
 
 
 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในหน่วยงาน 



ผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันพระปกเกล้า 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
 

  จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันพระปกเกล้า    
จึงได้จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นการดำเนินการ เพื่อพัฒนาประเด็นที่สำคัญ 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่  

(1) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ ่งขึ้น       
รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

(2) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เพ่ือให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของสถาบันและข้อมูลที่สาธารณชนควรได้รับทราบ รวมทั้ง
จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ และสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหนา้ที่
ของสถาบันด้วย เพ่ือสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

(3) ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
ซ่ึงสถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 

มาตรการ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ เอกสารอ้างอิง 
(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน การให้บริการ
ของหน่วยงานได้ดีขึ้น 

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ดำเนินการ 

สำนัก/วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มี
ช่องทางในการร่วมแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
ในการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น แบบประเมิน
ความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นในการให้บริการ/ 
การจัดกิจกรรม/ การศึกษาอบรม/ สัมมนา ทั้งรูปแบบ 
onsite และรูปแบบ online     

เอกสารแนบ 1 
ช่องทาง Online เพ่ือแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยจัดทำ 
ผ่าน website/facebook/link/QR 
code โดยสามารถรายงานผลการ
ประเมินในรอบครึ่งปีแรก และรอบ
ครึ่งปีหลัง 



มาตรการ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ เอกสารอ้างอิง 
(2) การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/ การให้บริการให้สะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ดำเนินการ 

สำนัก/วิทยาลัย มีการปรับปรุงรูปแบบการสมัครเข้า
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ การ
ให้บริการงานวิจัยและ เอกสารทางวิชาการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็ปไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า 
การให้บริการห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า ศูนย์
หนังสือสถาบันพระปกเกล้า พิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

เอกสารแนบ 2 
ช่องทางให้บริการต่าง ๆ ในรูปแบบ
ออนไลน์ ได้แก่ การรับสมัครเข้า
อบรมหลักสูตร รับสมัครเข้า
ร่วมงานสัมมนา ให้บริการสืบค้น
งานวิจัย งานวิชาการและบทความ 
บริการยืม-คืน หนังสือห้องสมุด
สถาบันพระปกเกล้า บริหาร
จำหน่ายหนังสือศูนย์หนังสือ
สถาบันพระปกเกล้าผ่าน 
website/facebook บริการเข้าชม
นิทรรศการพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
ผ่านระบบ online  
 

(3) ปลุกจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ ให้กับบุคลากรของสถาบัน
พระปกเกล้า 
 

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ดำเนินการ 

ผู้บริหารสูงสุดประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No 
Gift Policy) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน
จะต้องไม่มีการรับของขวัญและของกำนัลจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 
และปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

เอกสารแนบ 3 
Infographic ประกาศนโยบายไม่
รับของขวัญ (No Gift Policy) 
 



มาตรการ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ เอกสารอ้างอิง 
(4) การทบทวนและจัดทำแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ดำเนินการ 

ผู ้บริหารสูงสุดหรือผู ้ที ่ได้ร ับมอบหมาย พิจารณา
ทบทวนและจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน และประกาศให้
บุคลากรรับทราบและปฏิบัติร่วมกัน 

เอกสารแนบ 4 
แผนงานด ้ านการป ้ องก ั นและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

(5) ทบทวนแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต สถาบันพระปกเกล้า และ
เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ดำเนินการ 

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการส่ง
เร ื ่องร ้องเร ียนการทุจริต สำหรับบุคลากรภายใน
สถาบันพระปกเกล้า 

เอกสารแนบ 5 
แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื ่อง
ร ้ อง เร ี ยนการท ุ จร ิ ต  สถาบั น
พระปกเกล้า 

(6) การพัฒนาและปรับปร ุงช ่องทางเพื ่อให้
บุคลากรภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย
ได้สะดวก หลากหลายช ่องทาง โดยกำหนด
มาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียน และข้อมูลของผู้
ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ  

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ดำเนินการ 

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) ปรับปรุงเว็บไซต์
ของสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือเพ่ิมช่องทางการร้องเรียน
การทุจริต สำหรับบุคลากรภายในและผู้รับบริการจาก
ภายนอก โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  

เอกสารแนบ 6  
Infographic ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ร ับเร ื ่องร ้องเร ียน ผ ่าน website 
สถาบันพระปกเกล้า 

(7) การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรับเรื ่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ดำเนินการ 

มีการมอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ หรือ
ผู้แทน (งานกฎหมาย) เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเรื ่อง
ร้องเรียนการทุจริต โดยกำชับให้เก็บข้อมูลหรือหลักฐาน
ของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับตามที่กำหนดไว้  

 

(8) รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้บ ุคลากรของสถาบันทราบ เป็น
ประจำทุกปีงบประมาณ ประกอบด้วย จำนวน
เรื ่องร้องเรียน ประเภทเรื ่องร้องเรียน ผลการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน บทลงโทษ 

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ดำเนินการ 

ดำเนินการ ณ 30 กันยายน 2565  



มาตรการ การดำเนินการ ผลการดำเนินการ เอกสารอ้างอิง 
(9) เผยแพร่ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ            
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การทำงานให้บุคลากรรับทราบ 

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
 ดำเนินการแล้ว 
 ยังไม่ดำเนินการ 

ดำเนินการ ณ 30 กันยายน 2565  

 



เอกสารแนบ 1 

ช่องทาง Online เพ่ือเปิดโอกาสให้แสดงความความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. แบบรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผ่านทาง website ของสถาบันพระปกเกล้า หัวข้อ ติดต่อสถาบัน 

 

 

2. แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผ่าน Live chat เฟสบุ๊ค สถาบันพระปกเกล้า 

 

 

 

 



3. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า 
   3.1 การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระปกเกล้า ผ่าน Link  
    เช ่น https://tinyurl.com/mr24br65 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั ้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) 
   3.2 แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า  
 

 
 

 

 

 

https://tinyurl.com/mr24br65


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ช่องทาง Onsite เพื่อเปิดโอกาส 

ให้แสดงความความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 



1. ต ำแหน่งงำน 2. ระยะเวลำท่ีปฎิบัติงำนในสถำบันพระปกเกล้ำ

1.  ผู้บริหาร / ผู้บริหารระดับสูง 1.  ต ่ากว่า 1 ปี

2.  พนักงาน 2.  ต้ังแต่ 1 - 3 ปี

3.  ลูกจ้างประจ่า / 3.  ต้ังแต่ 3 - 5 ปี

     ลูกจ้างเหมาบริการ / อื นๆ 4.  ต้ังแต่ 5 ปี ข้ึนไป

3.  สังกัดส ำนัก/วิทยำลัย 

1. ส่านักงานเลขาธิการ 7. หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ

2. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 8. ส่านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

3. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ น 9. ส่านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

4. ส่านักวิจัยและพัฒนา 10. ส่านักบริการวิชาการ

5. ส่านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 11. ส่านักนวัตกรรมเพื อประชาธิปไตย

6. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

0. ไม่มีความเห็น 3. ปานกลาง

1. น้อยที สุด 4. มาก

 2. น้อย 5. มากที สุด

ล ำดับ หัวข้อ
(5)

พึงพอใจ

มำกท่ีสุด

(4) 

พึงพอใจ 

มำก

(3) 

พึงพอใจ 

ปำนกลำง

(2) 

พึงพอใจ 

น้อย

(1) 

พึงพอใจ 

น้อยท่ีสุด

(0) 

ไม่เคย

ใช้บริกำร

1.1 การด่าเนินงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 

ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันพระปกเกล้า
1.2 การให้ค่าปรึกษาและเสนอแนะ รวมถึงการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 

(งานงบประมาณ) ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ มีไมตรีจิต ฯลฯ

2.1 การจัดซ้ือ - จัดจ้าง ประเภทต่างๆ

1. งำนงบประมำณ

2. งำนพัสดุ

แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร

ส ำนักงำนเลขำธิกำร

รอบคร่ึงปีแรก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565)

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม (เพ่ือประโยชน์ในกำรแสดงจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมและวิเครำะห์)

ส่วนท่ี 2  ควำมพึงพอใจในกำรปรับปรุง แก้ไข ประเด็นตำมข้อเสนอแนะในรอบกำรประเมินท่ีผ่ำนมำ
            (รอบคร่ึงปีหลัง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

ส่วนท่ี 3 ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร (ควำมถูกต้อง ควำมสะดวก รวดเร็ว ควำมเช่ียวชำญ  
           รวมถึง กำรให้ค ำปรึกษำ และกำรมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี เป็นต้น) งำนด้ำนต่ำงๆ ของส ำนักงำน 
           เลขำธิกำร รอบคร่ึงปีแรก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลำคม 2564 - 31 มีนำคม 2565)



2

ล ำดับ หัวข้อ
(5)

พึงพอใจ

มำกท่ีสุด

(4) 

พึงพอใจ 

มำก

(3) 

พึงพอใจ 

ปำนกลำง

(2) 

พึงพอใจ 

น้อย

(1) 

พึงพอใจ 

น้อยท่ีสุด

(0) 

ไม่เคย

ใช้บริกำร

2.2 การดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที  ตลอดจนการด่าเนินการ

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส Covid - 19 

เช่น การจัดระเบียบอาคารสถานที  การจัดเตรียม เจล-แอลกอฮอล์ 
2.3 การเบิก-จ่ายวัสดุส่านักงาน การยืม-คืนอุปกรณ์ส่านักงาน และ

บ่ารุงรักษาอุปกรณ์ส่านักงาน

2.4 การให้ค่าปรึกษาและเสนอแนะ รวมถึงการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 

(งานพัสดุ) ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ มีไมตรีจิต ฯลฯ

3.1 การตรวจเอกสาร (การตรวจสอบเอกสาร/การต้ังหน้ี/เคลียร์ลูกหน้ีเงิน

ยืม/เอกสารเงินอุดหนุน/คชจ.ประจ่า เป็นต้น)

3.2 การบันทึกค่าใช้จ่าย ตัดเงินงบประมาณรายเดือน

3.3 การให้ค่าปรึกษาและเสนอแนะ รวมถึงการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 

(งานบัญชี) ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ มีไมตรีจิต ฯลฯ

4.1 การรับและส่งคืนเงินยืม และการติดตามลูกหน้ีเงินยืมพนักงาน

4.2 การรับเช็คและเงินสดย่อย
4.3 การรับลงทะเบียน-ออกใบเสร็จ-ใบรับบริจาคต่างๆ
4.4 การให้ค่าปรึกษาและเสนอแนะ รวมถึงการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 

(งานการเงิน) ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ มีไมตรีจิต ฯลฯ

5.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทันต่อความต้องการและปริมาณงาน 

และเป็นไปตามโครงสร้างอัตราก่าลัง

5.2 การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที เกี ยวข้อง

5.3 การจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการเบิกจ่าย และสวัสดิการอื น 

มีความรวดเร็วและถูกต้อง

5.4 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื อง

และถูกต้อง เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล มาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19
5.5 การด่าเนินการและติดตามการปฏิบัติงานที บ้าน หรือ Work from Home

5.6 การจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันองค์กรต่อบุคลากร

5.7 การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ : มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และ

มาตรการอื น ๆ ในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาองค์กร

รวมถึงบุคลากรอย่างต่อเนื อง
5.8 การให้ค่าปรึกษาและเสนอแนะ รวมถึงการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน

(งานบริหารงานบุคคล) ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ มีไมตรีจิต ฯลฯ

6. งำนกฎหมำย

6.1 ด้านการให้บริการวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

3. งำนบัญชี

4. งำนกำรเงิน

5. งำนบริหำรงำนบุคคล



3

ล ำดับ หัวข้อ
(5)

พึงพอใจ

มำกท่ีสุด

(4) 

พึงพอใจ 

มำก

(3) 

พึงพอใจ 

ปำนกลำง

(2) 

พึงพอใจ 

น้อย

(1) 

พึงพอใจ 

น้อยท่ีสุด

(0) 

ไม่เคย

ใช้บริกำร

6.2 การจัดท่าสัญญา ประกาศ / ค่าสั ง

6.3 การให้ค่าปรึกษาและเสนอแนะ รวมถึงการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 

(งานกฎหมาย) ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ มีไมตรีจิต ฯลฯ



4

ล ำดับ หัวข้อ
(5)

พึงพอใจ

มำกท่ีสุด

(4) 

พึงพอใจ 

มำก

(3) 

พึงพอใจ 

ปำนกลำง

(2) 

พึงพอใจ 

น้อย

(1) 

พึงพอใจ 

น้อยท่ีสุด

(0) 

ไม่เคย

ใช้บริกำร

7. งำนบริหำรงำนท่ัวไป งำนสำรบรรณ งำนกำรประชุม งำนพิธีกำรต่ำงๆ

7.1 การด่าเนินการด้านงานสารบรรณ (หนังสือภายใน-ภายนอก)

7.2 การให้บริการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหาร

จัดการเอกสารสารบรรณ

7.3 การเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการต่างๆ ของสถาบัน

เพื อพิจารณาและลงมติ

7.4 การบริหารจัดการงานพิธีการต่างๆ

7.5 การให้ค่าปรึกษาและเสนอแนะ รวมถึงการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 

(งานบริหารงานทั วไป) ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ มีไมตรีจิต ฯลฯ

8. งำนบริหำรควำมเส่ียงสถำบันพระปกเกล้ำ

8.1 งานบริหารความเสี ยง ได้แก่ การให้ค่าปรึกษาในการวิเคราะห์ความ

เสี ยง และการบริหารความเสี ยง

8.2 การให้ค่าปรึกษาและเสนอแนะ รวมถึงการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 

(งานบริหารความเสี ยง) ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ มีไมตรีจิต ฯลฯ

9. กลุ่มงำนยำนพำหนะ

9.1 ความสะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการงานยานพาหนะ

9.2 ความช่านาญเส้นทาง การขับขี ยานพาหนะ

9.3 การให้ค่าปรึกษาและเสนอแนะ รวมถึงการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 

(งานยานพาหนะ) ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ มีไมตรีจิต ฯลฯ

10. งำนส่งเอกสำรและไปรษณีย์

10.1 ความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ

10.2 การให้ค่าปรึกษาและเสนอแนะ รวมถึงการให้บริการของ

ผู้ปฏิบัติงาน (งานส่งเอกสารและไปรษณีย์) ด้วยความรวดเร็ว 

เต็มใจ มีไมตรีจิต ฯลฯ

11. งำนบริกำรท่ัวไป (แม่บ้ำน)

11.1 ความสะอาด รวดเร็ว ในการให้บริการ

11.2 การให้ค่าปรึกษาและเสนอแนะ รวมถึงการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 

(งานบริการทั วไป (แม่บ้าน)) ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ มีไมตรีจิต ฯลฯ

ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โปรดระบุงำน หัวข้อ หรือประเด็นให้ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล



เอกสารแนบ 2 

1. การปรับปรุงรูปแบบการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ผ่านระบบ Online 

 

 

 

 

 

 

 



2. งานให้บริการงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านช่องทาง Online 

   3.1 การให้บริการยืม-คืน ของห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า 

 

   

   3.2 การให้บริการเข้าชมนิทรรศการ ผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง  

 

 

 

 



 

   3.3 การให้บริการศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า KPI bookstore 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมท่ีดีไม่ยอมรับการทุจริต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย

ตัวช้ีวัด : หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ตัวช้ีวัด : ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

1. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ

การทุจริต

ปรับฐานความคิดให้สามารถ

แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

การจัดกิจกรรมเพ่ือทบทวนค่านิยมหลัก

ของสถาบันพระปกเกล้า KPI-D เพ่ือ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในค่านิยม 

ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

โดยมุ่งเน้นการปูกจิตส านึกภายในให้แก่

บุคลากร สามารถแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวมและสร้างค่านิยมร่วมกันท้ัง

สถาบัน

การจัดกิจกรรมเพ่ือทบทวน

ค่านิยมของสถาบันพระปกเกล้า

 KPI-D เพ่ือเป็นการปรับฐานคิด

ให้บุคลากรไม่ทนต่อการทุจริต

บุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า

ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและมี

ทัศนคติและค่านิยมท่ีดีไม่ยอมรับ

การทุจริต ในกิจกรรมอบรมสัมมนา

พัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2565 ใน

หัวข้อ การอบรมสัมมนาพัฒนา

บุคลากร ประจ าปี 2565 ในหัวข้อ 

“ปรับ Mindset...เปล่ียนมุมคิด ผูก

มิตรเพ่ือนร่วมงานสร้างกระบวนการ

มีส่วนร่วม” ในวันท่ี  25 มีนาคม 

2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ 

ห้องภูวนาถประชาธิปก ฝ่ังห้องเรียน

 สถาบันพระปกเกล้า (ร้อยละ 80)

1 ตุลาคม 

2564-31 

มีนาคม 2565

คทง. เสริมสร้าง

วัฒนธรรมฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สถาบันพระปกเกล้า

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Page 1 of 3



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

2. สกัดก้ันการทุจริตเชิง

นโยบาย

วางมาตรการเสริมในการสกัด

ก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย บน

ฐานธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกัน

การทุจริตและเสริมสร้าง

วัฒนธรรม บนพ้ืนฐานธรร

มาภิบาลและความโปร่งใส

การก าหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ

 หรือโครงการ/กิจกรรมเพ่ือป้องกันการ

ทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

การประกาศใช้มาตรการในการ

สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ต่อเน่ือง จ านวน 3 มาตรการ 

ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความ

โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง/ 

มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียน

การทุจริต/ มาตรการป้องกัน

การรับสินบน

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ประกาศมาตรการในการสกัดก้ันการ

ทุจริตเชิงนโยบาย (อย่างน้อย 3 

มาตรการ) โดยให้ใช้ต่อเน่ือง

เน่ืองจากมีความส าคัญกับการ

ด าเนินงานขององค์กร

1 ตุลาคม 

2564-30 

กันยายน 2565

คทง. เสริมสร้าง

วัฒนธรรมฯ

3. พัฒนาระบบป้องกัน

การทุจริตเชิงรุก

1) ผู้บริหารสูงสุดประกาศ

นโยบายไม่รับของขวัญ (No 

Gift Policy) และก าหนด

นโยบาย มาตรการ แผนงาน

หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ

พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม

และความโปร่งใส

การประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ

และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ

หน้าท่ี 

(No Gift Policy)

นโยบายการไม่รับของขวัญและ

ของก านัลทุกชนิดจากการ

ปฏิบัติหน้าท่ี 

(No Gift Policy)

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ

และของก านัลทุกชนิดจากการ

ปฏิบัติหน้าท่ี 

(No Gift Policy)

1 ตุลาคม 

2564-31 

มีนาคม 2565

ส านักงาน

เลขาธิการ
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลา หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

2) สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ

ยับย้ังการทุจริตและพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

ลดปัญหาการทุจริต

ศึกษา วิคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันการทุจริตฯ และนโยบาย

ของรัฐอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

การจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตและติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงาน และ

รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนงาน

สถาบันพระปกเกล้ามีแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริต อย่างน้อย 

จ านวน 1 แผน

1 ตุลาคม 

2564-30 

กันยายน 2565

ส านักงาน

เลขาธิการ

3) การพัฒนาการ

ประชาสัมพันธ์ระบบการ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสและน าเสนอ

ผลการประเมินเพ่ือด าเนินงานมา

ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เกิด

คุณธรรมและความโปร่งใส

การพัฒนาเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

Intrgrity and Transparency 

Assessment : ITA)

คะแนนประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน

พระปกเกล้า (ITA) จ านวน 85 

คะแนนข้ึนไป

1 - 31 ตุลาคม

 2564

ทุกส านัก/

วิทยาลัย ศูนย์

และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล

ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ

ประธานคณะท างานบริหารความเส่ียง
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เอกสารแนบ 5 
 

 

 



 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สถาบันพระปกเกล้า 

 สถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สถาบันพระปกเกล้า               

กรณีเกิดการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของบุคลากรสถาบันพระปกเกล้า ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 

1.1  ข้อร้องเรียนต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร  ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง  พร้อมทั้งรับรองสำเนาบัตรพนักงาน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือ

บัตรที่ทางราชการออกให้ 

(2) ข้อร้องเรียนต้องระบุชัดเจนว่า บุคลากรคนใดเป็นผู้กระทำการทุจริตในเรื่องใด โดยระบุ

ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ ซึ่งพบการกระทำนั้น อันเป็นเหตุให้ต้องยื่นข้อร้องเรียน พร้อมทั้ง

ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว 

(3) พยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

(4) ลงลายมือชื่อผู้ร้อง ถ้าเป็นการร้องแทนผู้อ่ืนจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจมาด้วย ในกรณีที่ผู้

ร้องไม่ประสงค์จะเปิดเผยตัวให้ระบุความประสงค์นั้นในข้อร้องเรียนด้วย 

กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อม

ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น   

1.2  การยื่นข้อร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาให้กระทำได้ทางใดทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  ยื่นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นยื่นต่อผู้บังคับบัญชา 

(2)  ส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้บังคับบัญชา 

(3)  ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้บังคับบัญชา 

เมื่อได้รับข้อร้องเรียนแล้ว  ให้ผู้รับข้อร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนให้งานกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการ 

ภายในเจ็ดวัน 

 



                2. กระบวนการพิจารณาดำเนินการ 
2.1 ให้งานกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องเรียน 
2.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอ

ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี้ 
2.3 กรณีที่เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ

มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้งานกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการดำเนินการตามคำสั่งนั้น 
2.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อ ง และ

พิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อม
ทั้งทำความเห็นเสนอเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ว่ามีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัย
หรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และยุติเรื่อง 

2.5 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรที ่ถูก
ร้องเรียนพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

2.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อเลขาธิการสถาบั นพระปกเกล้า 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอ
ขยายระยะเวลาดำเนินการต่อเลขาธิการฯ โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

2.7 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ดำเนินการ 
ดังนี้ 

  (1) กรณีไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นให้คณะกรรมการฯ เสนอความเห็นต่อ
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเพ่ือสั่งยุติเรื่อง 

  (2) กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการกระทำทุจริต ให้ส่งคำวินิจฉัยให้เลขาธิการดำเนินการ
พิจารณาลงโทษ ตามข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 

  (3) ให้เลขานุการคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเจ็ดวัน นับจากวันที่คณะกรรมการฯ วินิจฉัยชี้ขาดปัญหา และรายงานการแจ้งผลให้
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทราบ 

2.8 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามข้อ 2.7 หากผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องไม่เห็นด้วยกับ
ผลการวินิจฉัย สามารถเสนอข้อมูลใหม่เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาต่อคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงได้ภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย  

กรณีที่ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องไม่เสนอข้อมูลใหม่เพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนด หรือกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาตามข้อมูลใหม่เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ให้คำวินิ จฉัยของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเป็นที่สุด                                                                                        

 



 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 

 

รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต 

                                                                                               ช่องทางการยื่นข้อร้องเรียน 3 ช่องทาง 
1. ยื่นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้

บุคคลอ่ืน 
2. ส่งทางไปรษณีย์ 
3. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                     

 

                                             ส่งข้อร้องเรียนให้งานกฎหมาย ภายใน 7 วัน 

 

                                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ  - รวบรวมข้อร้องเรียน เสนอเลขาธิการฯ 

                                                                

    เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า         คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง   - งานกฎหมาย ดำเนินการตามสั่งการ 
                                                              ภายใน 30 วัน        
 

  กระทำทุจริต/ผิดวินัย    ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง 

             
      

     พิจารณาลงโทษ            สั่งยุติเรื่อง 

 

                                                     แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องทราบ 
                                            ภายใน 7 วัน หลังคณะกรรมการฯ วินิจฉัยชี้ขาด 
 



 

                                          แบบคำร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แบบคำร้องเรียน) 
 
ที.่............................................... 
................................................... 
 

         ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................... หมูที่....... ................................. 
ตำบล.................................... อำเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์...................................... 
ถือบัตรประชาชน/บัตรพนักงานสถาบัน................................................เลขที................................................... ................. 
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.......................................... ..... 
มีความประสงค์ขอร้องเรียนบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือให้สถาบันพระปกเกล้า พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
...................................................................................................................................................... ......................................
............................................................................................. ...............................................................................................
........................................................................................................................................................ ....................................
.................................................................................................................................................................... ........................
............................................................................................................................................................................... ............. 
                           ทั้งนี้ ขา้พเจ้าขอรับรองว่าคำร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  

วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง ......................................................................................  
เรียน ประธานสภาสถาบันฯ/เลขาธิการฯ/รองเลขาธิการฯ/ผู้ช่วยเลขาธิการฯ/ผู้อำนวยการ 

(ลงชื่อ) ....................................... 
     (............................................) 
                ผู้ร้องเรียน 

  ขอแสดงความนับถือ 

      โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
1) ..................................................................................................................... จำนวน.. ..........ชุด 
2) .................................................................................................................. ... จำนวน............ชุด 
3) ..................................................................................................................... จำนวน ............ชุด 
4) ...................................................................................... ............................... จำนวน............ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. .....................................................................................................  
                  2. .....................................................................................................  
                  3. .....................................................................................................  

                  ตามท่ีสถาบันพระปกเกล้า ได้รับการรับเรื่องร้องเรียนของท่าน ตามท่ีท่านได้ร้องเรียนไว้ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น 

                  สถาบันพระปกเกล้า ได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็น 
ที่ท่านได้ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริง โดยสรุปว่า……………………………………………………………………........................ 
........................................................................ ............................................................................ ......... .......................... 
........................................................................................................................................................................................
ดังมีรายละเอียดปรากฎตามสิ ่งที ่ส่งมาพร้อมนี้  ทั ้งนี ้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อม
พยานหลักฐานประกอบด้วย 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(แบบแจ้งผลการดำเนินการ) 

แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

ที ่........................................................ 
............................................................ 
............................................................ 

ที่ (เรื่องร้องเรียน) /............... 

วนัที ่.......เดอืน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

อ้างถึง หนังสือ ที่ ............................. ลงวันที่.............................................. 

(ลงชื่อ) ....................................... 
     (............................................) 
     นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร 

เรียน ...................................................................... 

งานกฎหมาย 
สำนักงานเลขาธิการ  
โทร. 0-2141-9604 
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