รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์

1. สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

การจัดกิจกรรมเพื่อทบทวน
ค่านิยมหลักของสถาบัน
พระปกเกล้า KPI-D เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ค่านิยม ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการ
ปลูกจิตสานึกภายในให้แก่
บุคลากร สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและสร้าง
ค่านิยมร่วมกันทั้งสถาบัน

(1) การจัดกิจกรรมเพื่อ
ทบทวนค่านิยมของ
สถาบันพระปกเกล้า KPI-D
เพื่อเป็นการปรับฐานคิด
ให้บุคลากรไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด

บุคลากรของ
สถาบัน
พระปกเกล้าผ่าน
การเข้าร่วม
กิจกรรมและมี
ทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดีไม่
ยอมรับการทุจริต
(ร้อยละ 80)

สถานะการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

คณะทางานเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ ร่วมกับงานบุคคล สานักงาน
เลขาธิการ กาหนดจัดกิจกรรมทบทวนค่านิยมของสถาบันฯ KPI-D
กิจกรรมวิชาการ หัวข้อ “Our Smart KPI : ร่วมผูกพันสร้าง
องค์กรในฝัน” ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา
09.00-16.30 น. ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ฝั่งห้องเรียน สถาบัน
พระปกเกล้า โดยมีผู้บริหารฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันพระปกเกล้าทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 100) โดย
กาหนดจัดกิจกรรมการแสดงทัศนคติ และค่านิยมที่ดีรว่ มกัน
มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนทางานด้วยความเป็นกลางทางการเมือง
ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ทบทวนค่านิยมหลักของสถาบัน ผ่านกิจกรรมอื่น ได้แก่ บท
สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้อานวยการสานัก/วิทยาลัย) ลง
ในเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า KPI-D
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ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

61,300 ปัญหาและอุปสรรค
- เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมในรูปแบบ Onsite ได้เต็มรูปแบบ
ข้อเสนอแนะ
- ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมภายใต้มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดฯ ตามประกาศของหน่วยงานรัฐ โดยการปรับ
กิจกรรมให้เหมาะสม โดยพิจารณาจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ผสมผสานทั้ง Onsite และ Online โดย (1) จัดแบบ
Onsite สาหรับการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจานวนน้อย ๆ
ได้แก่ การแสดงความคิดเห็น การแสดงทัศนคติและค่านิยม
แบบกลุ่มย่อยแบ่งตามสานัก/วิทยาลัย และ (2) จัดแบบ
Online สาหรับกิจกรรมการบรรยายของวิทยากร ใน
รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลุ่มที่
ต้องสัมผัสใกล้ชิดกัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานบุคคล
สานักงาน
เลขาธิการ/
คทง.
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมฯ

รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์

แนวทาง/มาตรการ

2. สกัดกั้นการ การกาหนดนโยบาย แนวทาง
ทุจริตเชิงนโยบาย มาตรการ หรือโครงการ/กิจกรรม
เพื่อป้องกันการทุจริตและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สถานะการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

(2) กิจกรรมการขับเคลื่อน
KPI DNA เพื่อสร้าง
ค่านิยม และเครื่องมือใน
การฝึกอบรมผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในแต่
ละหลักสูตร ผ่านค่านิยม
หลัก 3 ประการ ได้แก่ KPI
:
Knowledge/Publicness/I
ntegrity

นักศึกษาหลักสูตร
ต่าง ๆ ดาเนิน
กิจกรรมผ่าน
ค่านิยมหลัก 3
ประการ ได้แก่ การ
ทาประโยชน์เพื่อ
สาธารณะต่อสังคม
ในมิติด้านต่าง ๆ
อาทิ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการดารงชีวติ
ด้านการเข้าถึง
ระบบสาธารณสุข

 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

(1) เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบนโยบายและทิศทางการ
ขับเคลื่อน KPI DNA ของสถาบัน (ดาเนินการแล้ว)
(2) ตั้งคณะทางานเพื่อขับเคลื่อน KPI DNA
(3) ทาสื่อรณรงค์การสร้างความตระหนักในเรื่อง KPI DNA
(4) นักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ดาเนินกิจกรรมผ่านค่านิยมหลัก 3
ประการ ได้แก่ การทาประโยชน์เพื่อสาธารณะต่อสังคมในมิติด้าน
ต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการดารงชีวติ ด้านการเข้าถึง
ระบบสาธารณสุข ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการรณรงค์ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ใน
การลงชื่อเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามที่สถาบันกาหนด โดย
ไม่มีการร้องขอหรือต่อรองขอลงชื่อเข้าเรียน หรือการติดสินบน
หรือสิ่งของแลกเปลี่ยนตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่หลักสูตรเพื่อลง
ชื่อเข้าเรียนกรณีนักศึกษาขาดเรียน ลา มาสาย เป็นต้น

การจัดทามาตรการในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย ได้แก่ มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง/
มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต/
มาตรการป้องกันการรับ
สินบน

เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
ประกาศมาตรการ
ในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย
(อย่างน้อย 3
มาตรการ)

 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ทบทวนประกาศมาตรการในการ - ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 2 มาตรการ โดยประกาศให้ยึดถือ ในการ
ปฏิบัติต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด ต่อไป ดาเนินการ
ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/
กิจกรรม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ มาตรการป้องกันการ
รับสินบน
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ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ไม่มีค่าใช้จ่าย - ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
คณะทางาน
ในการ
- ข้อเสนอแนะ : เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน KPI DNA ให้
พัฒนาและ
ดาเนินการ
เกิดผลอย่างยั่งยืน สถาบันจะได้ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้าง ขับเคลื่อนการ
กิจกรรม
ค่านิยมให้กับนักศึกษาและพนักงาน เจ้าหน้าที่ของสถาบัน สร้าง KPI DNA
ต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป

คทง.
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมฯ/
สานักงาน
เลขาธิการฯ

รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์

แนวทาง/มาตรการ

3. พัฒนาระบบ ผู้บริหาร/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ มี
ป้องกันการทุจริต ส่วนร่วมแสดงเจตจานงในการ
เชิงรุก
ต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
และมีการกาหนดนโยบาย
มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส
ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการ
ป้องกันการทุจริตฯ และนโยบาย
ของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สถานะการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การประกาศเจตจานง
สุจริตของผู้บริหาร และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แสดงเจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหารสถาบัน
พระปกเกล้า

เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้ามีการ
ประกาศเจตจานง
สุจริต

 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

- เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้บริหาร พนักงานของสถาบัน
พระปกเกล้า ร่วมกันแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน โดยประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสถาบัน
พระปกเกล้า และได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของสถาบัน ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Appication Line)
- ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริต
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า

- ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
ในการ
ดาเนินการ
กิจกรรม

สานักงาน
เลขาธิการ

การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน และรายงาน
ผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน

สถาบัน
พระปกเกล้ามี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
จานวน 1 แผน

 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

สานักงานเลขาธิการฯ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะมีการกากับติดตามและ ในการ
รายงานผลการดาเนินงานต่อเลขาธิการฯ หรือรองเลขาธิการฯ ที่ ดาเนินการ
ได้รบั มอบหมาย เป็นประจาทุก 6 เดือน
กิจกรรม

สานักงาน
เลขาธิการ
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รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์

แนวทาง/มาตรการ

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นา
ข้อเสนอแนะ ผลการดาเนินงาน
มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้
เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สถานะการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

การพัฒนาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (Intrgrity and
Transparency
Assessment : ITA) ผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร
หลากหลายช่องทางของ
สถาบันฯ เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ฯ ให้แก่บุคลากรของ
สถาบันฯ

คะแนนประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
สถาบันพระปกเกล้า
(ITA) จานวน 85
คะแนนขึ้นไป

 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ดาเนินการแล้ว

มีการนาผลการดาเนินการและข้อเสนอแนะจากการประเมินผล
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Intrgrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
พ.ศ. 2563 เข้าการประชุมผู้บริหารฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
ของสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาข้อเสนอแนะจากผลการ
ดาเนินงานมาพัฒนาองค์กรให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส
รวมทั้ง สถาบันได้มอบหมายให้สานักงานเลขาธิการฯ ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intrgrity and
Transparency Assessment : ITA) ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ
ได้รบั ทราบ ผ่านช่องทางสื่อสารหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ไลน์
ของสถาบันฯ เฟสบุ๊คสถาบันฯ อีเมล์ของบุคลากรทุกคน รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์ผ่านวีดีโอสั้น การประชุมผู้บริหารฯ และ
พนักงาน ประจาเดือน เป็นต้น
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ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ไม่มีค่าใช้จ่าย - ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
ทุกสานัก/
ในการ
- ข้อเสนอแนะ : เพื่อให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ
วิทยาลัย ศูนย์
ดาเนินการ
สถาบันได้รบั ทราบ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
และ
กิจกรรม
ความสาคัญของการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส
หน่วยงานที่
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สถาบัน ควรมี
เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง

