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาละประธานสภาผูຌทนราษฎร 
มาปาฐกถาภาย฿นงานนัๅน ซึไงหนึไง฿นประดในส้าคัญของการปาฐกถา คือ คุณชวน หลีกภัย เดຌ฿หຌ
ความส้าคัญกับคุณธรรมละจริยธรรม ดยสถาบันการศึกษาตຌอง “สรຌางคนดี” เม฿ชพียงคมีความรูຌ
อยางดียว คุณธรรมละจริยธรรมกใป็นสิไงส้าคัญเมพຌกัน 

ละจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม เดຌ
มอบนยบาย ฿หຌ สถา บั น  ป็ น  จຌ าภาพ ฿นการจั ด ตัๅ ง สถา บันวิ จั ย  ศ รษฐกิ จพอ  พี ย ง 
พืไอรวบรวม สังคราะห์ นวทางการพัฒนาอยางยัไงยืน ตามปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง พืไอ฿หຌ
กิดการขยายผลสูการพัฒนาพืๅนทีไตามนวพระราชด้าริอยางป็นระบบภาย฿นประทศ ละผยพร
฿หຌป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล ซึไงจากนยบายดังกลาวสถาบันสามารถด้านินการควบคูกับการ
ขับคลืไอนสถาบันพืไอเปสูการป็น “องค์กรคุณธรรม”  ตอเปเดຌ 

  ประธานคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ    
อิศรางกูร ณ อยุธยา เดຌประชุมหารือรวมกับกลุมตาง โ ทัๅงจากกลุมบุคลากรภาย฿น ละกลุมผูຌมี
สวนเดຌสวนสียทีไมีบทบาทส้าคัญ฿นการขับคลืไอนสถาบันพืไอชีๅจงละท้าความขຌา฿จกับครงการ
การขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ดังนีๅ 

  วันทีไ ๑ มีนาคม ๎๑๒๏ ประธานคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม ประชุม
รวมกับสภาพนักงาน พืไอชีๅจงละท้าความขຌา฿จกับครงการการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม 
  วันทีไ ํ๔ มีนาคม ๎๑๒๏ ประธานคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม 
ประชุมรวมกับนักศึกษา พืไอชีๅจงละท้าความขຌา฿จกับครงการการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม 



  วันทีไ ๎๑ สิงหาคม ๎๑๒๏ ประธานคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม 
ประชุมรวมกับผูຌบริหารสถาบัน พืไอชีๅจงละท้าความขຌา฿จกับครงการการขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรม 
  วันทีไ ๎๓  ตุลาคม ๎๑๒๏ สภาคณาจารย์เดຌจัด฿หຌมีการประชุมสภาคณาจารย์ ครัๅง
ทีไ ๑/๎๑๒๏ ดยประธานสภาคณาจารย์เดຌชีๅจงละท้าความขຌา฿จกับครงการขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรมละกรรมการสภาคณาจารย์เดຌรวมกันระดมความคิดคุณธรรม ๏ ประการของอาจารย์ 

จากการเปพบกลุมตาง โ พืไอชีๅจงรายละอียดละนวทาง฿นการขับคลืไอน
สถาบันเปสูการป็นองค์กรคุณธรรม นัๅน ส้ารใจลุลวงเปเดຌดຌวยดีตละกลุมมีความกระตือรือรຌน
ละ฿หຌความส้าคัญ฿นการพิจารณาคุณธรรม ๏ ประการของตละกลุม ซึไงตละกลุมกใจะมี
กระบวนการ฿นการรวบรวมคุณธรรม ๏ ประการ฿นรูปบบทีไหมาะสมตกตางกันออกเป อาทิ
ชน การประชุมลกปลีไยนความคิดหในภาย฿นกลุม พืไอสรุปป็นอัตลักษณ์ ๏ ประการของกลุม
ตัวอง ซึไงถือวาป็นกຌาวส้าคัญทีไสดง฿หຌหในถึงพลัง฿นการรวมมือกัน฿นการขับคลืไอนสถาบันเปสู
การป็นองค์กรคุณธรรมตอเป 
 

 ละมืไอวันทีไ ๎ํ มกราคม ๎๑๒๐ ณ หຌองประชุมสิริวัฒนภักดี  ชัๅน ํํ อาคารนราธิป
พงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์คณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรมประชุม
รวมประชุมกบัผูຌทนของทัๅง ๐ กลุม คือ 

 ํ. สายผูຌบริหารสถาบัน 
 ๎. สายนักวิชาการ  
 ๏. สายสนับสนุน  
 ๐. สายนักศึกษา  

 พืไอสรุปพฤติกรรมหลัก ๏ อัตลักษณ์ของสถาบันจากการรับฟังความคิดหในของบุคลากร
ละผูຌมีสวนเดຌสียภายนอกพืไอน้ามาขับคลืไอนวัฒนธรรมองค์กร฿นการป็นองค์กรคุณธรรม เดຌ
พิจารณาอยางกวຌางขวาง฿นทุกอัตลักษณ์ทีไตละกลุมเดຌน้าสนอ รวมถึงเดຌมีการหารือรวมกับ
ตัวทนของกลุมตาง โ พืไอ฿หຌตกผลึกป็นอัตลักษณ์ ๏ ประการของสถาบัน ดังนีๅ  

 

 

 



  อัตลักษณ์ ํ ซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) 

  มีความหในวาทุกกลุมเดຌน้าสนออัตลักษณ์ “ซืไอสัตย์สุจริต” ชนดียวกัน฿นทุก
กลุม ซึไงทีไประชุมมีความหในวาอัตลักษณ์ “ซืไอสัตย์สุจริต (Integrity)” ฿หຌหมายรวมเปถึงความ
ซืไอสัตยสุ์จริตละยึดมัไน฿นสิไงทีไถูกตຌอง 

  อัตลักษณ์ ๎ ความรับผิดชอบ (Accountability) 

  มีความหในวามี ๏ กลุมทีไเดຌน้าสนออัตลักษณ์ “ความรับผิดชอบ” เดຌก ผูຌบริหาร 
สายสนับสนุน ละนักศึกษา ฿นสวนของสายวิชาการเมเดຌน้าสนออัตลักษณ์ “ความรับผิดชอบ” 

เวຌ ซึไงทีไประชุมเดຌหารือรวมกับตัวทนของสายวิชาการละหในพຌองตຌองกันวา “ความรับผิดชอบ” 

ป็นอัตลักษณ์ทีไส้าคัญทีไสายวิชาการพึงมี ละสามารถกีไยวยงกับความปรง฿สทีไสายวิชาการเดຌ
นา้สนอเดຌ 

  อัตลักษณ์ ๏ จิตสาธารณะ (Public Mind) 

  มีความหในวาอัตลักษณ์ทีไตละกลุมน้าสนอ เดຌก ผูຌบริหารน้าสนอสียสละ สาย
วิชาการน้าสนออุทิศพืไอสวนรวม สายสนับสนุนน้าสนอมีจิตบริการละนๅ้า฿จ ละนักศึกษา
น้าสนอคุณธรรม นัๅน ทีไประชุมหในวาสามารถหมายถึง “จิตสาธารณะ (Public Mind)” เดຌ ซึไง
จากการหารือรวมกันกับตัวทนทัๅง ๐ กลุม เดຌหในป็นอกฉันท์กันวา อัตลักษณ์ทีไ ๏ คือ “จิต
สาธารณะ (Public Mind)” ซึไงการมีจิตสาธารณะเดຌหมายถึงการทีไบุคคลเดຌมีการพิจารณาครบทุก
งมุมลຌว฿นการทีไจะท้าประยชน์พืไอสวนรวม 

  ทัๅงนีๅ ทีไประชุมมีมติอนุมัติอัตลักษณ์ ๏ ประการของสถาบัน คือ 

ํ. ซืไอสัตย์สุจริต (Integrity) 

๎. ความรับผิดชอบ (Accountability) 

๏. จิตสาธารณะ (Public Mind) 

  ดย฿นทีไประชุมเดຌมีการลกปลีไยนความคิดหใน ประมินผลกันพิไมติม ดังนีๅ 

ํ. การสดงพฤติกรรมชิงบวก฿นตละอัตลักษณ์ของตละกลุมอาจจะตกตาง
กันออกเปตามบทบาทละหนຌาทีไ ซึไงตละกลุมอาจ฿หຌนๅา้หนักของตละอัตลักษณ์ตกตางกัน ชน 
กลุมนักศึกษาอาจนຌน฿นรืไองความซืไอสัตย์สุจริต (Integrity) ซึไงนักศึกษาจะตຌองยึดมัไน฿นความดี 
ความถูกตຌอง กลุมสายวิชาการอาจนຌนจิตสาธารณะ การอุทิศพืไอสวนรวมละท้างานอยางตใมทีไ 
กลุมผูຌบริหารอาจนຌนการบริหารงานอยางป็นธรรม ตรงเปตรงมา ป็นตຌน  



๎. ตละกลุมตຌองเปด้านินการขับคลืไอนอัตลักษณ์ ๏ ประการของสถาบัน ตละ
กลุมตຌองปลอัตลักษณ์ดังกลาวเปสูการปฏิบัติทีไป็นพฤติกรรมชิงบวก ดยการจัดกิจกรรมหรือ
ครงการทีไสะทຌอนถึงอัตลักษณ์ ๏ ประการของสถาบัน ก้าหนดปງาหมาย ก้าหนดตัวชีๅวัดพืไอวัดผล
ละประมินผล ทัๅงนีๅ ตละกลุมตຌองตระหนักวาการขับคลืไอนสถาบันเปสู “องค์กรคุณธรรม” 

เมเดຌป็นการปฏิบัติทีไนอกหนือจากงานประจ้า ตป็นการบูรณาการคุณธรรมทีไสถาบันเดຌนຌน฿หຌ
ขຌากับงานประจ้าทีไเดຌปฏิบัติ  

๏. ฿หຌความส้าคัญกับความปรง฿ส฿นการป็นหนึไง฿นพฤติกรรมชิงบวกทีไส้าคัญ 

ดยตละกลุมอาจประยุกต์ความปรง฿ส฿หຌขຌากับอัตลักษณ์ ๏ ประการขຌางตຌน 

๐. การก้าหนดอัตลักษณ์ ๏ ประการ ควรป็นพฤติกรรมละถຌอยค้าทีไขຌา฿จงาย ซึไง
สามารถขຌา฿จละชดัจนเดຌดຌวยความหมายตรงตัว 

๑. บุคคลส้าคัญทีไจะท้า฿หຌการขับคลืไอนสถาบันเปสู “องค์กรคุณธรรม” คือผูຌน้า฿น
ตละกลุมตຌองรับรูຌละขຌา฿จปງาหมาย฿หຌชัดจน ดยผูຌน้า฿นตละกลุมตຌองก้าหนดบทบาท 
ติดตาม สงสริม ฿หຌก้าลัง฿จสมาชิก฿นกลุม นอกจากนีๅ ฝຆายลขานุการฯ ละคณะอนุกรรมการฯ 
จะตຌองมีบทบาทส้าคัญ฿นการขຌาเปชวยสนับสนุน รับฟังความคิดหใน ละปຂดอกาส฿หຌตละกลุม
เดຌสดงความคิดหในละสดงศักยภาพเดຌอยางตใมทีไ ทัๅงนีๅ ฝຆายลขานุการฯ ตຌองพรຌอม฿หຌ
ค้านะนา้ทีไถูกตຌองกกลุมตาง โ หากมีขຌอขัดขຌองหรือขຌอสงสัยประการ฿ด 

๑. ตละกลุมควรขຌมงวด฿นการจัดท้าตัวชีๅวัดทีไ฿ชຌ฿นการวัดผลผลสมฤทธิ่ของ
พฤติกรรมชิงบวกดยทຌจริง ซึไงตัวชีๅวัดทีไวัดผลจากการท้ากิจกรรมหรือครงการทีไตละกลุมเดຌคิด 
วิคราะห์ ละหารือรวมกันภาย฿นสมาชิก 

๒. คณะอนุกรรมการฯ อาจริไมด้านินการขับคลืไอนอัตลักษณ์ ๏ ประการ ฿นต
ละกลุมดยอาจก้าหนดหนวยงานตัวอยาง฿นตละกลุม (Pilot) พืไอทดลองด้านินการขับคลืไอนอัต
ลักษณ์ ๏ ประการ ละถอดป็นมดลเวຌส้าหรับการขับคลืไอนหนวยงานอืไนตอเป ชน กลุมสาย
สนับสนุนอาจลือกบางหนวยงานมาด้านินการป็นหนวยงานน้ารองกอน ป็นตຌน 

  ทัๅงนีๅ ฿นป ๎๑๒๐ เดຌจัดท้าผนการด้านินงานการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ้าปงบประมาณ ๎๑๒๐ ละการประมินผลการ
ด้านินงานการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รอบ ๒ ดือน 
ปงบประมาณ ๎๑๒๐ รายละอียดตามอกสารนบ 



การมีสวนรวมของผูຌมีสวนเดຌสียภาย฿นละภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 มืไอวันทีไ ๎๐ มีนาคม ๎๑๒๐ วลา ๕.๏์ น. ณ หຌองประชุมสิริวัฒนภักดี ชัๅน ํํ อาคาร
นราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม
ประชุมรวมกับผูຌบริหารสถาบัน ดยประธานคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม รอง
ศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ละกรรมการเดຌชีๅจຌงท้าความขຌา฿จคุณธรรม ๏ 

ประการละรวมลกปลีไยนความคิดหในพืไอด้านินการจัดกิจกรรม฿นการผลักดันคุณธรรม ๏ 

ประการ เดຌก ํ. ซืไอสัตย์สุจริต  (integrity) ๎. รับผิดชอบ (accountability) ๏. จิตสาธารณะ 
(Public mind) 

  อนึไง รองอธิการบดีฝຆายบริหาร เดຌน้าสนอขຌอคิดหในละขຌอสนอนะกีไยวกับอัตลักษณ์ 
๏ ประการของสถาบันของกลุมผูຌบริหารสถาบัน฿นการน้าเปสูการปฏิบัติ 

ท่ีมาของขຌอคิดหในละขຌอสนอนะกีไยวกับอัตลักษณ์ ๏ ประการของสถาบันของกลุมผูຌบริหาร
สถาบัน฿นการน้าเปสูการปฏิบัติ นัๅน มาจากทีไประชุมคณะกรรมการผูຌบริหารสถาบัน ครัๅงทีไ ๎/

๎๑๒๐ มืไอวันทีไ ๎๐ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๐  ทีไประชุมเดຌขอความรวมมือจากคณะผูຌบริหารสถาบัน
สดงความคดิหในหรือขຌอสนอนะ฿นการถอดอัตลักษณ์ ๏ ประการของสถาบันของกลุมผูຌบริหาร
วาจะมีวิธีการด้านินการเปสูการปฏิบัติทีไป็นรูปธรรมเดຌอยางเร ดย฿หຌสงขຌอคิดหในหรือ
ขຌอสนอนะเปยังคณะอนุกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ภาย฿น ๎ สัปดาห์ พืไอรวบรวมขຌอมูลละนาสนอทีไประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) 
ตอเป 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มืไอวันทีไ ๎๐ มีนาคม ๎๑๒๐ วลา ํ์.๏์ น. ณ หຌองประชุม ๔์๏  ชัๅน ๔ อาคารนราธิป
พงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์คณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรมประชุม
รวมกับสมสรนักศึกษาซึไงป็นตัวทนของผูຌมีสวนเดຌสียภายนอก ดยประธานคณะกรรมการ
ขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ละกรรมการเดຌชีๅ
จຌงท้าความขຌา฿จคุณธรรม ๏ ประการละรวมลกปลีไยนความคิดหในพืไอด้านินการจัด
กิจกรรม฿นการผลักดันคุณธรรม ๏ ประการ เดຌก ํ. ซืไอสัตย์สุจริต  (integrity) ๎. รับผิดชอบ 
(accountability) ๏. จิตสาธารณะ (Public mind)  

 อนึไง รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน นตรพธิ่กຌว ผูຌชวยอธิการบดีฝຆายสืไอสารองค์การละ
กิจการนักศึกษา เดຌน้าสนออัตลักษณ์ ๏ ประการ ฿นบบของนักศึกษา ดยประธานคณะกรรมการ
ขับคลืไอนองค์กรคุณธรรมเดຌ฿หຌนวคิดรืไอง ZERO Corruption กนกัศึกษาดຌวย 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 มืไอวันทีไ ๎๒ มีนาคม ๎๑๒๐ วลา ํ์.๏์ น. ณ หຌองประชุมอินทรภูวศักด่ิ  ชัๅน ๔ 

อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะกรรมการขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรมประชุมรวมกับผูຌทนสภาคณาจารย์ ดยประธานคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรมรองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ละกรรมการเดຌชีๅจຌงท้าความขຌา฿จ
คุณธรรม ๏ ประการละรวมลกปลีไยนความคิดหในพืไอด้านินการจัดกิจกรรม฿นการผลักดัน
คุณธรรม ๏ ประการ เดຌก ํ. ซืไอสัตย์สุจริต  (integrity) ๎. รับผิดชอบ (accountability) ๏. จิต
สาธารณะ (Public mind)  

 อนึไง รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณาจารย์ เดຌน้าสนอ
จริยธรรมของนักวิชาการ ดยมีขຌอสนอนะละ฿หຌขຌอคิดหในกีไยวกับองค์กรคุณธรรมชน การทีไ
ผูຌบริหาร อาจารย์ เมรับของขวัญ ของช้ารวย จากผูຌมีสวนเดຌสวนสีย เมวากรณี฿ดโ ทัๅงสิๅน  

************ 

 



ท่ี โครงการ/กจิกรรม การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ํ

ประชุมคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรม รวมกับผูຌทนของตละกลุม

คณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรมประชุมรวมกับผูຌทนของฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาพนักงาน ละผูຌชวยอธิการบดีฝ่ายสืไอสาร
องค์การละกิจการนกัศึกษา พืไอสรุปพฤติกรรมหลัก ๏ อัตลกัษณ์ของสถาบัน จาก
ตละกลุมทีไสงมา

ํ-๏ํ มกราคม 
๎๑๒๐ ลขานุการ

ขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรม

๎

ประชุมกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม 
ละอนุกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม

คณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม ประชุมรวมกับอนุกรรมการขับคลืไอน
องค์การคุณธรรม ฿หຌรบัทราบมติทีไประชุมคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม
ไดຌสรุปพฤติกรรมหลัก ๏ อัตลกัษณ์ของสถาบัน ํ. ซืไอสัตย์สจุริต  (integrity) ๎. 

รบัผิดชอบ (accountability) ๏. จิตสาธารณะ (Public mind) พืไอสงมอบกิจกรรม
การขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม ละดํานินการประชาสัมพันธ์

ํ-๎๔ กุมภาพันธ์ 
๎๑๒๐ ลขานุการ

ขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรม

๏

การกําหนดพฤติกรรมหลัก ๏ อัตลกัษณ์ของ
กลุมตัวอง ละจัดทําผนขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรมของกลุมตัวอง

ตละกลุมดํานินการประชุมพืไอรวบรวมละกําหนดพฤติกรรมทีไสดงถึงอัตลกัษณ์
฿นการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรมของกลุมตนอง ละจัดทําผนขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรมของกลุมตนอง

ํ มีนาคม - ๏์ 

มิถุนายน ๎๑๒๐

 - คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน 
(ทคบ)                
 - สภาคณาจารย์   
 - สภาพนักงาน     
 - สมสรนักศึกษา

ผนการดําเนินงานการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๑๒๐

            สถาบันไดຌมีคําสัไงตงตัๅงคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม คําสัไงทีไ ๓๕์/๎๑๒๎ ลงวันทีไ ํ๔ ตุลาคม ๎๑๒๎ มีรองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ป็น
ประธาน รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร ปน็ลขานุการ ละตงตัๅงคณะอนุกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม คําสัไงฯทีไ ๏๐/๎๑๒๏ ลงวันทีไ ๎์ มกราคม ๎๑๒๏ มีศาสตราจารย์ ดร.จิร
ประภา อัครบวร ปน็ประธาน คณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรมไดຌประชุม ละชิญผูຌมีสวนกีไยวขຌอง ผูຌมีสวนไดຌสวนสีย฿นการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรมประชุมหารือ 
ลกปลีไยนความคิดหในถึงนวทาง฿นการจะกําหนดอัตลกัษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดยนຌนการมีสวนรวมรวมกัน



ท่ี โครงการ/กจิกรรม การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

๐

ประชุมชีๅจงทําความขຌา฿จการดํานิน
กิจกรรมของตละกลุม ประธานคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม   ละกรรมการขຌาประชุมชีๅจง

ทําความขຌา฿จการดํานินกิจกรรมของตละกลุม

ํ-๏์ มษายน 
๎๑๒๐

 อนุกรรมการ
ขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรม

๑

การจัดกิจกรรมตามผน ตละกลุมดํานินการจัดกิจกรรมตามผนงานภาย฿นกลุมตละกลุมทีไสดงถึง
พฤติกรรม ๏ อัตลกัษณ์ของสถาบัน

ํ มษายน - ๏์ 

กันยายน ๎๑๒๐
 - คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน 
(ทคบ)                
 - สภาคณาจารย์   
 - สภาพนักงาน     
 - สมสรนักศึกษา

๒

ประชุมคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรม รวมกับผูຌทนของตละกลุม

พืไอรายงานความกຌาวหนຌาของตละกลุม พรຌอมทัๅงสรุปผลงาน ปัญหา฿นการ
ดาํนินงาน

ตุลาคม ๎๑๒๐  อนุกรรมการ
ขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรม

๓
ประชุมคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรม

จัดทําผนการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม฿นปี ๎๑๒๑ ธันวาคม ๎๑๒๐ ลขานุการ
ขับคลืไอนองค์กร



ท่ี โครงการ/กิจกรรม การดําเนินการ สถานะ ผู้รบัผิดชอบ

ํ

ประชุมคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม
 รวมกับผูຌทนของตละกลุม

คณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรมประชุมรวมกับผูຌทนของฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาพนักงาน ละผูຌชวยอธิการบดีฝ่ายสืไอสาร
องค์การละกิจการนักศึกษา พืไอสรุปพฤติกรรมหลัก ๏ อัตลกัษณ์ของสถาบัน จาก
ตละกลุมทีไสงมา ฿นวันทีไ ๎ํ มกราคม ๎๑๒๐   หຌองประชุมสิริวัฒนภักดี  ชัๅน ํํ

ดํานินการลຌว ลขานุการ
ขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรม

๎

ประชุมกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม ละ
อนุกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม

คณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม ประชุมรวมกับอนุกรรมการขับคลืไอน
องค์การคุณธรรม ฿หຌรบัทราบมติทีไประชุมคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม
ไดຌสรุปพฤติกรรมหลัก ๏ อัตลกัษณ์ของสถาบัน ํ. ซืไอสัตย์สจุริต  (integrity) ๎. 

รบัผิดชอบ (accountability) ๏. จิตสาธารณะ (Public mind) พืไอสงมอบกิจกรรม
การขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม ละดํานินการประชาสัมพันธ์฿นวันทีไ ๏ กุมภาพันธ์ 
๎๑๒๐ หຌองประชุม ๔์๏ ชัๅน ๔

ดาํนินการลຌว ลขานุการ
ขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรม

ทัๅง ๐ กลุมไดຌทําบันทึกสงผนการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม ดงันีๅ                     
ํ. สภาพนักงานมีบันทึกขຌอความทีไ อว. ๓๎์ํ/สง ์ํ๎ ลงวันทีไ ํ์ มีนาคม 
๎๑๒๐  รืไอง พฤติกรรมทีไสดงถึงอัตลกัษณ์฿นการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรมของ
บุคลากรสายสนับสนุน วันทีไ  ํ์ มีนาคม ๎๑๒๐

๎. สมสรนักศึกษา สพบ. มีหนังสือทีไ ส สพบ. ํ๓ ลงวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๒๐ รืไอง
 ขอสงผนขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม ของสมสรนกัศึกษา ประจําปีงบประมาณ 

๎๑๒๐ วันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๒๐

 ๏. ทีไประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (ทคบ.) ไดຌสงผนขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรมของผูຌบริหาร วันทีไ ๎๏ มีนาคม ๎๑๒๐

ผลการดําเนินงานการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รอบ ๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๑๒๐

๏

 - คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน 

(ทคบ)               
 - สภาคณาจารย์  
  - สภาพนักงาน  
  - สมสรนักศึกษา

การกําหนดพฤติกรรมหลัก ๏ อัตลกัษณ์ของ
กลุมตัวอง ละจัดทําผนขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรมของกลุมตัวอง

ดาํนินการลຌว



ท่ี โครงการ/กิจกรรม การดําเนินการ สถานะ ผู้รบัผิดชอบ

ประชุมชีๅจงทําความขຌา฿จการดํานินกิจกรรม
ของตละกลุม

   ประธานคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรมละกรรมการ ไดຌขຌาประชุม
ชีๅจงทําความขຌา฿จการดํานินกิจกรรมของตละกลุม ดงันีๅ                              
     - กลุมผูຌบริหารสถาบัน  วันทีไ ๎๐ มีนาคม ๎๑๒๐ วลา ๕.๏์ น.

  - กลุมนักศึกษา วันทีไ ๎๐ มีนาคม ๎๑๒๐ วลา ํ์.๏์ น.

  - กลุมนักวิชาการ (สภาคณาจารย์) วันทีไ ๎๒ มีนาคม ๎๑๒๐ วลา ํ์.์์ น.
   - กลุมบุคคลากรสถาบัน (สภาพนักงาน) วันทีไ ๔ มษายน ๎๑๒๐ วลา ํ๏.๏์ น.

๑

การจัดกิจกรรมตามผน ตละกลุมดํานินการจัดกิจกรรมตามผนงานภาย฿นกลุมตละกลุม ทีไสดงถึง
พฤติกรรมหลัก ๏ อัตลกัษณ์ของสถาบัน ระหวางวันทีไ  ํ มษายน - ๏์ กันยายน 
๎๑๒๐

อยูระหวางดํานินการ  - คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน 
(ทคบ)               
  - สภาคณาจารย์ 
   - สภาพนักงาน 
     - สมสร
นักศึกษา

๒

ประชุมคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม
 รวมกับผูຌทนของตละกลุม

 พืไอรายงานความกຌาวหนຌาของตละกลุม พรຌอมทัๅงสรุปผลงาน ปัญหา฿นการ
ดาํนินงาน ดือนตุลาคม ๎๑๒๐

ยังไมถึงกําหนดการ  อนุกรรมการ
ขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรม

๓

ประชุมคณะกรรมการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม จัดทําผนการขับคลืไอนองค์กรคุณธรรม฿นปี ๎๑๒๑ ดอืน ธันวาคม ๎๑๒๐ ยังไมถึงกําหนดการ ลขานกุาร
ขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรม

๐

ลขานุการ
ขับคลืไอนองค์กร
คุณธรรม

ดํานินการลຌว


