
 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 



ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

1. สร้างสังคมท่ี

ไม่ทนต่อการ

ทุจริต

การจัดกิจกรรมเพ่ือทบทวน

ค่านิยมหลักของสถาบัน

พระปกเกล้า KPI-D เพ่ือ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

ค่านิยม ด้านการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการ

ปลูกจิตส านึกภายในให้แก่

บุคลากร สามารถแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้าง

ค่านิยมร่วมกันท้ังสถาบัน

(1) การจัดกิจกรรมเพ่ือ

ทบทวนค่านิยมของ

สถาบันพระปกเกล้า KPI-D

 เพ่ือเป็นการปรับฐานคิด

ให้บุคลากรไม่ทนต่อการ

ทุจริต

   อยู่ระหว่างด าเนินการ

   ด าเนินการแล้ว

เดิม คณะท างานเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ ร่วมกับงานบุคคล ส านักงาน

เลขาธิการ ก าหนดจัดกิจกรรมทบทวนค่านิยมของสถาบันฯ KPI-D 

กิจกรรมวิชาการหัวข้อ “KPI-D Refresh”ในวันศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2563

 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ฝ่ังห้องเรียน สถาบัน

พระปกเกล้า โดยมีผู้บริหารฯ พนักงาน และเจ้าหน้าท่ีของสถาบัน

พระปกเกล้า โดยก าหนดจัดกิจกรรมการแสดงทัศนคติ และค่านิยมท่ีดี

ร่วมกัน มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนท างานด้วยความเป็นกลางทางการเมือง

 ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต และร่วมกันต่อต้าน

การทุจริตทุกรูปแบบ

แต่เน่ืองจาก เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือดังกล่าว 

สถาบันพระปกเกล้า จึงส่ังการให้เล่ือนการจัดกิจกรรดังกล่าวออกไปก่อน 

จึงปรับกิจกรรมเพ่ือทบทวนค่านิยมหลักของสถาบัน ผ่านกิจกรรมอ่ืน 

ได้แก่ บทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อ านวยการส านัก/

วิทยาลัย) ลงในเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า KPI-D

คทง. เสริมสร้าง

วัฒนธรรมฯ/งาน

บุคคล

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(วันท่ี 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(วันท่ี 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)

(2) กิจกรรมการขับเคล่ือน

 KPI DNA เพ่ือสร้าง

ค่านิยม และเคร่ืองมือใน

การฝึกอบรมผ่านกิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในแต่

ละหลักสูตร ผ่านค่านิยม

หลัก 3 ประการ ได้แก่ KPI

 : 

Knowledge/Publicness/I

ntegrity

   อยู่ระหว่างด าเนินการ

   ด าเนินการแล้ว

(1) เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบนโยบายและทิศทางการ

ขับเคล่ือน KPI DNA ของสถาบัน (ด าเนินการแล้ว)

(2) ต้ังคณะท างานเพ่ือขับเคล่ือน KPI DNA (ด าเนินการแล้ว)

(3) ท าส่ือรณรงค์การสร้างความตระหนักในเร่ือง KPI DNA (ด าเนินการ

แล้ว)

(4) นักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรมผ่านค่านิยมหลัก 3 ประการ

 ได้แก่ การท าประโยชน์เพ่ือสาธารณะต่อสังคมในมิติด้านต่าง ๆ อาทิ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านการด ารงชีวิต ด้านการเข้าถึงระบบสาธารณสุข 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 รวมถึง

การรณรงค์ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต ในการลงช่ือเข้าเรียนผ่านระบบ

ออนไลน์ตามท่ีสถาบันก าหนด โดยไม่มีการร้องขอหรือต่อรองขอลงช่ือ

เข้าเรียน หรือการติดสินบนหรือส่ิงของแลกเปล่ียนตอบแทนให้แก่

เจ้าหน้าท่ีหลักสูตรเพ่ือลงช่ือเข้าเรียนกรณีนักศึกษาขาดเรียน ลา มาสาย

 เป็นต้น

คณะท างาน

พัฒนาและ

ขับเคล่ือนการ

สร้าง KPI DNA
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(วันท่ี 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)

2. สกัดก้ันการ

ทุจริตเชิงนโยบาย

การก าหนดนโยบาย แนวทาง 

มาตรการ หรือโครงการ/กิจกรรม

เพ่ือป้องกันการทุจริตและ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล

การจัดท ามาตรการในการ

สกัดก้ันการทุจริตเชิง

นโยบาย ได้แก่ มาตรการ

ส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจัดซ้ือจัดจ้าง/ 

มาตรการจัดการเร่ือง

ร้องเรียนการทุจริต/ 

มาตรการป้องกันการรับ

สินบน

   อยู่ระหว่างด าเนินการ

   ด าเนินการแล้ว

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ทบทวนประกาศมาตรการในการสกัด

ก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 2 มาตรการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดยประกาศให้ยึดถือปฏิบัติต่อเน่ืองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่าง

เคร่งครัด ต่อไป ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัด

จ้าง/ มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต/ มาตรการป้องกันการ

รับสินบน

คทง. เสริมสร้าง

วัฒนธรรมฯ/

ส านักงาน

เลขาธิการฯ

3. พัฒนาระบบ

ป้องกันการทุจริต

เชิงรุก

ผู้บริหาร/พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี มี

ส่วนร่วมแสดงเจตจ านงในการ

ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 

และมีการก าหนดนโยบาย

มาตรการ แผนงาน หรือ

โครงการ/กิจกรรม เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนา

หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ

โปร่งใส

การประกาศเจตจ านง

สุจริตของผู้บริหาร และ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แสดงเจตจ านงสุจริตของ

ผู้บริหารสถาบัน

พระปกเกล้า

   อยู่ระหว่างด าเนินการ

   ด าเนินการแล้ว

 - เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้บริหาร พนักงานของสถาบัน

พระปกเกล้า ร่วมกันแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อ

สาธารณชน โดยประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์แสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า 

ต้ังแต่วันท่ี 10 เมษายน 2563 และได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ของสถาบัน ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Appication Line) 

 - ประชาสัมพันธ์การเพ่ิมช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเร่ืองทุจริต ผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า

ส านักงาน

เลขาธิการ
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(วันท่ี 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)

ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวม

ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันการทุจริตฯ และนโยบาย

ของรัฐอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

การจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงาน และรายงาน

ผลการด าเนินงานตาม

แผนงาน

   อยู่ระหว่างด าเนินการ

   ด าเนินการแล้ว

ส านักงานเลขาธิการฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะมีการก ากับติดตามและรายงาน

ผลการด าเนินงานต่อเลขาธิการฯ หรือรองเลขาธิการฯ ท่ีได้รับมอบหมาย

 เป็นประจ าทุก 6 เดือน

ส านักงาน

เลขาธิการ
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ยุทธศาสตร์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม สถานะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หน่วยงานท่ี
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รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(วันท่ี 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ น า

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน

มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้

เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส

การพัฒนาเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส (Intrgrity 

and Transparency 

Assessment : ITA) ผ่าน

ช่องทางการส่ือสาร

หลากหลายช่องทางของ

สถาบันฯ เพ่ือสร้างความ

เข้าใจเก่ียวกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส

ฯ ให้แก่บุคลากรของ

สถาบันฯ

    อยู่ระหว่างด าเนินการ

    ด าเนินการแล้ว

มีการน าผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะจากการประเมินผล

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Intrgrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี พ.ศ. 

2562 เข้าการประชุมผู้บริหารฯ พนักงาน และเจ้าหน้าท่ี ของสถาบัน 

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานมาพัฒนา

องค์กรให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส รวมท้ัง สถาบันได้มอบหมาย

ให้ส านักงานเลขาธิการฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการการประเมิน

คุณธรรมและคความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

((Intrgrity and Transparency Assessment : ITA) ให้แก่บุคลากร

ของสถาบันฯ ได้รับทราบ ผ่านช่องทางส่ือสารหลากหลายช่องทาง ได้แก่

 ไลน์ของสถาบันฯ เฟสบุ๊คสถาบันฯ อีเมล์ของบุคลากรทุกคน รวมท้ัง

การประชาสัมพันธ์ผ่านวีดีโอส้ัน การประชุมผู้บริหารฯ และพนักงาน 

ประจ าเดือน เป็นต้น

ทุกส านัก/

วิทยาลัย ศูนย์

และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง
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