
 
 

รายงานผลการด าเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
รอบ 12 เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - 30 กันยายน ๒๕๖3) 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการวางแผนและประเมินผล  
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564  

เห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 12 เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖2 - ๓0 กันยายน ๒๕๖3) 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ตามที่ สถาบันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
สถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิ ต-
พัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ 

  ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  ประกอบด้วย  
๓ กลยุทธ์ 

ทั้งนี้ สถาบันได้รวบรวม และประเมินผล ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซ่ึงในภาพรวมทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๓ กลยุทธ์ จะมีโครงการทั้งหมด
จำนวน ๒๒ โครงการ สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๒ ของโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๔ ของโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด 

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๔ ของโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด 

และสามารถสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ และมีโครงการ
ทั้งหมดจำนวน ๑๑ โครงการ สรุปผลการดำเนินงาน คือ 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ ของ
โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
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- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ ของ
โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ การพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค COVID-๑๙ ทําให้กิจกรรมการประชุมร่วมกับกลุ่มต่างๆ ของสถาบันไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ ของโครงการ/
กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ โครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙ เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานหลายเดือน ส่งผล
ให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทันตามกำหนดเวลา 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ และมีโครงการ
ทั้งหมดจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม สรุปผลการดำเนินงาน คือ 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ และมีโครงการทั้งหมดจำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม สรุปผลการดำเนินงาน คือ 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  ประกอบด้วย  
๓ กลยุทธ์ และมีโครงการทั้งหมดจำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม สรุปผลการดำเนินงาน คือ 

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

 ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

  - ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้ครบทุกกลุ่ม เพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติงานที่สามารถแยก
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน 

  - ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมถึงการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

- ควรนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และเผยแพร่การต่อต้านการ
ทุจริตต่อภายในและภายนอกสถาบัน 
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  - ควรถอดบทเรียนจากองค์กรที่ได้รับการยกย่องในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาและวิเคราะห์มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถาบันให้ดีขึ้น และมีการติดตามการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

  - ควรกำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ที่รัดกุม ในการจัด
กิจกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตร่วมกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ 

 

 รายละเอียดผลการดำเนินงานตามเอกสารแนบ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บุคลากรให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

- โครงการเสริมสร้าง
ค่านิยมองค์กรของ
ส านักบรรณสารการ
พัฒนา

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่ค่านิยมองค์กรของส านักให้บุคลากร
ได้รับรู้และเข้าใจความหมายท่ีตรงกัน ตลอดจนเชิญชวนให้
บุคลากรปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และองค์กร
เป้าหมาย : บุคลากรของส านักเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ
 ๘๐
ผลผลิต : บุคลากรท่ีรู้และเข้าใจในการท างานท่ีสอดคล้องกับ
ค่านิยมองค์กร
ผลลัพธ์ :  บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีการท างานท่ี
สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : - (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ)

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการจัดโครงการ
เสริมสร้างค่านิยมองค์กรของส านักบรรณสาร
การพัฒนา เพ่ือให้สร้างความรู้ความเข้าใจใน
การท างานท่ีสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ซ่ึงมี
บุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๔.๙๑

- - ๑๒,๖๒๐ บาท
(เงินกองทุน

พัฒนา
ทรัพยากร

สารสนเทศ)

ส านักบรรณสาร
การพัฒนา

- เจตนารมณ์
เจตจ านงในการ
บริหารงานและการ
เป็นองค์กรธรรมาภิ
บาล

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงว่าผู้บริหารของสถาบันมีเจตนารมณ์ใน
การบริหารงานด้วยการน้อมน าพระบรมราโชวาทฯ และค่านิยม
ร่วมของสถาบัน มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าท่ี ด้วยความมุ่งม่ัน 
ต้ังใจบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย : ประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ให้บุคลากรของสถาบันถือปฏิบัติ
ผลผลิต : ประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ท้ังฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ผลลัพธ์ : มีการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยการติดโปสเตอร์ภายในสถาบัน 
หนังสือเวียน และน าข้ึนเว็บไซต์ของสถาบัน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการจัดท าประกาศ
เจตนารมณ์ เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ท้ังฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และน าเผยแพร่
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท้ัง
หนังสือเวียนภายในสถาบัน การติดโปสเตอร์
บนบอร์ดตามอาคารต่างๆ เครือข่าย Digital 
Signage ภายในสถาบัน เฟสบุ๊ค และน าข้ึน
เว็บไซต์ของสถาบันแล้ว

- - - กองงานผู้บริหาร

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บุคลากรให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

- โครงการการ
จัดการเรียนการสอน
วิชาพ้ืนฐานส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 
(ND๔๐๐๐)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเป็นคนท่ี
มีคุณภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกล 
เป็นท่ียอมรับในสังคม
เป้าหมาย : นักศึกษาเข้าเรียนวิชาพ้ืนฐานส าหรับ
บัณฑิตศึกษา (ND๔๐๐๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลผลิต : นักศึกษาท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรม
และจริยธรรม
ผลลัพธ์ : นักศึกษาเป็นคนท่ีมีคุณภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีโลกทัศน์กว้างไกล เป็นท่ียอมรับในสังคม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตรายวิชา
ของนักศึกษา

✓ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยได้จัดกำรเรียนกำร
สอนวิชำพ้ืนฐำนส ำหรับบัณฑิตศึกษำ 
(ND๔๐๐๐) ประจ ำภำคกำรศึกษำท่ี ๒/๒๕๖๒
 ซ่ึงมีกำรบรรยำยหัวข้อ "บัณฑิตและคุณค่ำ
ควำมเป็นมนุษย์" "กำรเขียนรำยงำนทำง
วิชำกำรและข้อระวังกำรคัดลอกผลงำนทำง
วิชำกำร" และ "จริยธรรมและจรรยำบรรณทำง
วิชำกำร" เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม ระหว่ำงวันท่ี 
16 - 27 ธันวำคม 2562 โดยมีนักศึกษำเข้ำ
ฟังกำรบรรยำย จ ำนวน 116 คน

- - ๒๐๖,๖๓๖.๗๔
 บาท

กองบริการ
การศึกษา

- โครงการอบรมให้
ความรู้ เร่ือง "ข้อ
ควรระวังการคัดลอก
วิทยานิพนธ์ส าหรับ
การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ" 
ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมอบรมได้
ทราบถึงข้อควรระวังในการคัดลอกผลงาน รวมถึงสามารถ
เขียนอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง
เป้าหมาย : เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมอบรม 
จ านวน 200 คน ได้ทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาใน
การคัดลอกผลงาน
ผลผลิต : นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมอบรมท่ีทราบ
บทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน
ผลลัพธ์ : นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมอบรมสามารถเขียน
อ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๓๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้ของ
สถาบัน)

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดอบรมให้ความรู้ 
เร่ือง "ข้อควรระวังการคัดลอกวิทยานิพนธ์
ส าหรับการเขียนรายงานทางวิชาการ" เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30
 - 14.30 น. ณ ห้อง 3001 ช้ัน 3 
อาคารนวมินทราธิราช ให้แก่นักศึกษาและผู้ท่ี
สนใจทราบถึงข้อควรระวังในการคัดลอก
ผลงาน รวมท้ังบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาใน
การคัดลอกผลงาน เพ่ือให้สามารถเขียนอ้างอิง
ผลงานของผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง

 - - ๑๒,๑๕๐ บาท กองบริการ
การศึกษา
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บุคลากรให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

- การปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศทราบถึงประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ พร้อมท้ังแนวทางการด าเนินงานและผู้บริหารของสถาบัน
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ
ข้อบังคับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเล่ือนเงินเดือน มาตรฐานภาระ
งานของบุคลากร สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และโอกาสความก้าวหน้าใน
อาชีพ ๓. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ เพ่ือประโยชน์
ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน ๔. เพ่ือปลูกฝังและสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับค่านิยมร่วมของสถาบัน (WISDOM) ให้แก่บุคลากรใหม่
เป้าหมาย : ๑. บุคลากรใหม่มีความเข้าใจนโยบาย ยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานของสถาบัน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายของสถาบัน 
๒. บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติตนในฐานะบุคลากรของสถาบันได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท่ีสถาบันก าหนด ๓. เกิดความ
รักความผูกพันระหว่างบุคลากร และช่วยให้การติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ๔. บุคลากรใหม่มีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตนตามค่านิยมของสถาบันได้อย่างเหมาะสม
ผลผลิต : บุคลากรใหม่ท่ีปฏิบัติตนในฐานะบุคลากรของสถาบันได้อย่าง
เหมาะสม
ผลลัพธ์ :
บุคลากรใหม่สามารถพึงระวัง และหลีกเล่ียงการปฏิบัติงานท่ีเส่ียงต่อ
ความผิดทางวินัย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐ (เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร)

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพ่ือให้บุคลากรใหม่พึง
ระวัง และหลีกเล่ียงการปฏิบัติงานท่ีเส่ียงต่อ
ความผิดทางวินัย ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี
บุคลากรใหม่เข้าร่วม จ านวน ๒๓ คน และวันท่ี
 ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ มีบุคลากรใหม่เข้าร่วม จ านวน
 ๓๖ คน

- - ๙๐,๙๗๓ บาท
(เงินกองทุน

พัฒนาบุคลากร)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปรับ
ฐานความคิด
นักศึกษาและ
บุคลากรให้
สามารถแยก
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม (ต่อ)

- โครงการศึกษาธรร
มาภิบาลและความ
พึงพอใจต่อผลงาน
ของผู้บริหารสถาบัน

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล ๒. เพ่ือให้ได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล
เป้าหมาย : ๑. ได้รับทราบถึงผลการประเมินการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล ๒. ได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล
ผลผลิต : ผลการศึกษาโครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความ
พึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน จ านวน ๑ ช้ินงาน
ผลลัพธ์ : เป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลของสถาบันให้
สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงในการบริหารงาน
และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบัน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : 100,000 บาท (เงินรายได้)

ไม่ได้ด าเนินการโครงการศึกษาธรรมาภิบาล
และความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหาร
สถาบัน แต่ได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรม
และเอกสารท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ีอยู่
ระหว่างการทบทวนข้อค าถามท่ีจะใช้ในการ
สอบถามความคิดเห็นของประชาคมให้
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือ
โรค COVID-๑๙ เป็น

ระยะเวลาติดต่อกันนาน
หลายเดือน ส่งผลให้ไม่

สามารถด าเนินการ
โครงการได้ทันตาม
ก าหนดเวลาภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ได้

สถาบันควร
สอบถามความ
คิดเห็นจากผู้ท่ีมีส่วน
ได้ส่วนเสียให้ครบ
ทุกกลุ่มเพ่ือให้การ
ประเมินผลความพึง
พอใจมีความ
เท่ียงตรงและ
สะท้อนความเป็น
จริงมากท่ีสุด

- สภาคณาจารย์

- การพัฒนาสู่
องค์กรคุณธรรม

วัตถุประสงค์ : ๑. สร้างความเข้าใจเก่ียวกับคุณค่าของการ
เป็นองค์กรคุณธรรมแก่บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน ๒.
 สร้างทีมงานเพ่ือขับเคล่ือนสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรม ๓.
 สร้างกระบวนการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ 
๔. สร้างกลไกการติดตามผลและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
เป้าหมาย : NIDA เป็นองค์กรคุณธรรมตามพระราชประสงค์
การก่อต้ังสถาบัน
ผลผลิต : คุณธรรม ๓ ประการท่ีผ่านกระบวนการระดม
ความคิดจากบุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน
ผลลัพธ์ : สถาบันเป็นองค์กรคุณธรรม และเป็นแบบอย่างการ
เป็นองค์กรคุณธรรมแก่หน่วยงานอ่ืน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๑๐,๐๐๐ บาท (เงินรายได้)

อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาสถาบันสู่องค์กร
คุณธรรม โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม และ
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม 
ซ่ึงได้มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางการ
ขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม จ านวน ๒ คร้ัง 
นอกจากน้ียังมีการหารือเพ่ือหาคุณธรรมร่วม
ของสถาบัน โดยสอบถามความคิดเห็นจาก
บุคลากรท้ัง ๔ กลุ่มของสถาบัน ท้ังน้ี ได้หารือ
แล้ว ๓ กลุ่ม คือ สภาพนักงาน สโมสรนักศึกษา
 และผู้บริหาร

เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือ
โรค COVID-๑๙ ท าให้
กิจกรรมการประชุม
ร่วมกับกลุ่มต่างๆ ของ
สถาบันไม่เป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ ซ่ึงอยู่
ระหว่างหาแนวทางการ
จัดประชุมหารือผ่าน
ช่องทางออนไลน์

สถาบันควรน า
เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การ
ประชุมออนไลน์ 
เป็นต้น

- ส านักงานสภา
สถาบัน
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กลยุทธ์ท่ี ๒ 
พัฒนาและส่งเสริม
ให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคม
เพ่ือการต่อต้าน
การทุจริต

- โครงการนัก
กฎหมายวิถีไทย วิถี
ธรรม

วัตถุประสงค์ : สร้างความรู้ทางกฎหมายในเชิงคุณค่า 
ตลอดจนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมค่านิยม "บัณฑิต
ไทยไม่โกง" สร้างทัศนคติความเป็นพลเมืองดี แก่นักศึกษา
กฎหมาย
เป้าหมาย : ผลิตนักกฎหมายท่ีดีให้ประเทศชาติ
ผลผลิต : นักศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย
 มีคุณธรรมจริยธรรม และมีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติตัวเป็น
นักกฎหมายท่ีดีของประเทศชาติ
ผลลัพธ์ : นักศึกษาผู้ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้านกฎหมาย ตลอดจนได้รับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติตัวเป็นนัก
กฎหมายท่ีดีของประเทศชาติ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ)

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดบรรยายในหัวข้อ
เร่ือง "แนวทางการพัฒนาการศึกษาวิจัยใน
ระดับบัณฑิตศึกษา และจริยธรรมการวิจัยของ
นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา" ซ่ึงได้รับเกียรติ
จากวิทยากร ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ เป็น
วิทยากร เม่ือวันเสาร์ท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ดร.สมศักด์ิ
 และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม

- - ๑๐,๐๐๐ บาท คณะนิติศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กลยุทธ์ท่ี ๓ 
ส่งเสริมให้
บุคลากรน า
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเคร่ืองมือใน
การท างานและ
ด ารงชีวิต

- โครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนและเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการพัฒนาผู้บริหาร
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ด้วย
งานวิจัยกรณีศึกษาสหวิทยาการในระดับชุมชนหรือองค์กร
๒. เพ่ือพัฒนา “เครือข่ายผู้น าการบริหารการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน” โดยการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ การจัดสัมมนา เวทีเสวนา และ
สร้างสังคม online ให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายและจัดการความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการ
บริหารการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน
เป้าหมาย : นักวิชาการ นักบริหารการพัฒนา ท้ังในภาครัฐ เอกชน 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้าร่วมงานท่ีสนใจ มีองค์ความรู้ในการ
บริหารการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิต : ๑. กรณีศึกษาสหวิทยาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
จ านวน ๗ บทความ ๒. ผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้  จ านวน 
๑,๐๐๐ คน (ภายในองค์กร ๔๐๐ คน และภายนอกองค์กร ๖๐๐ คน) 
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมงานมีองค์ความรู้ในการบริหารการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังพัฒนาส่ือการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรม เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาเครือข่าย
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณเงิน
แผ่นดิน)

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ จัดสัมมนาวิชาการ
หัวข้อ “Sustainable Recovery: Resilience,
 Inclusion and Green”  (ถอดบทเรียนจาก
การปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างสู่หลักวิชาการเพ่ือ
การขยายผลในวงกว้าง) ในวันพุธท่ี ๑๙ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยนักวิชาการ นัก
บริหารท้ังภาครัฐและเอกชน และผู้เข้าร่วม
งานท่ีสนใจ แบบ On-site และแบบ Online 
ได้รับความรู้การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ 
ท้ังน้ี ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในการจัด
สัมมนาวิชาการอยู่ในระดับท่ีมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะในด้านเน้ือหาท่ีน าเสนอสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ปัจจุบันได้

เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือ
โรค COVID-๑๙ ท าให้
ต้องมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบการจัดสัมมนา
เป็นแบบออนไลน์

ควรมีการจัดเวที
เสวนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้เชิงพ้ืนท่ีเพ่ือ
ต่อยอดสู่ความย่ังยืน
 และขยายวงกว้าง

ลงสู่ภูมิภาค

๑๑๓,๘๗๖.๑๐
 บาท

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน
และเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กลยุทธ์ท่ี ๔ 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านทุจริต

- โครงการการ
พัฒนาศักยภาพ
เยาวชนผ่านการ
ฝึกอบรมทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 
๒๑ ด้าน การเรียนรู้
และนวัตกรรม 
(Learning and 
Innovation Skills-
๔Cs)

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดประชุมเสวนา
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ
ผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนในทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skill - ๔ Cs) ใน
รูปแบบ E-learning และคู่มือการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Online

การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส COVID-๑๙ ส่งผล
ให้มีการปรับเปล่ียน
รูปแบบการด าเนิน
โครงการ

๑,๔๘๗,๓๐๑ 
บาท

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน
และเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้น าในยุคปัจจุบันให้มี
ภูมิคุ้มกันท่ีดีพร้อมรับผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางภูมิ
รัฐศาสตร์โลก ๒. เพ่ือจัดชุดเวทีเสวนาต่อเน่ืองท่ีสร้างความตระหนักรู้
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้น า ให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงภูมิ
รัฐศาสตร์โลก ๓. เพ่ือหาข้อสรุปและตอบโจทย์ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้น า
ในยุคปัจจุบัน เก่ียวกับทิศทางการพัฒนาของไทยภายใต้การ
เปล่ียนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลก ในฐานะศูนย์กลางการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ของอาเซียน ๔. เพ่ือต่อยอดการสร้างผู้น าในปัจจุบันให้ขยายออกไปสู่
สังคม โดยเผยแพร่สาระจากเวทีเสวนา ผ่านการส่ือสารสู่สาธารณะอย่าง
เป็นระบบ ๕. เพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยท่ีจะเป็นประโยชน์ในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเส้นทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน
เป้าหมาย : ผู้บริหารทุกภาคส่วน และบุคลากรหรือนักศึกษาของ
สถาบัน ไม่เกิน ๑๐๐ คน
ผลผลิต : การจัดประชุมเสวนาต่อเน่ือง ๓ คร้ัง ร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายในการสร้างผู้น าทุกภาคส่วน
ผลลัพธ์ : ๑. ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี ๒ การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการสร้างผู้น าท่ีตระหนักรู้ถึงความ
เปล่ียนแปลงและปรับตัวให้เกิดการพัฒนาท่ีม่ันคงและย่ังยืน ๒. ชุดองค์
ความรู้เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์โลก และแนวทางการ
ปรับตัวขององค์กร/ประเทศ เพ่ือให้สามารถพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันไปได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน ๓. เครือข่ายผู้น าท่ีต่ืนตัวและเข้าใจ
บทบาทของไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก และเป็น
พลังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาท่ีม่ันคงและย่ังยืนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๔. ส่ือหลากหลายรูปแบบ ท้ังออฟไลน์และออนไลน์ 
เพ่ือเผยแพร่ชุดองค์ความรู้จากเวทีสู่สาธารณชน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เงินแผ่นดิน)

ควรมีการพัฒนา
หลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ิมทักษะ
ท่ีส าคัญและจ าเป็นท่ี
เพ่ิมมากข้ึนกว่า 4Cs
 จะมีประโยชน์กับ
ทุกประชาชนท่ัวไป 
ให้สามารถน าไปใช้
ได้อย่างท่ัวถึง
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กลยุทธ์ท่ี ๔ 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านทุจริต (ต่อ)

- โครงการการ
พัฒนาผู้น าเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษา

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้มีการอบรม
นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนอิสลามสันติ
ชน และโรงเรียนบางกอกวิทยา จ านวน 
๑,๐๒๐ คน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
น าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้ เช่น ความรู้
ด้านยาเสพติด คุณธรรมและจริยธรรม และ
แนวทางการใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน มาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้สังคม ชุมชน 
รวมถึงครอบครัวมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน ท้ังน้ี ผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๓

- ควรก าหนด
มาตรการในการ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของ 
COVID-๑๙ ท่ีรัดกุม 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการเกิดความ
ม่ันใจในการด าเนิน
โครงการ

๒๙๙,๘๘๐.๕๔
 บาท

ส านักสิริพัฒนาวัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประพฤติตาม
กฎระเบียบและวินัยในการจราจรแก่เด็กและเยาวชน ๒. เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและช้ีแนะแนวทางในการหลีกเล่ียงปัจจัยสุ่มเส่ียง
ของปัญหายาเสพติด ๓. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการด าเนินชีวิต และ
การประพฤติปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชน ๔. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมในการป้องกันปัญหาทุจริตส าหรับเด็กและเยาวชน ๕. เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้คิดอย่างมีเหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่ง
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจใน
การท าความดี รังเกียจคนโกงและคนเก่งแต่โกง 
เป้าหมาย :
นักเรียนในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต
ผลผลิต :
นักเรียนท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต จ านวนไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ คน
ผลลัพธ์ : ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบถึงความส าคัญของ
ปัญหาและสภาพแวดล้อมของสังคมในปัจจุบัน  และปัจจัยสุ่มเส่ียงของ
ปัญหา ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบ
และวินัยในการจราจร  
๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงแนวทาง
ในการหลีกเล่ียงปัจจัยสุ่มเส่ียงของปัญหายาเสพติด ๔. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถประพฤติปฏิบัติตัวในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
ในสังคม ๕. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการ
ป้องกันปัญหาทุจริต ๖. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกความคิดอย่างมี
เหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ ๗. สร้าง
ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี รังเกียจคนโกงและคน
เก่งแต่โกง
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๓๐๐,๐๐๐ (เงินแผ่นดิน)
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. 

ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ 
วางมาตรการ
เสริมในการ
สกัดก้ันการ
ทุจริตเชิง
นโยบายบน
ฐานธรรมาภิบาล

- เสริมสร้างธรร
มาภิบาลในการ
ด าเนินงานโดย
ปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับแนว
ทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี

วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรให้เห็น
ความส าคัญ และมีจิตสานึกในเร่ืองการให้หรือรับสินบน และการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับของสถาบัน
ผลผลิต : 1. มาตรการป้องกันการรับสินบน 2. มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลลัพธ์ : บุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านึก ยึดม่ันใน
การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดท ามาตรการ
ป้องกันการรับสินบน และมาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563

- - - ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. 

ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กลยุทธ์ท่ี ๒ 
ส่งเสริมให้มี
การศึกษา 
วิเคราะห์ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
ทุจริตเชิง
นโยบายใน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชน

- โครงการการ
เสริมสร้างธรรมาภิ
บาลส่ิงแวดล้อม
ให้กับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินและ
ภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือรองรับการ
พัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออกอย่างย่ังยืน

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการศึกษา
วิเคราะห์ สร้างชุมชนต้นแบบในการ
เสริมสร้างความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน เพ่ือให้ผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน 
ประชาชน รวมถึงบุคลากรภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เห็นความส าคัญของการจัดการองค์กรท่ี
เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน และประยุกต์ใช้ในท้องถ่ินของ
ตนเองได้

เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส
 COVID-๑๙ จึงท า
ให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผน
ได้ ส่งผลให้การ
ด าเนินการเกิดความ
ล่าช้า

ควรจัดสรร
งบประมาณให้ตรง
ตามแผน หรือการ
ขยายระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการ ท่ีมี
ผลมาจากปัจจัย
ภายนอก

๑,๕๐๐,๐๐๐
 บาท

คณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
อย่างย่ังยืน ผ่านส่ือมัลติมีเดียออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ ๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมให้กับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น าภาคประชาสังคมและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่างย่ังยืน ผ่านส่ือมัลติมีเดีย
ออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ ๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายการด าเนินงานและความร่วมมือด้าน
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ประชาชนซ่ึงจะช่วยให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน น าไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีย่ังยืนในพ้ืนท่ีพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ผ่านส่ือมัลติมีเดีย
ออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงได้
เป้าหมาย : เกิดชุมชนต้นแบบในการเสริมสร้างความรู้ตามหลักการธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน ผ่านส่ือมัลติเดียออนไลน์
ผลผลิต : ๑. ได้ส่ือมัลติมีเดียออนไลน์จ านวน ๓ ส่ือ ภายใต้หัวข้อเร่ืองการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอย่าง
ย่ังยืน ๒. เกิดชุมชนต้นแบบท่ีได้รับการเผยแพร่ส่ือมัลติมีเดียออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ
เร่ืองการเสริมสร้างธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกอย่างย่ังยืน ไม่น้อยกว่า ๖ ชุมชน ๓. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผู้น าชุมชน ประชาชน รวมถึงบุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง สามารถพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม ผ่านส่ือมัลติมีเดียออนไลน์
ผลลัพธ์ : ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน ประชาชน รวมถึง
บุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เห็นความส าคัญของ
การจัดการองค์กรท่ีเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน และ
ประยุกต์ใช้ในท้องถ่ินของตนเองได้ มีการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ ผ่านส่ือมัลติมีเดียออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรและชุมชนด้านส่ิงแวดล้อมตามหลักการธรรมาภิบาลและการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ส่งผลให้ชุมชนและอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน ซ่ึง
ความส าเร็จของการด าเนินงานในพ้ืนท่ีจะเป็นแรงผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้พ้ืนท่ี
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่ืนในประเทศสามารถน าแนวทางการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณเงินแผ่นดิน)
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนา
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริตภายใน
สถาบัน

- หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการขอดู
ข้อมูลเก่ียวกับผล
การศึกษา

วัตถุประสงค์ : เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
ขอดูข้อมูลเก่ียวกับผลการศึกษา เพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม.
เป้าหมาย : ลดจ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีท่ีคณะ
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ผลผลิต : หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอดูข้อมูลเก่ียวกับผล
การศึกษา
ผลลัพธ์ : จ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีท่ีคณะไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ไม่น้อยเกิน 2 ข้อร้องเรียน/ปีการศึกษา
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ด าเนินการ
รวบรวมผลการด าเนินงานตามประกาศสถาบัน
เร่ืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการขอดูข้อมูล
เก่ียวกับผลการศึกษา และรายงานผลต่อท่ี
ประชุม ทคบ. การศึกษา ในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๓ (รายงานผลของภาคการศึกษาท่ี ๓/
๒๕๖๑ และ ๑/๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้ว

- - - กองบริการ
การศึกษา

- แนวปฏิบัติการขอ
แก้ไขผลการศึกษา
ของนักศึกษา 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือก าหนดให้มีแนวปฏิบัติการขอแก้ไขผล
การศึกษาของนักศึกษา ในกรณีท่ีอาจารย์ผู้สอนท่ีรับผิดชอบ
ของแต่ละวิชาได้ให้ผลการศึกษาแก่นักศึกษาเสร็จส้ินแล้วให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เป้าหมาย : ลดจ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีอาจารย์
ผู้สอนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ผลผลิต : แนวปฏิบัติการขอแก้ไขผลการศึกษาของนักศึกษา 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน
ผลลัพธ์ : จ านวนข้อร้องเรียนของนักศึกษากรณีอาจารย์ผู้สอน
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2 ข้อร้องเรียน/ปีการศึกษา
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ด าเนินจัดท า
ประกาศสถาบัน เร่ือง แนวปฏิบัติการขอแก้ไข
ผลการศึกษาของนักศึกษา ส าหรับอาจารย์
ผู้สอน ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

- - - กองบริการ
การศึกษา

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนา
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกัน
การทุจริตภายใน
สถาบัน (ต่อ)

- ระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริต
คอร์รัปช่ัน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบลด
ความซ้ าซ้อนการบันทึกข้อมูล รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้
เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ผลผลิต : ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP)
ผลลัพธ์ : ความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน ลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบลดความซ้ าซ้อนในการ
บันทึกข้อมูล รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณได้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ภายในสถาบันด าเนินการจัดหาพัสดุในระบบ 
e-GP ซ่ึงการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน 
5,000 บาท ทุกแหล่งเงินด าเนินการในระบบ
 e-GP เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
 2560 ท้ังน้ี การด าเนินการจัดหาพัสดุใน
ระบบ e-GP ไม่มีผู้ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
คอร์รัปช่ัน

- - - กองคลังและพัสดุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้าง
กลไกการป้องกัน
เพ่ือยับย้ังการทุจริต

- แนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและการ
ตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานถึงความ
เก่ียวข้องกับผู้เสนอ
งาน กรณีการจัดซ้ือ
จัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้องค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการ ความมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้
เป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียนเก่ียวกับการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
ผลผลิต : แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอ
งาน กรณีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ผลลัพธ์ : สามารถป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง และส่งผลต่อการค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ ความมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส เป็น
ธรรมและสามารถตรวจสอบได้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดท าและแจ้ง
เวียนแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน กรณีการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ให้หน่วยงานภายในสถาบันทราบและ
ถือปฏิบัติ ซ่ึงบุคลากรภายในสถาบันท่ีเป็น
กรรมการจัดซ้ือจัดจ้างได้ปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าว ท้ังน้ี ปัจจุบันไม่มีผู้ร้องเรียนเก่ียวกับ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน

- - - กองคลังและพัสดุ

กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต

- ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร (MIS)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี 
และบุคคล อีกท้ังสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ โดยมี
ระบบรักษาความลับของข้อมูล และจ ากัดการใช้งานของบุคคล
เฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน
เป้าหมาย : ร้อยละของการเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (MIS) เท่ากับร้อยละ ๙๐
ผลผลิต : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)
ผลลัพธ์ : สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี 
และบุคคล อีกท้ังสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ โดยมี
ระบบรักษาความลับของข้อมูล และจ ากัดการใช้งานของบุคคล
เฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยหน่วยงานภายใน
สถาบันเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS) ในงานด้านการเงิน การบัญชี และด้าน
บุคคล เพ่ือลดปัญหาการทุจริตภายในสถาบัน 
คิดเป็นร้อยละ 100

- - - กองคลังและพัสดุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)
ปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กลยุทธ์ท่ี ๔ การ
พัฒนาวิเคราะห์
และบูรณาการระบบ
 การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพ่ือ
เช่ือมโยงกับแนว
ทางการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศ
ไทย

- โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน สพบ.

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้ความรู้ในการประเมินผลระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ๒. เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมาย : สถาบันได้รับผลคะแนนตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ๕ : 
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน 
ในระดับ ๔ คือ มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานสูง
ผลผลิต : การด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
 & Transparency Assessment: ITA) ตามท่ีผู้ประเมินท่ี
ก าหนด
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีความรู้ในการประเมินผลระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
สามารถจัดเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินผล
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๒๐,๐๐๐ (เงินรายได้)

✓ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการจัดประชุม
คณะท างานโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ สพบ. 
จ านวน ๔ คร้ัง เพ่ือติดตามการด าเนินการของ
สถาบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
ซ่ึงจากการประชุมดังกล่าว สถาบันได้ก าหนด
มาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริตให้ทุก
หน่วยงานยึดถือในการปฏิบัติงาน จ านวน ๗ 
มาตรการ และมีการจัดกิจกรรมตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย (IIT) เม่ือวันท่ี ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ท้ังน้ี จากการด าเนินการ
ดังกล่าว ผลคะแนนโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) อยู่ใน
ระดับ B (๘๔.๐๙ คะแนน)

ประเด็นการประเมิน
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๑๐.๒
 มาตรการภายใน
เพ่ือการป้องกันการ
ทุจริตของส านักงาน
 ป.ป.ช. ได้มีการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลท่ี
ใช้ประกอบการ
พิจารณา เอกสารท่ี
สถาบันเผยแพร่
และส่งให้ส านักงาน
 ป.ป.ช. ไม่
สอดคล้องกับแนว
ทางการพิจารณา
ตัวช้ีวัดดังกล่าวของ
ส านักงาน ป.ป.ช.

สถาบันก าหนดแนว
ทางแก้ไข โดยศึกษา
ข้อมูลจากองค์กรท่ี
สามารถด าเนินการได้
ระดับ AA และได้
ก าหนดแนวทางในการ
เผยแพร่และส่งข้อมูล
ประกอบให้ครอบคลุม 
ผลการวิเคราะห์การ
ประเมินท้ัง ๓ ด้าน 
รวมถึงจัดท ามาตรการ
เพ่ือขับเคล่ือนส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีข้ึนและ
ติดตามการด าเนินงาน
ให้เกิดการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

๕,๖๔๖ บาท กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)
ปัญหา และ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ท่ี ๑ 
ปรับปรุงระบบการ
รับเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตของสถาบัน

- ปรับปรุง
แบบฟอร์มและ
ช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ระบบการรับเร่ืองร้องเรียนมี
ประสิทธิผลสูงสุด
เป้าหมาย : อัตราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๘๐
ผลผลิต : จัดท่าแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียน และ
ปรับปรุงช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนใหม่ เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน
ผลลัพธ์ : อัตราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนอยู่ในระดับ
ดีข้ึนไป ร้อยละ ๙๐
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด่าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดท่าแบบฟอร์มรับเร่ือง
ร้องเรียน ปรับปรุงแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียน และ
ปรับปรุงช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนใหม่ เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน ท้ังน้ี ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้
ร้องเรียนอยู่ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐

ผู้ร้องเรียนบางท่าน
ไม่ได้ตอบแบบ

ประเมินกลับมายัง
สถาบัน

- - กองงานผู้บริหาร

กลยุทธ์ท่ี ๒ 
ปรับปรุงการ
ตรวจสอบความ
เคล่ือนไหวและ
ความถูกต้องของ
ทรัพย์สินและหน้ีสิน

- การจัดท่าบัญชี
และอัปเดตสถานะ
ครุภัณฑ์ใน office 
๓๖๕

วัตถุประสงค์ : ๑. เพ่ือให้บุคลากรของส่านักสามารถ
เรียกดูบัญชีครุภัณฑ์และสถานะครุภัณฑ์ใน Office ๓๖๕
 แบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา ๒. เพ่ือให้มีการอัปเดต
บัญชีและสถานะครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันมากท่ีสุด
เป้าหมาย : ๑. ส่านักมีฐานข้อมูลบัญชีครุภัณฑ์ใน office
 ๓๖๕ ๒. ส่านักมีการอัปเดตสถานะครุภัณฑ์ใน office 
๓๖๕ อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง
ผลผลิต : ส่านักมีฐานข้อมูลบัญชีครุภัณฑ์และสถานะ
ครุภัณฑ์ท่ีเป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูแบบออนไลน์
ได้ตลอดเวลา
ผลลัพธ์ : สามารถเรียกดู สืบค้น บัญชีครุภัณฑ์และ
สถานะครุภัณฑ์ใน Office ๓๖๕ แบบออนไลน์ได้
ตลอดเวลา
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด่าเนินการแล้วเสร็จ โดยส่านักได้จัดท่าฐานข้อมูล
บัญชีครุภัณฑ์ ซ่ึงสามารถเรียกดู สืบค้น บัญชีครุภัณฑ์
และสถานะครุภัณฑ์ได้จาก Office ๓๖๕/One 
Drive/ITC-NIDA นอกจากน้ียังได้ท่าการจ่าหน่าย
ครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว เม่ือเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
รวมถึงได้มีการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ่าปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว เม่ือเดือนมกราคม ๒๕๖๓
 และปรับปรุงสถานะใน Office ๓๖๕ คร้ังท่ี ๒ ให้เป็น
ปัจจุบันแล้ว เม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓   ส่าหรับ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- - - ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
ผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม

รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓)
ปัญหา และ
อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
งบประมาณท่ี
ใช้จ่าย (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

กลยุทธ์ท่ี ๓ 
ปรับปรุง
กระบวนการและ
พัฒนากลไกพิเศษ
ในการปราบปราม
การทุจริตท่ีมีความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ Online 
เก่ียวกับช่องทางการ
รับเร่ืองร้องเรียน 
และการให้บริการ
ของสถาบันใน
ภาพรวม

วัตถุประสงค์ : เพ่ือน่ามาพัฒนา/ ปรับปรุง การ
ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนของสถาบัน
เป้าหมาย : อัตราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนเก่ียวกับ
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของ
สถาบันในภาพรวมอยู่ในระดับดีข้ึนไป ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 
๘๐
ผลผลิต : แบบประเมินความพึงพอใจ Online เก่ียวกับ
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของ
สถาบันในภาพรวม 
ผลลัพธ์ :  อัตราความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนเก่ียวกับ
ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของ
สถาบันในภาพรวมอยู่ในระดับดีข้ึนไป ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 
๘๐
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : -

✓ด่าเนินการแล้วเสร็จ โดยแบบประเมินความพึงพอใจ
 Online เก่ียวกับช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน และ
การให้บริการของสถาบันในภาพรวม มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนเก่ียวกับช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน และการให้บริการของสถาบันในภาพ
รวมอยู่ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐

ผู้ร้องเรียนบางท่าน
ไม่ได้ตอบแบบ

ประเมินกลับมายัง
สถาบัน

- - กองงานผู้บริหาร
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