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ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล  
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มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

  

๑. หลักการและเหตุผล 

ป�ญหาการทุจริตส�งผลกระทบอย�างใหญ�หลวงต�อความม่ันคงแห�งรัฐ ความเจริญก!าวหน!าของประเทศ 
และความผาสุกของประชาชน ท้ังยังเป&นสาเหตุของป�ญหาสังคมต�างๆ ท่ีต�อเนื่องตามมาก�อให!เกิดสภาวะการ 
ถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ป�ญหาสังคมท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะขาดป�จจัยในการแก!ป�ญหา การเกิด
ป�ญหา การเลือกปฏิบัติและให!สิทธิ์แก�บุคคลท่ีเอ้ือผลประโยชน4ในภาครัฐ นอกจากนี้ การทุจริตยังถือได!ว�าเป&น
พฤติกรรมท่ีขัดต�อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ!านเมืองท่ีดี หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม อันเป&น
หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คณะรักษาความสงบแห�งชาติ จึงได!ออกคําสั่งท่ี 
๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป?องกันและแก!ไขป�ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได!กําหนดให!ทุกส�วนราชการและ
หน�วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป?องกันและแก!ไขป�ญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส�วน
ราชการและหน�วยงานของรัฐ โดยมุ�งเน!นการสร!างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วม
จากทุกภาคส�วนในการตรวจสอบ เฝ?าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให!เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
เพ่ือให!ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร�งใส และมีการดําเนินการถูกต!อง
ตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให!เกิดความโปร�งใส มี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให!มีส�วนร�วมในการรณรงค4 และปลูกจิตสํานึกค�านิยมให!ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให!ผู!ปฏิบัติงาน มีความซ่ือสัตย4สุจริต มี
คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให!องค4กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร4ชาติว�าด!วยการป?องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน4 “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ัง 
ชาติต!านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร!างวัฒนธรรมการ
ต�อต!าน การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส�วน และปฏิรูปกระบวนการป?องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให!มีมาตรฐานเทียบเท�าสากล ผ�านยุทธศาสตร4 ๖ ด!าน ได!แก� สร!างสังคมท่ีไม�
ทนต�อการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต!านการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบป?องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ
รับรู!การทุจริตของประเทศไทย โดยเป?าประสงค4ของยุทธศาสตร4ชาติฯ ระยะท่ี ๓ คือ ประเทศไทยมีค�าดัชนีการ
รับรู!การทุจริต (CPI) สูงกว�าร!อยละ ๕๐ เพ่ือให!เป&นมาตรฐานเป&นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต�างประเทศ มติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได!เห็นชอบร�างยุทธศาสตร4ชาติว�าด!วยการป?องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ และให!หน�วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร4ชาติฯ ไปสู� การ
ปฏิบัติโดยกําหนดไว!ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปaและแผนปฏิบัติราชการประจําปa ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอ โดยให!หน�วยงานภาครัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคล!องกับยุทธศาสตร4ชาติ ๒๐ ปa และแผนการ 
ปฏิรูปประเทศด!านต�างๆ ด!วย โดยสาระสําคัญของยุทธศาสตร4ฯ มีดังนี้ 



๒ 
 

วิสัยทัศน) : “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต!านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean 
Thailand) 

เปาหมายหลัก : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู!การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) สูงกว�าร!อยละ ๕๐ 

วัตถุประสงค) : 

๑. สังคมมีพฤติกรรมร�วมต!านการทุจริตในวงกว!าง 

๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ�งต!านการทุจริตในทุกภาคส�วน 

๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย�างเท�าทันด!วยนวัตกรรม กลไกป?องกันการทุจริตและระบบบริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๔. การปราบปรามการทุจริตและบังคับใช!กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป&นธรรม และได!รับความ 
ร�วมมือจากประชาชน 

๕. ดัชนีการรับรู!การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย มีค�า 
คะแนนในระดับสูงข้ึน 

ยุทธศาสตร4การดําเนินงาน ๖ ยุทธศาสตร4 ประกอบด!วย 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๑ สร!างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต!านการทุจริต 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๔ พัฒนาระบบป?องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู!การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย  

 

๒. นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

ท่ีประชุมสภาสถาบันได!กําหนดนโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4 ข!อ ๑ ซ่ึงสถาบัน ได!
นํามาเป&นแนวทางในการกําหนดนโยบาย ดังนี้ 

“ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักกฎหมาย และหลักความรับผิดชอบต�อสังคม ในการบริหารจัดการ
สภาสถาบัน และกํากับการบริหารจัดการสถาบัน”  



๓ 
 

๓. แผนกลยุทธ) ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

ท่ีประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4 ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๑มีนาคม๒๕๖๒ มีมติ
เห็นชอบแผนกลยุทธ4 ๔ ปa (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4 และท่ีประชุมสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4 ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๘ตุลาคม๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4 ซ่ึงมียุทธศาสตร4การพัฒนา 
๔ ยุทธศาสตร4 คือ 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๑ “เพ่ิมขีดความสามารถในการหารายได!” 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๒ “เพ่ิมชื่อเสียง การยอมรับ Brand Value” 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๓ “การปฏิบัติการท่ีเป&นเลิศ” 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๔ “ทรัพยากรท่ีเป&นเลิศ” 

โดยยุทธศาสตร4ท่ี ๓ การปฏิบัติการท่ีเป&นเลิศ กลยุทธ4ท่ี ๓.๕ “เสริมสร!างธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินงาน” ได!ส�งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป?องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4 ประจําปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให!บรรลุวัตถุประสงค4ของแผนดังกล�าว 

 

๔. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป?องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย�างเป&นระบบครบวงจร ต้ังแต�การทบทวนข!อมูลท้ังภายนอกสถาบัน 
ประกอบด!วย รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร4ชาติ ระยะ ๒๐ ปa (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร4ชาติว�าด!วยการ
ป?องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการป?องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) สําหรับข!อมูล
ภายในสถาบัน ประกอบด!วย นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4 แผนกลยุทธ4 ๔ ปa (พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป?องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4    
โดยนําข!อมูลท่ีได!มาวิเคราะห4 และจัดทําแผนปฏิบัติการป?องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปaงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอผู!บริหารของสถาบันอนุมัติแผนฯ ดังกล�าว 

แผนปฏิบัติการป?องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4 ประกอบด!วย ๔ ยุทธศาสตร4 ดังนี้ 



๔ 
 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๑ “สร!างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต” 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป?องกันการทุจริตเชิงรุก” 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 

ท้ัง ๔ ยุทธศาสตร4มีกลยุทธ4 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ  
และผู!รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค)แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ : 

๑. เพ่ือเสริมสร!างจิตสํานึกให!แก�บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน!าท่ีด!วยหลักธรรมาภิบาล 
รวมท้ังประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๒. เพ่ือให!การปฏิบัติงานของบุคลากรเป&นไปด!วยความชัดเจนโปร�งใสสามารถตรวจสอบได! 

๓. เพ่ือสร!างแรงจูงใจให!เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชน4ของทางราชการเป&น
หลัก 

๔. เพ่ือสร!างแนวร�วมในการป?องกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร 

๕. เพ่ือสร!างกลไกในการป?องกันและต�อต!านการทุจริต 



ยุทธศาสตร
ท่ี ๑ “สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต”

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให�สามารถแยก
ระหว"างผลประโยชน�ส"วนตัว
และผลประโยชน�ส"วนรวม

- โครงการเสริมสรางค�านิยม
องค�กรของสํานักบรรณสารการ
พัฒนา

วัตถุประสงค� : เพื่อเผยแพร�ค�านิยมองค�กรของสํานักใหบุคลากรไดรับ
รูและเขาใจความหมายที่ตรงกัน ตลอดจนเชิญชวนใหบุคลากรปฏิบัติ
ตามค�านิยมองค�กร เพื่อใหเกิดประโยชน�ต�อตนเองและองค�กร
เป%าหมาย : บุคลากรของสํานักเขาร�วมโครงการไม�นอยกว�ารอยละ ๘๐
ผลผลิต : บุคลากรที่รูและเขาใจในการทํางานที่สอดคลองกับค�านิยม
องค�กร
ผลลัพธ� :  บุคลากรเกิดความรูความเขาใจ และ
มีการทํางานที่สอดคลองกับค�านิยมองค�กร

๑ กรกฏาคม - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓

 -
(เงินกองทุนพัฒนา

ทรัพยากร
สารสนเทศ)

สํานักบรรณสาร
การพัฒนา

- เจตนารมณ�เจตจํานงในการ
บริหารงานและการเป9นองค�กร
ธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค� : เพื่อแสดงว�าผูบริหารของสถาบันมีเจตนารมณ�ในการ
บริหารงานดวยการนอมนําพระบรมราโชวาทฯ และค�านิยมร�วมของ
สถาบัน มาเป9นหลักในการปฏิบัติหนาที่ ดวยความมุ�งมั่น ตั้งใจ
บริหารงานดวยความซื่อสัตย�สุจริต มีคุณธรรม โปร�งใส และเป9นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
เป%าหมาย : ประกาศเจตนารมณ�เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
และการเป9นองค�กรธรรมาภิบาล ใหบุคลากรของสถาบันถือปฏิบัติ
ผลผลิต : ประกาศเจตนารมณ�เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและ
การเป9นองค�กรธรรมาภิบาล ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผลลัพธ� : มีการเผยแพร�ประกาศเจตนารมณ�ผ�านช�องทางการ
ประชาสัมพันธ�ต�างๆ โดยการติดโปสเตอร�ภายในสถาบัน หนังสือเวียน
 และนําข้ึนเว็บไซต�ของสถาบัน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

- กองงานผู�บริหาร

แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๑ “สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให�สามารถแยก
ระหว"างผลประโยชน�ส"วนตัว
และผลประโยชน�ส"วนรวม 
(ต"อ)

- โครงการการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพื้นฐานสําหรับ
บัณฑิตศึกษา (ND๔๐๐๐)

วัตถุประสงค
 : เพื่อให�ผู�สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเป<นคนที่มี
คุณภาพสมบูรณ� มีคุณธรรมจริยธรรม มีโลกทัศน�กว�างไกล เป<นที่
ยอมรับในสังคม
เป%าหมาย : นักศึกษาเข�าเรียนวิชาพื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา 
(ND๔๐๐๐) ไม"น�อยกว"าร�อยละ 80 
ผลผลิต : นักศึกษาที่มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม
ผลลัพธ
 : นักศึกษาเป<นคนที่มีคุณภาพสมบูรณ� มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีโลกทัศน�กว�างไกล เป<นที่ยอมรับในสังคม

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

 -
(เงินรายได�)

กองบริการ
การศึกษา

- โครงการอบรมให�ความรู� เรื่อง 
"ข�อควรระวังการคัดลอก
วิทยานิพนธ�สําหรับการเขียน
รายงานทางวิชาการ" ประจําปC
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วัตถุประสงค
 : เพื่อให�นักศึกษาและผู�ที่สนใจเข�าร"วมอบรมได�ทราบ
ถึงข�อควรระวังในการคัดลอกผลงาน รวมถึงสามารถเขียนอ�างอิง
ผลงานของผู�อ่ืนได�อย"างถูกต�อง
เป%าหมาย : นักศึกษาและผู�ที่สนใจเข�าร"วมอบรม จํานวน 200 คน 
ได�ทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
ผลผลิต : นักศึกษาและผู�ที่สนใจเข�าร"วมอบรมที่ทราบบทลงโทษทาง
วินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
ผลลัพธ
 : นักศึกษาและผู�ที่สนใจเข�าร"วมอบรมสามารถเขียนอ�างอิง
ผลงานของผู�อ่ืนได�อย"างถูกต�อง

๑ มิถุนายน - ๓๑ 
กรกฎาคม 2563

๓๐,๐๐๐
(เงินรายได�)

กองบริการ
การศึกษา
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๑ “สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให�สามารถแยก
ระหว"างผลประโยชน�ส"วนตัว
และผลประโยชน�ส"วนรวม 
(ต"อ)

- การปฐมนิเทศบุคลากรใหม" วัตถุประสงค� : ๑. เพ่ือใหผูเขารับการปฐมนิเทศทราบถึงประวัติความเป9นมา
 วิสัยทัศน� พันธกิจ พรอมท้ังแนวทางการดําเนินงานและผูบริหารของสถาบัน
 ๒. เพ่ือใหผูเขารับการปฐมนิเทศมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
ขอบังคับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน มาตรฐานภาระ
งานของบุคลากร สวัสดิการ สิทธิประโยชน� และโอกาสความกาวหนาใน
อาชีพ ๓. เพ่ือสรางความสัมพันธ�ระหว�างผูเขาร�วมปฐมนิเทศ เพ่ือประโยชน�
ในการติดต�อประสานงานระหว�างหน�วยงาน ๔. เพ่ือปลูกฝJงและสรางความ
เขาใจเก่ียวกับค�านิยมร�วมของสถาบัน (WISDOM) ใหแก�บุคลากรใหม�

วันที่ ๑๖ - ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ 
และวันที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๓

๒๐๐,๐๐๐
(เงินกองทุนพัฒนา

บุคลากร)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป%าหมาย : ๑. บุคลากรใหม�มีความเขาใจนโยบาย ยุทธศาสตร�การ
ดําเนินงานของสถาบัน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามเปSาหมายของ
สถาบัน ๒. บุคลากรใหม�สามารถปฏิบัติตนในฐานะบุคลากรของ
สถาบันไดอย�างเหมาะสม และเป9นไปตามระเบียบขอบังคับที่สถาบัน
กําหนด
๓. เกิดความรักความผูกพันระหว�างบุคลากร และช�วยใหการติดต�อ
ประสานงานระหว�างหน�วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ๔. บุคลากรใหม�
มีความเขาใจและสามารถปฏิบัติตนตามค�านิยมของสถาบันไดอย�าง
เหมาะสม
ผลผลิต : บุคลากรใหม�ที่ปฏิบัติตนในฐานะบุคลากรของสถาบันได
อย�างเหมาะสม
ผลลัพธ� : บุคลากรใหม�สามารถพึงระวัง และหลีกเล่ียงการ
ปฏิบัติงานที่เส่ียงต�อความผิดทางวินัย
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๑ “สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ ปรับฐาน
ความคิดนักศึกษาและ
บุคลากรให�สามารถแยก
ระหว"างผลประโยชน�ส"วนตัว
และผลประโยชน�ส"วนรวม 
(ต"อ)

- โครงการศึกษาธรรมาภิบาล
และความพึงพอใจต"อผลงานของ
ผู�บริหารสถาบัน

วัตถุประสงค� : ๑. เพ่ือประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารสถาบัน
ตามหลักของธรรมาภิบาล ๒. เพ่ือใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุง/ 
พัฒนาการบริหารงานของผูบริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล
เป%าหมาย : ๑. ไดรับทราบถึงผลการประเมินการบริหารงานของผูบริหาร
สถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล ๒. ไดขอเสนอแนะในการปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารงานของผูบริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล
ผลผลิต : ผลการศึกษาโครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต�อ
ผลงานของผูบริหารสถาบัน จํานวน ๑ ช้ินงาน
ผลลัพธ� : เป9นการส�งเสริมธรรมาภิบาลของสถาบันใหสอดคลองกับ
ประกาศเจตนารมณ�เจตจํานงในการบริหารงานและการเป9นองค�กรธรร
มาภิบาลของผูบริหารสถาบัน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑๐๐,๐๐๐
(เงินรายได�)

สภาคณาจารย�

- การพัฒนาสู"องค�กรคุณธรรม วัตถุประสงค� : ๑. สรางความเขาใจเก่ียวกับคุณค�าของการเป9นองค�กร
คุณธรรมแก�บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน ๒. สรางทีมงานเพ่ือ
ขับเคล่ือนสถาบันใหเป9นองค�กรคุณธรรม ๓. สรางกระบวนการขับเคล่ือน
องค�กรคุณธรรมอย�างเป9นระบบ ๔. สรางกลไกการติดตามผลและการ
พัฒนาอย�างต�อเน่ือง
เป%าหมาย : NIDA เป9นองค�กรคุณธรรมตามพระราชประสงค�การก�อตั้ง
สถาบัน
ผลผลิต : คุณธรรม ๓ ประการท่ีผ�านกระบวนการระดมความคิดจาก
บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน
ผลลัพธ� : สถาบันเป9นองค�กรคุณธรรม และเป9นแบบอย�างการเป9นองค�กร
คุณธรรมแก�หน�วยงานอ่ืน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑๐,๐๐๐ บาท
(เงินรายได)

สํานักงานสภา
สถาบัน
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๑ “สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๒ พัฒนาและ
ส"งเสริมให�มีระบบและ
กระบวนการกล"อมเกลาทาง
สังคมเพื่อการต"อต�านการ
ทุจริต

- โครงการนักกฎหมายวิถีไทย วิถี
ธรรม

วัตถุประสงค
 : สร�างความรู�ทางกฎหมายในเชิงคุณค"า ตลอดจน
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส"งเสริมค"านิยม "บัณฑิตไทยไม"โกง" สร�าง
ทัศนคติความเป<นพลเมืองดี แก"นักศึกษากฎหมาย
เป%าหมาย : ผลิตนักกฎหมายที่ดีให�ประเทศชาติ
ผลผลิต : นักศึกษาที่มีความรู�ความสามารถทางด�านกฎหมาย มี
คุณธรรมจริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีต"อการปฏิบัติตัวเป<นนัก
กฎหมายที่ดีของประเทศชาติ
ผลลัพธ
 : นักศึกษาผู�ผ"านการอบรมได�รับการพัฒนาความรู�
ความสามารถทางด�านกฎหมาย ตลอดจนได�รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต"อการปฏิบัติตัวเป<นนักกฎหมายที่ดีของ
ประเทศชาติ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑๐,๐๐๐
(เงินทุนคณะ)

คณะนิติศาสตร�
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๑ “สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๓ ส"งเสริมให�
บุคลากรนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป<น
เครื่องมือในการทํางานและ
ดํารงชีวิต

- โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค� : ๑. เพื่อสรางองค�ความรูที่จําเป9นในการพัฒนา
ผูบริหารการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การพัฒนาที่
ยั่งยืน ดวยงานวิจัยกรณีศึกษาสหวิทยาการในระดับชุมชนหรือองค�กร
๒. เพื่อพัฒนา “เครือข�ายผูนําการบริหารการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยการสรางความร�วมมือ
ทางวิชาการกับหน�วยงาน/องค�กรต�างๆ การจัดสัมมนา เวทีเสวนา 
และสรางสังคม online ใหเกิดการเช่ือมโยงเครือข�ายและจัดการ
ความรูอย�างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเผยแพร�ความรูความเขาใจที่ถูกตองในการบริหารการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน

๑ มีนาคม - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓

๔,๕๐๐,๐๐๐
(เงินแผ�นดิน)

ศูนย�ศึกษาการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
และเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป%าหมาย : นักวิชาการ นักบริหารการพัฒนา ทั้งในภาครัฐ เอกชน 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเขาร�วมงานที่สนใจ มีองค�ความรูในการ
บริหารการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิต : ๑. กรณีศึกษาสหวิทยาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
 จํานวน ๗ บทความ ๒. ผูไดรับการถ�ายทอดองค�ความรู  จํานวน 
๑,๐๐๐ คน (ภายในองค�กร ๔๐๐ คน และภายนอกองค�กร ๖๐๐ คน) 
ผลลัพธ� : ผูเขาร�วมงานมีองค�ความรูในการบริหารการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาส่ือการเรียนการสอน การ
ฝ̂กอบรม เพื่อนําไปสู�การปฏิบัติอย�างเป9นรูปธรรม และพัฒนา
เครือข�ายบุคลากรที่เก่ียวของอย�างต�อเน่ือง
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๑ “สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๔ ส"งเสริมการมี
ส"วนร"วมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาคส"วนเพื่อ
ต"อต�านทุจริต

- โครงการการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนผ�านการฝ̂กอบรมทักษะที่
จําเป9นในศตวรรษที่ ๒๑ ดาน การ
เรียนรูและนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills-๔Cs)

วัตถุประสงค� : ๑. เพื่อเสริมสรางศักยภาพผูนําในยุคปJจจุบันใหมีภูมิคุมกันที่ดี
พรอมรับผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร�โลก ๒. เพื่อจัด
ชุดเวทีเสวนาต�อเนื่องที่สรางความตระหนักรูและแลกเปล่ียนเรียนรูระหว�างผูนํา
 ใหพรอมรับการเปล่ียนแปลงภูมิรัฐศาสตร�โลก ๓. เพื่อหาขอสรุปและตอบโจทย�
ร�วมกันระหว�างกลุ�มผูนําในยุคปJจจุบัน เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของไทย
ภายใตการเปล่ียนแปลงของภูมิรัฐศาสตร�โลก ในฐานะศูนย�กลางการพัฒนาที่
ยั่งยืนของอาเซียน ๔. เพื่อต�อยอดการสรางผูนําในปJจจุบันใหขยายออกไปสู�
สังคม โดยเผยแพร�สาระจากเวทีเสวนา ผ�านการส่ือสารสู�สาธารณะอย�างเป9น
ระบบ ๕. เพื่อพัฒนาโจทย�วิจัยที่จะเป9นประโยชน�ในการสรางความสามารถใน
การแข�งขันของประเทศบนเสนทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป%าหมาย : ผูบริหารทุกภาคส�วน และบุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบัน ไม�เกิน
 ๑๐๐ คน

๑ มีนาคม - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓

๑,๕๐๐,๐๐๐
(เงินแผ�นดิน)

ศูนย�ศึกษาการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
และเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลผลิต : การจัดประชุมเสวนาต�อเนื่อง ๓ ครั้ง ร�วมมือกับหน�วยงานเครือข�าย
ในการสรางผูนําทุกภาคส�วน
ผลลัพธ� : ๑. ตอบโจทย�ยุทธศาสตร�ชาติดานที่ ๒ การสรางความสามารถในการ
แข�งขัน และดานที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย� ดวย
การสรางผูนําที่ตระหนักรูถึงความเปล่ียนแปลงและปรับตัวใหเกิดการพัฒนาที่
ม่ันคงและยั่งยืน ๒. ชุดองค�ความรูเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร�
โลก และแนวทางการปรับตัวขององค�กร/ประเทศ เพื่อใหสามารถพัฒนา
ความสามารถในการแข�งขันไปไดอย�างม่ันคงและยั่งยืน ๓. เครือข�ายผูนําที่
ต่ืนตัวและเขาใจบทบาทของไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย�และประชาคมโลก 
และเป9นพลังสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาที่ม่ันคงและยั่งยืนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๔. ส่ือหลากหลายรูปแบบ ทั้งออฟไลน�และออนไลน� เพื่อ
เผยแพร�ชุดองค�ความรูจากเวทีสู�สาธารณชน
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๑ “สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๔ ส"งเสริมการมี
ส"วนร"วมของชุมชนและ
บูรณาการทุกภาคส"วนเพื่อ
ต"อต�านทุจริต (ต"อ)

- โครงการการพัฒนาผู�นําเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค� : ๑. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในการประพฤติตาม
กฎระเบียบและวินัยในการจราจรแก�เด็กและเยาวชน ๒. เพ่ือสรางความรู 
ความเขาใจและชี้แนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงปJจจัยสุ�มเสี่ยงของปJญหายา
เสพติด ๓. เพ่ือปลูกฝJงจิตสํานึกในการดําเนินชีวิต และการประพฤติปฏิบัติ
ตัวของเด็กและเยาวชน ๔. เพ่ือปลูกฝJงคุณธรรมจริยธรรมในการปSองกัน
ปJญหาทุจริตสําหรับเด็กและเยาวชน ๕. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหคิด
อย�างมีเหตุผลและซึมซับคุณค�าแห�งความดีอย�างเป9นธรรมชาติ และ  สราง
ความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี รังเกียจคนโกงและคนเก�งแต�
โกง 
เป%าหมาย : นักเรียนในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
ผลผลิต : นักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต จํานวนไม�
นอยกว�า ๕๐๐ คน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๓๐๐,๐๐๐
(เงินแผ"นดิน)

สํานักสิริพัฒนา

ผลลัพธ� : ๑. ผูเขารับการฝ^กอบรมไดรับทราบถึงความสําคัญของปJญหาและ
สภาพแวดลอมของสังคมในปJจจุบัน  และปJจจัยสุ�มเสี่ยงของปJญหา ๒. ผูเขา
รับการฝ^กอบรมไดรับความรู ความเขาใจกฎระเบียบและวินัยในการจราจร  
๓. ผูเขารับการฝ^กอบรมไดรับความรู ความเขาใจ และทราบถึงแนวทางใน
การหลีกเลี่ยงปJจจัยสุ�มเสี่ยงของปJญหายาเสพติด  ๔. ผูเขารับการฝ^กอบรม
สามารถประพฤติปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตไดอย�างถูกตองในสังคม ๕. ผู
เขารับการฝ^กอบรมไดปลูกฝJงคุณธรรมจริยธรรมในการปSองกันปJญหาทุจริต 
๖. ผูเขารับการฝ^กอบรมไดฝ^กความคิดอย�างมีเหตุผลและซึมซับคุณค�าแห�ง
ความดีอย�างเป9นธรรมชาติ และ ๗. สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการ
ทําความดี รังเกียจคนโกงและคนเก�งแต�โกง
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ วางมาตรการ
เสริมในการสกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล

 - เสริมสรางธรรมาภิบาลในการ
ดาเนินงานโดยปฏิบัติงานให
สอดคลองกับแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

วัตถุประสงค� : เสริมสรางความรู ความเขาใจของบุคลากรใหเห็น
ความสาคัญ และมีจิตสานึกในเรื่องการใหหรือรับสินบน และการ
ขัดกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนกับผลประโยชน�ส�วนรวม
เป%าหมาย : บุคลากรทุกระดับของสถาบัน
ผลผลิต : 1. มาตรการปSองกันการรับสินบน 2. มาตรการปSองกันการ
ขัดกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนกับผลประโยชน�ส�วนรวม
ผลลัพธ� : บุคลากรของสถาบันมีความรู ความเขาใจ มีจิตสานึก ยึด
มั่นในการดาเนินงานของสถาบันเป9นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

1 ตุลาคม 2562 - 30
 กันยายน 2563

 - สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ 2 ส"งเสริมให�มี
การศึกษา วิเคราะห� ติดตาม
 และตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายในองค�กร
ปกครองส"วนท�องถ่ิน 
หน"วยงานภาครัฐ และเอกชน

- โครงการการเสริมสรางธรรมาภิ
บาลส่ิงแวดลอมใหกับองค�กร
ปกครองส�วนทองถ่ินและ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกอย�างยั่งยืน

วัตถุประสงค� : ๑. เพ่ือการเสริมสรางธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมใหกับองค�กร
ปกครองส�วนทองถ่ินและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกอย�างย่ังยืน ผ�านสื่อมัลติมีเดียออนไลน�ท่ีสามารถ
เขาถึงได ๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เสริมสรางและพัฒนาองค�ความรูดานธรร
มาภิบาลสิ่งแวดลอมใหกับผูบริหารองค�กรปกครองส�วนทองถ่ิน ผูนําภาค
ประชาสังคมและผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาค ตะวันออกอย�างย่ังยืน ผ�านสื่อมัลติมีเดียออนไลน�ท่ี
สามารถเขาถึงได ๓. เพ่ือสรางเครือข�ายการดําเนินงานและความร�วมมือดาน
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมระหว�างหน�วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคประชาชนซ่ึงจะช�วยใหเกิดความร�วมมือของทุกภาคส�วน นําไปสู�การ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ผ�านสื่อมัลติมีเดียออนไลน�ท่ีสามารถเขาถึงได

๑ มีนาคม - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓

๑,๕๐๐,๐๐๐
(เงินแผ�นดิน)

คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล�อม

เป%าหมาย : เกิดชุมชนตนแบบในการเสริมสรางความรูตามหลักการธรรมาภิ
บาลสิ่งแวดลอมอย�างย่ังยืน ผ�านสื่อมัลติเดียออนไลน� 
ผลผลิต : ๑. ไดสื่อมัลติมีเดียออนไลน�จํานวน ๓ สื่อ ภายใตหัวขอเร่ืองการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกอย�างย่ังยืน ๒. เกิดชุมชนตนแบบท่ีไดรับการเผยแพร�สื่อ
มัลติมีเดียออนไลน� ภายใตหัวขอเร่ืองการเสริมสรางธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
เพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย�างย่ังยืน ไม�นอยกว�า
 ๖ ชุมชน ๓. ผูบริหารองค�กรปกครองส�วนทองถ่ิน ผูนําชุมชน ประชาชน 
รวมถึงบุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและหน�วยงานท่ีเก่ียวของ 
สามารถพัฒนาศักยภาพ เสริมสรางและพัฒนาองค�ความรูดานธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอม ผ�านสื่อมัลติมีเดียออนไลน�
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ 2 ส"งเสริมให�มี
การศึกษา วิเคราะห� ติดตาม
 และตรวจสอบการทุจริต
เชิงนโยบายในองค�กร
ปกครองส"วนท�องถ่ิน 
หน"วยงานภาครัฐ และ
เอกชน (ต"อ)

- โครงการการเสริมสรางธรรมาภิ
บาลส่ิงแวดลอมใหกับองค�กร
ปกครองส�วนทองถ่ินและ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกอย�างยั่งยืน (ต�อ)

ผลลัพธ� : ผูบริหารขององค�กรปกครองส�วนทองถ่ิน ผูนําชุมชน 
ประชาชน รวมถึงบุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและ
หน�วยงานที่เก่ียวของ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการองค�กร
ที่เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมอย�างยั่งยืน และ
สามารถประยุกต�ใชในทองถ่ินของตนเองได มีการสรางความสัมพันธ� 
และความร�วมมือระหว�างชุมชนกับหน�วยงานต�าง ๆ ผ�านส่ือ
มัลติมีเดียออนไลน�ที่สามารถเขาถึงได เช�น Line YouTube 
Facebook เป9นตน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค�กรและชุมชน
ดานส่ิงแวดลอมตามหลักการธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ส�งผลใหชุมชนและอุตสาหกรรมสามารถอยู�ร�วมกันไดอย�างยั่งยืน ซึ่ง
ความสําเร็จของการดําเนินงานในพื้นที่จะเป9นแรงผลักดันและสราง
แรงจูงใจใหพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่ืนในประเทศสามารถนํา
แนวทางการปฏิบัติไปประยุกต�ใช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 15



แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป%องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ปTองกันการทุจริตภายใน
สถาบัน

- หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการขอดู
ข�อมูลเก่ียวกับผลการศึกษา

วัตถุประสงค
 : เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ�และเง่ือนไขในการขอดูข�อมูล
เก่ียวกับผลการศึกษา เพื่อให�การจัดการเรียนการสอนเป<นไปตาม
ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม.
เป%าหมาย : ลดจํานวนข�อร�องเรียนของนักศึกษากรณีที่คณะไม"ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ�
ผลผลิต : หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการขอดูข�อมูลเก่ียวกับผลการศึกษา
ผลลัพธ
 : จํานวนข�อร�องเรียนของนักศึกษากรณีที่คณะไม"ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ�ไม"น�อยเกิน 2 ข�อร�องเรียน/ปCการศึกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

 - กองบริการ
การศึกษา

- แนวปฏิบัติการขอแก�ไขผล
การศึกษาของนักศึกษา สําหรับ
อาจารย�ผู�สอน

วัตถุประสงค
 :  เพื่อกําหนดให�มีแนวปฏิบัติการขอแก�ไขผลการศึกษา
ของนักศึกษา ในกรณีที่อาจารย�ผู�สอนที่รับผิดชอบของแต"ละวิชาได�
ให�ผลการศึกษาแก"นักศึกษาเสร็จส้ินแล�วให�เป<นมาตรฐานเดียวกัน
เป%าหมาย : ลดจํานวนข�อร�องเรียนของนักศึกษากรณีอาจารย�ผู�สอน
ไม"ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�
ผลผลิต : แนวปฏิบัติการขอแก�ไขผลการศึกษาของนักศึกษา สําหรับ
อาจารย�ผู�สอน
ผลลัพธ
 : จํานวนข�อร�องเรียนของนักศึกษากรณีอาจารย�ผู�สอนไม"
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ไม"เกิน 2 ข�อร�องเรียน/ปCการศึกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

 - กองบริการ
การศึกษา
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป%องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ปTองกันการทุจริตภายใน
สถาบัน (ต"อ)

- ระบบการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ
ด�วยอิเล็กทรอนิกส� (e-GP)

วัตถุประสงค
 :  เพื่อเพิ่มความโปร"งใส ลดปZญหาทุจริตคอร�รัปช่ัน ลด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบลดความซ�าซ�อนการบันทึก
ข�อมูล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร"งรัดติดตามการใช�จ"ายเงิน
งบประมาณได�
เป%าหมาย : ไม"มีการร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร�รัปช่ัน
ผลผลิต : ระบบการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� (e-GP)
ผลลัพธ
 : ความโปร"งใส ลดปZญหาทุจริตคอร�รัปช่ัน ลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติตามระเบียบลดความซ้ําซ�อนในการบันทึกข�อมูล รวมถึง
เพิ่มประสิทธิภาพในการเร"งรัดติดตามการใช�จ"ายเงินงบประมาณได�

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

 - กองคลังและพัสดุ

กลยุทธ�ที่ ๒ สร�างกลไกการ
ปTองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

- แนวทางการปTองกัน
ผลประโยชน�ทับซ�อนและการ
ตรวจสอบบุคลากรในหน"วยงาน
ถึงความเก่ียวข�องกับผู�เสนองาน 
กรณีการจัดซื้อจัดจ�าง

วัตถุประสงค
 :  เพื่อปTองกันการเกิดผลประโยชน�ทับซ�อนใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง ต�องคํานึงถึงประโยชน�ของทางราชการ 
ความมีประสิทธิภาพ คุ�มค"า โปร"งใส เป<นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได�
เป%าหมาย : ไม"มีการร�องเรียนเก่ียวกับการมีผลประโยชน�ทับซ�อน
ผลผลิต : แนวทางการปTองกันผลประโยชน�ทับซ�อนและการ
ตรวจสอบบุคลากรในหน"วยงานถึงความเก่ียวข�องกับผู�เสนองาน 
กรณีการจัดซื้อจัดจ�าง
ผลลัพธ
 : สามารถปTองกันการเกิดผลประโยชน�ทับซ�อนใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง และส"งผลต"อการคํานึงถึงประโยชน�ของ
ทางราชการ ความมีประสิทธิภาพ คุ�มค"า โปร"งใส เป<นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได�

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

 - กองคลังและพัสดุ
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป%องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๓ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ลดปZญหาการทุจริต

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 (MIS)

วัตถุประสงค
 :  เพื่อใช�เป<นฐานข�อมูลด�านการเงิน การบัญชี และ
บุคคล อีกทั้งสนับสนุนการทํางานของฝ_ายต"างๆ โดยมีระบบรักษา
ความลับของข�อมูล และจํากัดการใช�งานของบุคคลเฉพาะผู�ที่
เก่ียวข�องเท"าน้ัน
เป%าหมาย : ร�อยละของการเข�าใช�ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(MIS) เท"ากับร�อยละ ๙๐
ผลผลิต : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
ผลลัพธ
 : สามารถใช�เป<นฐานข�อมูลด�านการเงิน การบัญชี และบุคคล
 อีกทั้งสนับสนุนการทํางานของฝ_ายต"างๆ โดยมีระบบรักษาความลับ
ของข�อมูล และจํากัดการใช�งานของบุคคลเฉพาะผู�ที่เก่ียวข�องเท"าน้ัน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

 - กองคลังและพัสดุ
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป%องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๔ การพัฒนา
วิเคราะห�และบูรณาการ
ระบบ การประเมินคุณธรรม
และความโปร"งใสในการ
ดําเนินงานของหน"วยงาน 
เพื่อเช่ือมโยงกับแนว
ทางการยกระดับดัชนีการ
รับรู�การทุจริตของประเทศ
ไทย

- โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร"งใสในการดําเนินงาน 
สพบ.

วัตถุประสงค� : ๑. เพื่อใหความรูในการประเมินผลระดับคุณธรรม
และความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ๒. เพื่อ
จัดเตรียมความพรอมในการเขารับการประเมินผลระดับคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ
เป%าหมาย :
สถาบันไดรับผลคะแนนตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ๕ : ระดับคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของสถาบัน ในระดับ ๔ คือ มีระดับ
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานสูง
ผลผลิต : การดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ตามที่ผูประเมินที่กําหนด
ผลลัพธ� : บุคลากรมีความรูในการประเมินผลระดับคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ และสามารถ
จัดเตรียมความพรอมในการเขารับการประเมินผลระดับคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐได

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒๐,๐๐๐
(เงินรายได�)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๑ ปรับปรุงระบบ
การรับเรื่องร�องเรียนการ
ทุจริตของสถาบัน

- ปรับปรุงแบบฟอร�มและช�องทาง
รับเรื่องรองเรียน

วัตถุประสงค� : เพื่อใหระบบการรับเรื่องรองเรียนมีประสิทธิผลสูงสุด
เป%าหมาย : อัตราความพึงพอใจของผูรองเรียนอยู�ในระดับดีขึ้นไป 
ไม�ต่ํากว�ารอยละ ๘๐
ผลผลิต : จัดทําแบบฟอร�มรับเรื่องรองเรียน และปรับปรุงช�องทาง
การรับเรื่องรองเรียนใหม� เพื่อใหผูใชบริการไดรับความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
ผลลัพธ� : อัตราความพึงพอใจของผูรองเรียนอยู�ในระดับดีขึ้นไป รอย
ละ ๙๐

 ๑ เมษายน - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

- กองงานผู�บริหาร

กลยุทธ�ที่ ๒ ปรับปรุงการ
ตรวจสอบความเคล่ือนไหว
และความถูกต�องของ
ทรัพย�สินและหน้ีสิน

 - 'การจัดทําบัญชีและอัปเดต
สถานะครุภัณฑ�ใน office ๓๖๕

วัตถุประสงค� : ๑. เพื่อใหบุคลากรของสํานักสามารถเรียกดูบัญชี
ครุภัณฑ�และสถานะครุภัณฑ�ใน Office ๓๖๕ แบบออนไลน�ได
ตลอดเวลา ๒. เพื่อใหมีการอัปเดตบัญชีและสถานะครุภัณฑ�ใหเป9น
ปJจจุบันมากที่สุด
เป%าหมาย : ๑. สํานักมีฐานขอมูลบัญชีครุภัณฑ�ใน office ๓๖๕
๒. สํานักมีการอัปเดตสถานะครุภัณฑ�ใน office ๓๖๕ อย�างนอยป�ละ
 ๒ ครั้ง
ผลผลิต : สํานักมีฐานขอมูลบัญชีครุภัณฑ�และสถานะครุภัณฑ�ที่เป9น
ปJจจุบันและสามารถเรียกดูแบบออนไลน�ไดตลอดเวลา
ผลลัพธ� : สามารถเรียกดู สืบคน บัญชีครุภัณฑ�และสถานะครุภัณฑ�ใน
 Office ๓๖๕ แบบออนไลน�ไดตลอดเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

- สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ยุทธศาสตร
ท่ี ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” (ต�อ)

กลยุทธ� โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ และ

แหล�งเงิน
ผู�รับผิดชอบ

กลยุทธ�ที่ ๓ ปรับปรุง
กระบวนการและพัฒนา
กลไกพิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริตที่มี
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
Online เก่ียวกับช�องทางการรับ
เรื่องรองเรียน และการใหบริการ
ของสถาบันในภาพรวม

วัตถุประสงค� : เพื่อนํามาพัฒนา/ ปรับปรุง การใหบริการรับเรื่อง
รองเรียนของสถาบัน
เป%าหมาย : อัตราความพึงพอใจของผูรองเรียนเก่ียวกับช�องทางการ
รับเรื่องรองเรียน และการใหบริการของสถาบันในภาพรวมอยู�ใน
ระดับดีขึ้นไป ไม�ต่ํากว�ารอยละ ๘๐
ผลผลิต : แบบประเมินความพึงพอใจ Online เก่ียวกับช�องทางการ
รับเรื่องรองเรียน และการใหบริการของสถาบันในภาพรวม 
ผลลัพธ� :  อัตราความพึงพอใจของผูรองเรียนเก่ียวกับช�องทางการรับ
เรื่องรองเรียน และการใหบริการของสถาบันในภาพรวมอยู�ในระดับดี
ข้ึนไป ไม�ต่ํากว�ารอยละ ๘๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

- กองงานผู�บริหาร
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