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การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรติ สถาบันพระปกเกล้า 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริตที่หากเกิดขึ้นแล้วอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร  ซึ่งเป็นการ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน และสอดคล้องตามเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สถาบันพระปกเกล้า โดยเป็นการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือขัดกัน
ระหว ่างผลประโยชน์ส ่วนตนกับผลประโยชน์ส ่วนรวมของหน่วยงาน จำนวน 1 กระบวนการ ได ้แก่                
การดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนา ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 3 “ด้านความเสี่ยงการ
ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ” รวมทั้งกำหนด
มาตรการกิจกรรม แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 

 

1) ด้านบุคลากร 
 

1.1) แนวปฏิบัติสำหรับการยืมเงินและการส่งคืนเงินยืม  
 

1.1.1) สำนักงานเลขาธิการ แจ้งเวียนหนังสือ ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติ
สำหรับการยืมเงินและการส่งคืนเงินยืม ตามบันทึกข้อความ ที่ สนล.787/2558 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติการส่งใช้เงินยืม และ ที่ สนล. 132/2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ 
(เพิ่มเติม) สำหรับการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหลักการเดิมเพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
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1.1.2) สำนักงานเลขาธิการฯ (งานการเงิน และงานงบประมาณ) ตรวจสอบการขออนุมัติเงินยืม
ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่สถาบันฯ กำหนด อย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดกรณี ผู้ขอยืมเงิน ยืมเงินจำนวนมากเกิน
กว่าความจำเป็น และเกินกว่าค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการทุจริตจากการนำเงินเหลือจ่ายไปใช้ประโยชน์
ส่วนตน 

1.1.3) สำนักงานเลขาธิการ (งานบัญชี) สำนักงานเลขาธิการฯ (งานบัญชี) ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการใช้จ่ายเงิน ว่ามีการใช้จ่ายถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของสถาบัน ฯ หรือไม่  
  (1) กรณีเป็นไปตามระเบียบของสถาบัน ส่วนงานบัญชีจะส่งเอกสารที่ ตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว  ไปให้ส่วนงานการเงินเพ่ือประสานไปยังเจ้าของโครงการ/งาน ให้นำเงินคงเหลือจากการจัดกิจกรรม
ส่งคืนเข้าสถาบัน ฯ และส่วนงานบัญชีจะบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีเพื่อตัดค่าใช้จ่ายตามระบบงบประมาณและ
โครงการที่ถูกต้อง 
  (2) กรณีเอกสารหรือหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน หรือไม่เป็นไปตามระเบียบของ
สถาบัน ฯ ส่วนงานบัญชีจะประสานพนักงานผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและเรียกเอกสาร
ยืนยันเพ่ิมเติม 
 (2.1) กรณีเจ้าของโครงการ/งาน สามารถชี้แจงรายละเอียดหรือมีเอกสารหลักฐาน
ชี้แจงเพ่ิมเติมและเป็นไปตามระเบียบของสถาบัน ฯ 
                  (2.2) กรณีเจ้าของโครงการ/งาน ใช้จ่ายไม่ตรงตามระเบียบของสถาบัน ฯ ส่วนงาน
บัญชีจะเรียกเงินคืนจากเจ้าของโครงการ/งาน 
 1.1.4 สำนักงานเลขาธิการ (งานการเงิน) มีหนังสือทวงถามลูกหนี้เงินยืม กรณีเกินกำหนด
ระยะเวลาส่งเงินยืมคืน เป็นประจำทุกสัปดาห์ และรายงานสถานการณ์ส่งเงินคืนต่อที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำ
ทุกครั้ง 

 

1.2) แนวทางการรับชำระค่าที่พักห้องเดี่ยวของนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ 
 

1.2.1) สำนักงานเลขาธิการ แจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามวิธีการรับ
ชำระค่าที่พักห้องเดี่ยวของนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ตามบันทึกข้อความที่ สนล.ว. 36/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 
2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และต่อมาได้ปรับปรุงวิธีการรับชำระค่าที่พักห้องเดี่ยว
เพ่ือให้ขั้นตอนการทำงานมีประสิทธิภาพและชัดเจน จึงมีหนังสือแจ้งเวียนตามบันทึกข้อความที่ สนล. 1981/2563 
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอปรับปรุงวิธีการรับชำระค่าที่พักห้องเดี่ยวของนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ  เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตการยักยอกเงิน หรือกระทำการอันเป็นผลประโยชน์แก่ตนของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก (นักศึกษา ผู้ค้า) 
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1.2.2) เจ้าหน้าที่หลักสูตรจัดทำข้อมูลนักศึกษาที่ประสงค์ชำระค่าที่พักห้องเดี่ยว รายละเอียด
ประกอบด้วย 1) ชื ่อ – นามสกุล/หน่วยงาน/บริษัท 2) ที่อยู ่ 3) เลขบัตรประจำตัวผู ้เสียภาษี ทั ้งนี ้ให้นำส่ง
รายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงานเลขาธิการ (งานการเงิน) 

1.2.3) เจ้าหน้าที่หลักสูตรจัดเก็บค่าที่พักห้องเดี่ยว และนำส่งสำนักงานเลขาธิการ (งานการเงิน)  
เป็นเงินสดเท่านั้น โดยนำส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนเข้าพัก 

1.2.4) สำนักงานเลขาธิการ (งานการเงิน) รวบรวมเงินสด และรายละเอียดการเข้าพัก ส่งไปให้
โรงแรมหรือบริษัททัวร์ต่อไป 

1.2.5) สำนักงานเลขาธิการ (งานการเงิน) เป็นผู้ประสานงานกับโรงแรมหรือบริษัททัวร์ ในการ
ออกใบเสร็จรับเงินค่าห้องพักเดี่ยว และนักศึกษาสามารถรับใบเสร็จรับเงินดังกล่าวกับทางโรงแรมหรือบริษัททัวร์ 

1.2.6) หากเจ้าหน้าที่หลักสูตรไม่นำส่งเงินและข้อมูลนักศึกษาตามกำหนดระยะเวลาล่วงหน้า
อย่างน้อย 10 วันทำการก่อนเข้าพัก ให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรจัดทำบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลต่อรองเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า โดยผ่านผู้อำนวยการสำนัก/วิทยาลัย/พิพิธภัณฑ์ 

 

 1.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบัน 
 

1.3.1) กิจกรรมทบทวนค่านิยมของสถาบันฯ KPI-D กิจกรรมวิชาการหัวข้อ “Our Smart KPI : 
ร่วมผูกพันสร้างองค์กรในฝัน” ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก  
สถาบันพระปกเกล้า  

1.3.2) กิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมร่วม KPI DNA ของนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน ฯ ซ่ึง
เป็นการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนและปลูกฝั่งค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่นต่อการทำงานใน
อาชีพของตนเองไม่บิดเบือนเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว ครองตน ครองงาน ( I : Integrity) โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั ้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับ 
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 (ปปร.23) ได้จัดกิจกรรม “KPI the idol” โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาความเป็นผู้มี
ความซื่อตรง จากนักศึกษาในรุ่นเดียวกันเอง เพื่อสร้างบุคลิกลักษณะเฉพาะ (persona) ของบุคคลนั้น ๆ และ
นำมาเชื่อมโยงความทรงจำเข้ากับเพื่อนร่วมรุ่นที่มีลักษณะความเป็นผู้มีความรู้ มีจิตสาธารณะ และความซื่อตรง 
เพ่ือหลอมรวมกันเป็นค่านิยมร่วม KPI DNA  
 

2) ด้านระบบงาน 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประกาศการคงใช้มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ

ป้องกันการทุจริตเดิมต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
2.1) จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.2) จัดให้มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
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2.3) จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.4) จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
2.5) จัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 
2.6) จัดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
2.7) จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 

 3) ด้านการควบคุมภายใน 
 3.1) จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

******************************** 




























