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๑. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
และความผาสุกของประชาชน ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆ ที่ต่อเนื่องตามมาก่อให้เกิดสภาวะการ
ถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมที่เพ่ิมขึ้น เพราะขาดปัจจัยในการแก้ปัญหา การเกิดปัญหา
การเลือกปฏิบัติและให้สิทธิ์แก่บุคคลที่เอ้ือผลประโยชน์ในภาครัฐ นอกจากนี้ การทุจริตยังถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่
ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม อันเป็นหลักการส าคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ออกคาสั่ง ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบในระบบราชการ เพ่ือให้ระบบราชการและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการด าเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตส านึกค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้องค์กร
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่
การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย โดยสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ฯ มีดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean 
Thailand) 

เป้าหมายหลัก : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
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วัตถุประสงค์ :   
๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. การปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน 
๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย มีค่า

คะแนนในระดับสูงขึ้น  
 ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

๒. นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 ที่ประชุมสภาสถาบันได้ก าหนดนโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ข้อ ๑ ซึ่งสถาบัน
ได้น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ดังนี้ 

“ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักกฎหมาย และหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ในการบริหารจัดการสถาบัน  และก ากับการบริหารจัดการสถาบัน” 

๓. แผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 มี
มติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมียุทธศาสตร์การ
พัฒนา ๘ ยุทธศาสตร์ คือ 

๑. ยุทธศาสตร์การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง 
(Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้ 

๒. ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาสถาบัน  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติ

ภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๔. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดับ ประเทศ

และระดับนานาชาติ 
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)  
๖. ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการ

บริการวิชาการท่ีมีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม   
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๗. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีกลยุทธ์ ๓.๓ “พัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหาร
จัดการ (Corporate Governance)” ในการขับเคลื่อนให้บรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

 
๔. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ของสถาบัณฑิต-

พัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 อย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การทบทวนข้อมูลทั้งภายนอกสถาบัน 
ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 
– ๒๕80) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ส าหรับข้อมูลภายในสถาบัน ประกอบด้วย  
นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) โดยน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
เสนอผู้บริหารของสถาบันอนุมัติแผนฯ ดังกล่าว  

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันและสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์แผนปฏิบัติการ 
๑) เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิ

บาล รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความชัดเจนโปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได้ 
๓) สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชน์ของทางราชการ

เป็นหลัก 
๔) เพ่ือสร้างแนวร่วมในการป้องกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร 
๕) สร้างกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

  



ยทุธศาสตร์ที ่๑ “ป้องกันและสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต”

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมายตัวช้ีวดั
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

 - เจตนารมณ์เจตจ านงในการ
บริหารงานและการเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล

 - เพื่อแสดงว่าผู้บริหารของสถาบันมี
เจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วย
การน้อมน าพระบรมราโชวาทฯ และ
ค่านิยมร่วมของสถาบัน เป็นหลักใน
การปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความมุง่มัน่ 
ต้ังใจบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม

 - จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ประกาศฯ

 - 3 ช่องทาง (ประกอบด้วย 
www.nida.ac.th บอร์ด 
และหนังสือเวียน)

๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

 -  - กองงาน
ผู้บริหาร

 - โครงการการจดัการเรียน
การสอนวิชาพื้นฐานส าหรับ
บัณฑิตศึกษา (ND๔๐๐๐)

 - เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันเป็นคนที่มีคุณภาพสมบูรณ์ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์
กว้างไกล เป็นที่ยอมรับในสังคม

 - ร้อยละของนักศึกษาที่มี
เวลาเขา้ฟงัการบรรยาย

 - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

๗๐๐,๐๐๐ บาท
(ค่าลงทะเบียน

หน่วยกติรายวิชา
ของนักศึกษา)

 - กองบริการ
การศึกษา

 - โครงการอบรมให้ความรู้ 
เร่ือง การคัดลอกวิทยานิพนธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

 - เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้
ทราบถงึเร่ืองการคัดลอกผลงาน
 - เพื่อสร้างความเขา้ใจให้นักศึกษา
และผู้ที่สนใจให้สามารถเขยีนอา้งองิ
ผลงานของผู้อืน่ได้อย่างถกูต้อง 
 - เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถงึ
บทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการ
คัดลอกผลงาน

 - จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม  - ๒๐๐ คน ๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

๓๐,๐๐๐ บาท 
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

 - กองบริการ
การศึกษา

แผนปฏิบัติการวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 4



แผนปฏิบัติการวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒
ยทุธศาสตร์ที ่๑ “ป้องกันและสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมายตัวช้ีวดั
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บุคลากรให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

 - โครงการความพงึพอใจต่อ
ผลงานของผู้บริหารสถาบัน

 - เพื่อศึกษาความรู้สึกและความ
คิดเห็นของประชาคมที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารสถาบันใน
รอบปีที่มีการประเมิน

 - จ านวนคร้ังในการด าเนิน
โครงการความพงึพอใจต่อ
ผลงานผู้บริหารสถาบัน

 - 1 คร้ังต่อปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

100,000 บาท
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

 - สภาคณาจารย์

กลยุทธ์ที่ ๒ พฒันา
และส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
การต่อต้านการทุจริต

 - โครงการค่ายนิด้าพฒันาผู้น า  - เพื่อสร้างความตระหนัก 
เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างความ
เขา้ใจในการเป็นผู้น า มีจติส านึกที่ดี
ต่อสาธารณะ รู้จกัแบ่งปันและ
บ าเพญ็ประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
ให้แกเ่ยาวชนในระดับอดุมศึกษาของ
ไทย 
 - เพื่อประชาสัมพนัธ์สถาบันให้เป็น
ที่รู้จกัในกลุ่มเป้าหมายหลักของ
สถาบัน

 - ร้อยละของการ
ด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายโครงการ

 - ร้อยละ ๘๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

๑,2๐๐,๐๐๐ 
บาท

(เงินแผ่นดิน)

 - กลุ่มงาน
ส่ือสารองค์การ
และกจิกรรม
เพื่อสังคม กอง
งานผู้บริหาร

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 5



แผนปฏิบัติการวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒
ยทุธศาสตร์ที ่๑ “ป้องกันและสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมายตัวช้ีวดั
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านทุจริต

 - โครงการพฒันาผู้น าเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษา

 - เพื่อด าเนินการจดัโครงการบริการ
วิชาการแกสั่งคมตามวัตถปุระสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่รับบริการวิชาการ
ต่อประโยชน์จากการบริการ
 - ร้อยละความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ
 - จ านวนผู้เขา้รับบริการ
 - ร้อยละงานบริการ
วิชาการของส านักสิริพฒันา
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด
 - ร้อยละของผู้เขา้รับ
บริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์

 - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

 - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

 - ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
 - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

 - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0

๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

๓๐๐,๐๐๐ บาท
(เงินแผ่นดิน)

 - ส านักสิริ
พฒันา

 - โครงการพฒันาภาวะผู้น า
ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงและการ
พฒันาอย่างย่ังยืนแกบุ่คลากร
ทางการศึกษา

 - เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงและการพฒันาอย่างย่ังยืน 
ให้กบับุคลากรทางการศึกษาได้น าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม
ต่อไป

 - ร้อยละของการ
ด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายโครงการ

 - ร้อยละ ๘๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

337,5๐๐ บาท
(เงินแผ่นดิน)

 - กลุ่มงาน
ส่ือสารองค์การ
และกจิกรรม
เพื่อสังคม กอง
งานผู้บริหาร

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 6



แผนปฏิบัติการวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒
ยทุธศาสตร์ที ่๒ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมายตัวช้ีวดั
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

 - หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ขอดูขอ้มูลเกีย่วกบัผลการศึกษา

 - เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการขอดูขอ้มูลเกีย่วกบัผล
การศึกษา เพื่อให้การจดัการเรียน
การสอนเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ

 - จ านวนขอ้ร้องเรียนของ
นักศึกษากรณีที่คณะไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว

 - ไม่เกนิ ๒ ขอ้ร้องเรียน/ปี
การศึกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

 -  - กองบริการ
การศึกษา

 - แนวปฏิบัติการขอแกไ้ขผล
การศึกษาของนักศึกษา 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน

 - เพื่อก าหนดให้มีแนวปฏิบัติการขอ
แกไ้ขผลการศึกษาของนักศึกษา ใน
กรณีที่อาจารย์ผู้สอนที่รับผิดชอบการ
ให้ผลการศึกษาของแต่ละวิชาได้
ให้ผลการศึกษาแกน่ักศึกษาเสร็จส้ิน
แล้วให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั

 - จ านวนขอ้ร้องเรียนของ
นักศึกษากรณีอาจารย์ผู้สอน
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว

 - ไม่เกนิ ๒ ขอ้ร้องเรียน/ปี
การศึกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

 -  - กองบริการ
การศึกษา

 - ระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-GP)

 - เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชัน่ ลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติตามระเบียบลดความ
ซ้ าซ้อนการบันทึกขอ้มูล รวมถงึเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการ
ใช้จา่ยเงินงบประมาณได้

 - จ านวนขอ้ร้องเรียน
เกีย่วกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่

 - ไม่มีการร้องเรียน ๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

 -  - กองคลังและ
พสัดุ

กลยุทธ์ที่ ๑ พฒันา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกนั
การทุจริตภายใน
สถาบัน

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 7



แผนปฏิบัติการวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒
ยทุธศาสตร์ที ่๒ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต่อ)

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมายตัวช้ีวดั
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้าง
กลไกการป้องกนัเพื่อ
ยับย้ังการทุจริต

 - แนวทางการป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถงึความเกีย่วขอ้ง
กบัผู้เสนองาน กรณีการจดัซ้ือ
จดัจา้ง

 - เพื่อป้องกนัการเกดิผลประโยชน์
ทับซ้อนในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ต้องค านึงถงึประโยชน์ของทาง
ราชการ ความมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้

 - จ านวนขอ้ร้องเรียน
เกีย่วกบัการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน

 - ไม่มีการร้องเรียน ๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

 -  - กองคลังและ
พสัดุ

กลยุทธ์ที่ ๓ พฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการ
ทุจริต

 - ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS)

 - เพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูลด้านการเงิน 
การบัญชี และบุคคล อกีทั้งสนับสนุน
การท างานของฝ่ายต่างๆ โดยมีระบบ
รักษาความลับของขอ้มูล และจ ากดั
การใช้งานของบุคคลเฉพาะผู้ที่
เกีย่วขอ้งเท่านัน้

 - ร้อยละของการเขา้ใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS)

 - ร้อยละ ๙๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

 -  - กองคลังและ
พสัดุ

กลยุทธ์ที่ 4 พฒันา
สมรรถนะและองค์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรใน
สถาบันเพื่อการ
ป้องกนัการทุจริต

 - ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2

 - เพื่อสร้างความเขา้ใจ กฎระเบียบ 
ขอ้บังคับ นโยบายของสถาบัน
 - เพื่อสร้างความเขา้ใจค่านิยมร่วม 
"WISDOM"
 - เพื่อทราบขอ้ควรระวัง/แนวปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงานเกีย่วกบัความผิด
ทางวินัย

 - ระดับผลการประเมิน
กจิกรรม

 - ระดับดีมาก เดือนมกราคม 
2562

 -  - กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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แผนปฏิบัติการวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒
ยทุธศาสตร์ที ่๓ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมายตัวช้ีวดั
ระยะเวลา
ด าเนินการ

งบประมาณ 
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุง
ระบบการรับเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต
ของสถาบัน

 - ปรับปรุงกระบวนการ 
(Flow chart) การจดัการขอ้
ร้องเรียน

 - เพื่อให้กระบวนการจดัการขอ้
ร้องเรียนลูกค้ามีประสิทธิผลสูงสุด

 - ร้อยละของผู้ร้องเรียนมี
ความพงึพอใจต่อ
กระบวนการจดัการขอ้
ร้องเรียน

 - ร้อยละ 80 ๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

 -  - กลุ่มงาน
ส่ือสารองค์การ
และกจิกรรม
เพื่อสังคม กอง
งานผู้บริหาร

กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุง
กระบวนการและ
พฒันากลไกพเิศษใน
การปราบปรามการ
ทุจริตที่มีความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

 - แบบประเมินความพงึพอใจ
 Online เกีย่วกบัช่องทางการ
รับขอ้ร้องเรียน และการ
ให้บริการของสถาบันภาพรวม

 - เพื่อน ามาพฒันา/ปรับปรุงเกีย่วกบั
ขอ้ร้องเรียนของสถาบัน

 - ร้อยละของผู้ตอบกลับ
แบบประเมินความพงึพอใจ
 Online

 - ร้อยละ ๕๐ ๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

 -  - กลุ่มงาน
ส่ือสารองค์การ
และกจิกรรม
เพื่อสังคม กอง
งานผู้บริหาร

กลยุทธ์ที่ ๓ 
บูรณาการขอ้มูล
ขา่วสารในการ
ปราบปรามการทุจริต

 - จดัท าแบบฟอร์มรับขอ้
ร้องเรียน Online เชือ่มต่อกบั
เว็บหลักของสถาบัน 
(www.nida.ac.th)

 - เพื่อเพิ่มช่องทางการรับขอ้
ร้องเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพการ
ให้บริการ

 - ร้อยของผู้ร้องเรียนมี
ความพงึพอใจต่อการรับขอ้
ร้องเรียน

 - ร้อยละ 80 ๑ ตุลาคม ๒๕๖1
 - ๓๐ กนัยายน 
๒๕๖2

 -  - กลุ่มงาน
ส่ือสารองค์การ
และกจิกรรม
เพื่อสังคม กอง
งานผู้บริหาร
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