
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุรติและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ของสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล  
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 

มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  

๑. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
และความผาสุกของประชาชน ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆ ที่ต่อเนื่องตามมาก่อให้เกิดสภาวะการ 
ถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้น เพราะขาดปัจจัยในการแก้ปัญหา การเกิด
ปัญหา การเลือกปฏิบัติและให้สิทธิ์แก่บุคคลที่เอื้อผลประโยชน์ในภาครัฐ นอกจากนี้ การทุจริตยังถือได้ว่าเป็น
พฤติกรรมที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม อันเป็น
หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ออกคำสั ่งที่ 
๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดำเนินการถูกต้อง
ตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่านิยมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู ้ปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มี
คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง 
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื ่อสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้าน การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่ การ
ปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการ 
ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย โดยสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ฯ มีดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั ้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean 
Thailand) 

เป้าหมายหลัก : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 

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 
คะแนนในระดบัสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย  

๒. นโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศนโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งนโยบายสภาสถาบันดังกล่าวได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

ข้อ ๘ “ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักกฎหมาย หลักเศรษฐกิจพอเพียง และหลักความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในการบริหารจัดการสภาสถาบัน และกำกับการบริหารจัดการสถาบัน” 

2



 
 

ข้อ ๙ “เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถาบันโดยใช้ความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
ส่งเสริมให้สถาบันใช้ศักยภาพและจุดแข็งของสถาบันในการชี้นำสังคมในการพัฒนาประเทศ รวมถึงสนับสนุน
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภายนอก” 

๓. แผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มี
มติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และที่ประชุม
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมียุทธศาสตร์
การพัฒนา ๗ ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “Relevancy Excellence” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “Product Excellence” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “Services Excellence” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “Academic Excellence” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “Operation Excellence” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “Infrastructure Excellence” 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ “Resource Excellence” 

โดยยุทธศาสตร์ที ่  ๕ “Operation Excellence” สถาบันเน้นเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ดำเนินงานของสถาบัน (Good Governance) จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตามที่ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  - ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้ครบทุกกลุ่ม เพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติงานที่สามารถแยก
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน 
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  - ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมถึงการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

- ควรนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และเผยแพร่การต่อต้านการ
ทุจริตต่อภายในและภายนอกสถาบัน 

  - ควรถอดบทเรียนจากองค์กรที่ได้รับการยกย่องในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาและวิเคราะห์มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถาบันให้ดีขึ้น และมีการติดตามการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

- ควรกำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ที่รัดกุม ในการจัด
กิจกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตร่วมกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ 

ทั้งนี้ สถาบันได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๕. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การ
ทบทวนข้อมูลทั้งภายนอกสถาบัน ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) สำหรับข้อมูลภายในสถาบัน ประกอบด้วย นโยบายสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เสนอผู้บริหารของสถาบันอนุมัติแผนฯ ดังกล่าว 

วัตถุประสงค์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ : 

๑. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความชัดเจนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

๓. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็น
หลัก 
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๔. เพ่ือสร้างแนวร่วมในการป้องกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร 

๕. เพ่ือสร้างกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ประกอบด้วย ๒  
กลยุทธ์ 

ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ งบประมาณ และแหล่งเงิน  และผู้รับผิดชอบ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐานความคิด
นักศึกษาและบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

๑) เจตนารมณ์เจตจ านงในการ
บริหารงานและการเป็นองค์กรธรร
มาภิบาล

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงว่าผู้บริหารของสถาบันมีเจตนารมณ์ในการ
บริหารงานด้วยการน้อมน าพระบรมราโชวาทฯ และค่านิยมร่วมของ
สถาบัน มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าท่ี ด้วยความมุ่งม่ัน ต้ังใจ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย : จัดท าประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผลผลิต : ประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและการ
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผลลัพธ์ : มีการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยการติดโปสเตอร์ภายในสถาบัน หนังสือเวียน 
และน าข้ึนเว็บไซต์ของสถาบัน

๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๔

- กองงานผู้บริหาร

(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐานความคิด
นักศึกษาและบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ต่อ)

๒) เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ
จริยธรรมของนักบริหาร จริยธรรม
ทางวิชาการ (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 มี
คุณธรรม จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกลและเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในสังคม

ภาคการศึกษาท่ี 2
ปีการศึกษา 2563 
จะด าเนินการในเดือนธันวาคม 
2563 และภาคการศึกษาท่ี 1
 ปีการศึกษา 2564 
จะด าเนินการในเดือนกรกฎาคม
 2564

300,000 บาท
(เงินรายได้)

กองบริการการศึกษา
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐานความคิด
นักศึกษาและบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ต่อ)

๓) โครงการอบรมให้ความรู้ เร่ือง 
"ข้อควรระวังการคัดลอก
วิทยานิพนธ์ส าหรับการเขียน
รายงานทางวิชาการ" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจได้ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจให้สามารถเขียนอ้างอิง
ผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง
3. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการ
คัดลอกผลงาน
เป้าหมาย : เพ่ือให้นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จ านวน
ประมาณ 100 คน ทราบถึงเร่ืองการคัดลอกผลงาน
ผลผลิต : นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมทราบถึงเร่ืองการ
คัดลอกผลงาน สามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
และทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
ผลลัพธ์ : นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถพึงระวังใน
การคัดลอกผลงาน และสามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่าง
ถูกต้อง  และไม่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน

เดือนสิงหาคม 2564 ๓๐,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้)

กองบริการการศึกษา
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐานความคิด
นักศึกษาและบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ต่อ)

๔) ปลูกฝังค่านิยมร่วมของสถาบัน
(ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่)

วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือปลูกฝังและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับค่านิยมร่วมของสถาบัน 
(WISDOM) ให้แก่บุคลากรใหม่
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ
ข้อบังคับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนเงินเดือน มาตรฐาน
ภาระงานของบุคลากร สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพ
เป้าหมาย :
๑. บุคลากรใหม่มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามค่านิยมของ
สถาบัน (WISDOM) ได้อย่างเหมาะสม
๒. บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติตนในฐานะบุคลากรของสถาบันได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท่ีสถาบันก าหนด
ผลผลิต : บุคลากรใหม่ตระหนักถึงค่านิยมร่วมของสถาบัน และมี
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
 ของสถาบัน
ผลลัพธ์ : บุคลากรใหม่ปฎิบัติงานภายใต้ค่านิยมร่วมของสถาบัน พึง
ระวัง และหลีกเล่ียงการปฏิบัติงานท่ีเส่ียงต่อความผิดทางวินัย

เดือนมีนาคม 2564 ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(เงินกองทุนพัฒนา

บุคลากร)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 9



(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐานความคิด
นักศึกษาและบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ต่อ)

๕) โครงการศึกษาธรรมาภิบาลและ
ความพึงพอใจต่อผลงานของ
ผู้บริหารสถาบัน

วัตถุประสงค์ :
๑. เพ่ือประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรร
มาภิบาล
๒. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล
เป้าหมาย :
๑. ได้รับทราบถึงผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบัน
ตามหลักของธรรมาภิบาล
๒. ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหาร
สถาบันตามหลักของ
ธรรมาภิบาล
ผลผลิต :
ผลการศึกษาโครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงาน
ของผู้บริหารสถาบัน จ านวน ๑ ช้ินงาน
ผลลัพธ์ :
เป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลของสถาบันให้สอดคล้องกับประกาศ
เจตนารมณ์เจตจ านงในการบริหารงานและการเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบัน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

๑๐๐,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้)

สภาคณาจารย์
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับฐานความคิด
นักศึกษาและบุคลากรให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ต่อ)

๖) การพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม วัตถุประสงค์ :
1. สร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับคุณค่าของการเป็นองค์กร
คุณธรรมแก่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของสถาบัน 
2. สร้างทีมงานเพ่ือขับเคล่ือนสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
3. สร้างกระบวนการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ 
4. สร้างกลไกการติดตามผลและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
เป้าหมาย :
NIDA เป็นองค์กรคุณธรรมตามพระราชประสงค์การก่อต้ังสถาบัน
ผลผลิต :
1. คุณธรรม 3 ประการท่ีผ่านกระบวนการระดมความคิดจาก 4 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของสถาบัน
2. กิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีสะท้อนคุณธรรม 3 ประการ ในแต่ละกลุ่ม
3. ตัวช้ีวัดผลจากกิจกรรมหรือพฤติกรรมคุณธรรม 3 ประการ ในแต่ละ
กลุ่ม
ผลลัพธ์ :
สถาบันเป็นองค์กรคุณธรรม และเป็นแบบอย่างการเป็นองค์กรคุณธรรม
แก่หน่วยงานอ่ืน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

- ส านักงานสภาสถาบัน
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือการต่อต้านการทุจริต

๑) โครงการให้ความรู้เก่ียวกับ
กฏหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์ :
๑. เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม
ความรู้ในเร่ืองเก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช้
งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
๒. เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกได้รับความรู้ในเร่ือง
เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
เป้าหมาย :
ผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๓ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา
 และบุคคลภายนอก ได้รับความรู้ในเร่ืองเก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ผลผลิต :
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นไปตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์
ผลลัพธ์ :
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เก่ียวกับกฏหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

- ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือการต่อต้านการทุจริต
 (ต่อ)

๒) โครงการการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ :
1.เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้แก่บุคลากรของสถาบันใน
ค่านิยมร่วม
2. เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมร่วมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. เพ่ือส่งเสริม และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแสดง
พฤติกรรมตามค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต
4. เพ่ือสร้างกลไลการขับเคล่ือนการเป็นองค์กรคุณธรรมของสถาบัน
เป้าหมาย :
เพ่ือส่งเสริม กระตุ้น การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ผลผลิต :
สถาบันมีกลไกในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และบุคลากร
สามารถปฏิบัติงาน และด าเนินชีวิตด้วยคุณธรรม  และจริยธรรม
ผลลัพธ์ :
สถาบันมีวัฒนธรรมองค์การท่ีสามารถขับเคล่ือนสู่การเป็นองค์การ
คุณธรรม

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

๒๐๐,๐๐๐ บาท
(เงินกองทุนพัฒนา

บุคลากร)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านทุจริต

๑) รณรงค์ผ่านหนังสือ “รู้ทันคอร์
รัปชัน A to Z”

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้เก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป
เป้าหมาย :
๑. โรงเรียนเป้าหมายร่วม 500 โรงเรียน ได้รับหนังสือ “รู้ทันคอร์รัปชัน
 A to Z”
๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปได้รับความรู้เร่ืองการทุจริตคอร์รัป
ชันผ่านการสอนและการอ่านหนังสือ “รู้ทันคอร์รัปชัน A to Z”
ผลผลิต : โรงเรียนร่วม 500 โรงเรียน ได้รับหนังสือ “รู้ทันคอร์รัปชัน A
 to Z” จ านวน 1,000 เล่ม
ผลลัพธ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔

- ศูนย์
สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม

๒) จัดอบรมหลักสูตร 
“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 5 ประการ และ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
๒. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีดี รังเกียจการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่น่ิง
เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

กันยายน ๒๕๖๔ (ผู้เข้ารับการอบรม
และผู้บริจาค)

ศูนย์
สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านทุจริต 
(ต่อ)

๓) การให้ความรู้สังคมในเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม และการต่อต้าน
การทุจริตผ่านส่ือชนิดต่าง ๆ 
(online และ offline)

วัตถุประสงค์ : 
๑. เพ่ือสร้างการตระหนักรู้เร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ประชาชน
๒. เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกท่ีดีและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เป้าหมาย : 
๑. ส่ือรณรงค์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
๒. การเผยแพร่และรณรงค์ส่ืออย่างกว้างขวางผ่านช่องทางต่าง ๆ ท้ัง 
online และ offline
ผลผลิต : 
๑. ส่ือรณรงค์สมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ 
๒. การเผยแพร่และส่ือสารส่ือและเน้ือหาต่างๆ ไปสู่สังคมวงกว้าง
ผลลัพธ์ : 
๑. ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
๒. ประชาชนได้ฉุกคิดและมีจิตส านึกท่ีดีและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

(มูลนิธิองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสใน
ประเทศไทย)

ศูนย์
สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม

๔) การติดตามกรณีของคอร์รัปชัน
ในประเทศ และต่างประเทศ 
(Tracking and tracing 
Corruption Cases

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกรณีทุจริตคอร์รัป
ชัน เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและบริบทใหม่ๆ ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมาย : ได้รับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับกรณีคอร์รัปชันต่างๆ 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศรวมถึงแนวทางการปฏิบัติเพ่ือต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
ผลผลิต : รายงานการติดตามกรณีการทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ
ผลลัพธ์ : การเผยแพร่ให้ประชาชนคนไทยเข้าใจและตระหนักถึง
สถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชัน และให้ชาวต่างประเทศทราบถึง
เส้นทางการติดตามและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔

(มูลนิธิองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสใน
ประเทศไทย)

ศูนย์
สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านทุจริต 
(ต่อ)

๕) Conflict of Interest หรือ COI
 ฉบับย่อ ส าหรับนักเรียนและ
ประชาชน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาของ
ผลประโยชน์ท่ีขัดกัน หรือ conflict of interest ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของ
คอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้อง
เป้าหมาย : นักเรียนและประชาชนได้รับองค์ความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับการขัดกันของผลประโยชน์
ผลผลิต : นักเรียนและประชาชนท่ีเข้าใจในเร่ือง conflict of interest
ผลลัพธ์ : นักเรียนและประชาชนท่ีมีจิตส านึกท่ีไม่ยอมรับ conflict of 
interest ซ่ึงจะลดปัญหาคอร์รัปชัน และอ่ืน ๆ ในประเทศไทย

สิงหาคม ๒๕๖๔ (มูลนิธิองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสใน
ประเทศไทย)

ศูนย์
สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม

๖) การเผยแพร่และพัฒนา CORE 
VALUES 5 ข้อ ให้กว้างขวางย่ิงข้ึน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่และพัฒนาค่านิยมหลัก 5 ประการ แก่เด็ก
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้แก่ ความซ่ือสัตย์สุจริต การมีจิต
สาธารณะ ความเป็นธรรมในสังคม ความรับผิดชอบ และการเป็นอยู่
อย่างพอเพียง
เป้าหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในค่านิยมหลัก 5 ประการ ซ่ึงเป็นรากฐานของคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ใน
ประชาชนคนไทย
ผลผลิต : ส่ือส่ิงพิมพ์ และแอนิเมชัน
ผลลัพธ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 5
 ประการ

พฤษภาคม ๒๕๖๔ (มูลนิธิองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสใน
ประเทศไทย)

ศูนย์
สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ วางมาตรการเสริม
ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐานธรรมาภิบาล

๑) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินงานโดยปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี

วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรให้เห็น
ความส าคัญ และมีจิตส านึกในเร่ืองการให้หรือรับสินบน และการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมาย :  บุคลากรทุกระดับของสถาบัน
ผลผลิต :
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบน
2.  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลลัพธ์ :  บุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านึก ยึดม่ัน
ในการด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

- ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมให้มี
การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม 
และตรวจสอบการทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ
 และเอกชน

๑) โครงการความโปร่งใสและความ
มีประสิทธิภาพของความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลและเอกชนในการ
บริหารจัดการข้อมูลผู้ได้รับบริการ
สาธารณสุขในสภาวะวิกฤติการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ

วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและใช้ประโยชน์ศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีตอบสนองการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลหรือ
การให้บริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์ ในการตระหนักถึงแนวทางใน
การบริหารการจัดเก็บเวชระเบียน (Record keeping system) และรักษาความปลอดภัย 
(Safety) เวชระเบียนให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย และการก าหนดผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็น
ความลับ 
3. เพ่ือสร้างหลักสูตรอบรบเชิงปฏิบัติการเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (knowledge sharing) 
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการบริหารการจัดเก็บเวชระเบียน (Record keeping system) 
และรักษาความปลอดภัย (Safety) เวชระเบียนของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาด้วยอาการท่ีเกิดจาก
โรคระบาด โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ หรือแม้แต่ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ
4. เพ่ือผลิตคู่มือท่ีเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ให้มีแนวทางปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุขท่ีถูกต้อง สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมและสถานการณ์ในการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านสุขภาพ รวมถึงเวชระเบียนผู้ป่วยท่ีอยู่ในสถานพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุขต่างๆ อันเป็นความลับส่วนบุคคล
เป้าหมาย :
สร้างคู่มือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ป่วยท่ีได้สามารถน าไปใช้เป็นฐานใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้าน
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท่ีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในแต่ละภูมิภาค
ผลผลิต :
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ป่วย 1 ฉบับ
ผลลัพธ์ :
1. หลักสูตรฝึกอบรมส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ป่วยและเวช
ระเบียน
2. บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการพัฒนา
3. สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

๒,๐๐๐,๐๐๐
(เงินแผ่นดิน)

คณะนิติศาสตร์
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริตภายในสถาบัน

๑) หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอดู
ข้อมูลเก่ียวกับผลการศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอดูข้อมูล
เก่ียวกับผลการศึกษา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
เป้าหมาย : ลดจ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีท่ีคณะไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์
ผลผลิต : หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอดูข้อมูลเก่ียวกับผลการศึกษา
ผลลัพธ์ : จ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีท่ีคณะไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่น้อยเกิน 2 ข้อร้องเรียน/ปีการศึกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

 - กองบริการการศึกษา

๒) แนวปฏิบัติการขอแก้ไขผล
การศึกษาของนักศึกษา ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดให้มีแนวปฏิบัติการขอแก้ไขผลการศึกษา
ของนักศึกษาในกรณีท่ีอาจารย์ผู้สอนท่ีรับผิดชอบของแต่ละวิชาได้ให้ผล
การศึกษาแก่นักศึกษาเสร็จส้ินแล้วให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เป้าหมาย : ลดจ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีอาจารย์ผู้สอนไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ผลผลิต : แนวปฏิบัติการขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษา ส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน
ผลลัพธ์ : จ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน 2 ข้อร้องเรียน/ปีการศึกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

 - กองบริการการศึกษา
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกันการทุจริตภายใน
สถาบัน (ต่อ)

๓) ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส  ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบลดความซ้ าซ้อน  การ
บันทึกข้อมูล  รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณได้
เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ผลผลิต : ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ผลลัพธ์ : ความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน  ลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติตามระเบียบลดความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูล รวมถึง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

 - กองคลังและพัสดุ

๔) การเพ่ิมช่องทางการร้องเรียน
เร่ืองทุจริตเป็นการเฉพาะ

วัตถุประสงค์ :
เพ่ือให้การร้องเรียนเร่ืองทุจริตเป็นไปด้วยความรวดเร็วและน าไปสู่การ
ป้องกันแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
เป้าหมาย :
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ข้อมูลเร่ืองทุจริตได้อย่างรวดเร็ว และมี
ความปลอดภัย
ผลผลิต :
ข่องทางการร้องเรียนเร่ืองทุจริตเป็นการเฉพาะ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

 - กลุ่มงานวินัยและ
นิติการ และกลุ่ม
งานส่ือสารองค์การ 
กองงานผู้บริหาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 20



(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต

๑) การจัดโครงการฝึกอบรม
เก่ียวกับมาตรฐานและจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ให้กับคณาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาของ
สถาบัน

วัตถุประสงค์: 
๑. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ให้แก่บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท้ังอาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
๒. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณา
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ศึกษาวิจัยในมนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีหลากหลายรูปแบบ
และสามารถน าไปปรับใช้ในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม
๔. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สามารถน า
ความรู้ท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
เป้าหมาย : 
๑. การพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพ ข้อมูลความลับหรือส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย
 ตามเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีเป็นสากล  รวมท้ังคุณภาพและความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลวิจัย
๒. การน าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการท าหน้าท่ีของ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามหลักจริยธรรมการวิจัยใน
คน (Human subject protection course) และแนวทางการด าเนินงาน
มาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (Standard Operating 
Procedures: SOPs)

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

๑,๐๘๕,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้ของ

สถาบัน)

ศูนย์ประสาน
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
(ต่อ)

๑) การจัดโครงการฝึกอบรม
เก่ียวกับมาตรฐานและจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ให้กับคณาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาของ
สถาบัน (ต่อ)

ผลผลิต : 
๑. บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท้ัง อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ได้รับความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน และการวางแผนด าเนินการวิจัยท่ี
ถูกต้องตามหลักการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีเป็นสากลและด าเนินการขอรับ
การพิจารณารับรองได้อย่างถูกต้อง
๒. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ด าเนินการตามแนวทางมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างถูกต้องสอดคล้องตามหลักจริยธรรมสากล
ผลลัพธ์ : 
๑. โครงการวิจัยในมนุษย์ซ่ึงด าเนินการโดย อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและ
บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มีความถูกต้องและเหมาะสมตาม
หลักจริยธรรมสากล
๒. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับการรับรองคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (National Ethics 
Committee Accredition System of Thailand: NECAST)
๓. ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับความน่าเช่ือถือ
จากบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท้ังอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างกลไกการ
ป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
(ต่อ)

๒) แนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน กรณี
การจัดซ้ือจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  ต้องค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ  ความมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า  โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลผลิต : แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน  กรณีการจัดซ้ือ
จัดจ้าง
ผลลัพธ์ : สามารถป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  และส่งผลต่อการค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ  
ความมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได้

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

 - กองคลังและพัสดุ

๓) แนวปฏิบัติในการควบคุมวัสดุ วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีการควบคุมวัสดุ  และมีการใช้วัสดุให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย : มีวัสดุคงเหลือถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามบัญชี
ผลผลิต : แนวปฏิบัติในการควบคุมวัสดุ
ผลลัพธ์ : สามารถป้องกันวัสดุสูญหาย และการตรวจนับวัสดุคงเหลือ
ตอนส้ินปี  มีจ านวนถูกต้องครบถ้วน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

 - กองคลังและพัสดุ

๔) การจัดให้มีช่องทางในการ
สอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน 
เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์ :
เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน กรณีมีข้อ
สงสัยในการใช้จ่ายงบประมาณ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

 - กองคลังและพัสดุ
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริต

๑) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
 (MIS)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และบุคคล อีก
ท้ังสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ  โดยมีระบบรักษาความลับของ
ข้อมูลและจ ากัดการใช้งานของบุคคลโดยเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน
เป้าหมาย : ร้อยละของการเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS) เท่ากับร้อยละ 90
ผลผลิต : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)
ผลลัพธ์ : สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และบุคคล อีก
ท้ังสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ  โดยมีระบบรักษาความลับของ
ข้อมูลและจ ากัดการใช้งานของบุคคลโดยเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

 - กองคลังและพัสดุ

กลยุทธ์ท่ี ๔ การพัฒนา
วิเคราะห์และบูรณาการระบบ
 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เพ่ือเช่ือมโยง
กับแนวทางการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย

๑) โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน สพบ.

วัตถุประสงค์ :
๑. เพ่ือให้ความรู้ในการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๒. เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินผลระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมาย : สถาบันได้รับผลคะแนนตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ๕ : ระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน ในระดับ ๔ คือ
 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูง
ผลผลิต : การด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ตามท่ีผู้ประเมินท่ีก าหนด
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีความรู้ในการประเมินผลระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถจัดเตรียม
ความพร้อมในการเข้ารับการประเมินผลระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้

๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๔

๒๐,๐๐๐ บาท
(เงินรายได้)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” (ต่อ)

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๔ การพัฒนา
วิเคราะห์และบูรณาการระบบ
 การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เพ่ือเช่ือมโยง
กับแนวทางการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย (ต่อ)

๒) การขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม วัตถุประสงค์ :
เพ่ือด าเนินการขับเคล่ือนคุณธรรมภายในสถาบัน ท่ีครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย :
จัดกิจกรรมการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมใน 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ
 1.ผู้บริหาร 2.อาจารย์ 3.พนักงาน 4.นักศึกษาและนักศึกษาเก่า
ผลผลิต :
กิจกรรมการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมส าหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก
ผลลัพธ์ :
ธ ารงรักษาคุณธรรมให้อยู่กับขององค์กร

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

 - กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณ และ

แหล่งเงิน
ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับปรุงระบบ
การรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต
ของสถาบัน

๑) ปรับปรุงแบบฟอร์มและช่องทาง
รับเร่ืองร้องเรียน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ระบบการรับเร่ืองร้องเรียนมีประสิทธิผลสูงสุด
เป้าหมาย : อัตราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนอยู่ในระดับดีข้ึนไป ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐
ผลผลิต : จัดท าแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียน และปรับปรุงช่องทางการ
รับเร่ืองร้องเรียนใหม่ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
ผลลัพธ์ : อัตราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนอยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ
 ๙๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

- กองงานผู้บริหาร

กลยุทธ์ท่ี ๒ ปรับปรุง
กระบวนการและพัฒนากลไก
พิเศษในการปราบปรามการ
ทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

๑) การประเมินความพึงพอใจ 
Online เก่ียวกับช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน และการให้บริการ
ของสถาบันในภาพรวม

วัตถุประสงค์ : เพ่ือน ามาพัฒนา/ ปรับปรุง การให้บริการรับเร่ือง
ร้องเรียนของสถาบัน
เป้าหมาย : อัตราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนเก่ียวกับช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของสถาบันในภาพรวมอยู่ในระดับดีข้ึน
ไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐
ผลผลิต : แบบประเมินความพึงพอใจ Online เก่ียวกับช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของสถาบันในภาพรวม 
ผลลัพธ์ :  อัตราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนเก่ียวกับช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของสถาบันในภาพรวมอยู่ในระดับดีข้ึน
ไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔

- กองงานผู้บริหาร
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