
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าป ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของสถาบันพระปกเกล้า 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นแนวทางการ
ปลูกฝังการป้องกันทุจริต มีทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตส านึกต่อต้านการทุจริต และการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

 

สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวิสัยทัศน์ องค์กร “สถาบันวิชาการชั้นน าด้านการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม" จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  กลยุทธ์ : ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมท่ีดีไม่ยอมรับการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

กลยุทธ์ : วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย บนฐานธรรมาภิบาล เพ่ือป้องกันการทุจริตและเสริมสร้าง
วัฒนธรรม บนพื้นฐานธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

  ตัวชี้วัด : หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 
 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ : 1) ผู้บริหารแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน และก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/  
                กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

     2) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
     3) การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  ตัวชี้วัด : ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า 
 
 
 
 

 



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

บุคลากรของ

สถาบัน

พระปกเกล้าผ่าน

การเข้าร่วม

กิจกรรมและมี

ทัศนคติและค่านิยม

ท่ีดีไม่ยอมรับการ

ทุจริต (ร้อยละ 80)

1 ตุลาคม 

2561-31 

มีนาคม 2562

คทง. เสริมสร้าง

วัฒนธรรมฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สถาบันพระปกเกล้า

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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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

การจัดท ามาตรการในการสกัด

ก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ได้แก่

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง/ มาตรการ

จัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต/

 มาตรการป้องกันการรับสินบน

เลขาธิการสถาบัน

พระปกเกล้า

ประกาศมาตรการ

ในการสกัดก้ันการ

ทุจริตเชิงนโยบาย 

(อย่างน้อย 3 

มาตรการ)

1 ตุลาคม 

2561-30 

กันายน 2562

คทง. เสริมสร้าง

วัฒนธรรมฯ

3. พัฒนาระบบป้องกัน

การทุจริตเชิงรุก

1) ผู้บริหารแสดงเจตจ านง

สุจริตของผู้บริหารต่อ

สาธารณชน และก าหนด

นโยบาย มาตรการ แผนงาน

หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ

พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม

และความโปร่งใส

ผู้บริหาร/พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี มีส่วน

ร่วมแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการ

ทุจริตต่อสาธารณชน และมีการก าหนด

นโยบายมาตรการ แผนงาน หรือ

โครงการ/กิจกรรม เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้

มีคุณธรรมและความโปร่งใส

การประกาศเจตจ านงสุจริต

ของผู้บริหาร และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์แสดงเจตจ านง

สุจริตของผู้บริหารสถาบัน

พระปกเกล้า

เลขาธิการสถาบัน

พระปกเกล้ามีการ

ประกาศเจตจ านง

สุจริต

1 ตุลาคม 

2561-31 

มีนาคม 2562

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

สถาบัน

พระปกเกล้ามี

แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต 

จ านวน 1 แผน

1 ตุลาคม 

2561-30 

กันายน 2562

ส านักงาน

เลขาธิการ

3) การพัฒนาการ

ประชาสัมพันธ์ระบบการ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ น าข้อเสนอแนะ ผล

การด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา

องค์กรให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส

การพัฒนาเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส ผ

Intrgrity and Transparency 

Assessment : ITA)

คะแนนประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ด าเนินงานของ

สถาบันพระปกเกล้า

 (ITA) จ านวน 85 

คะแนนข้ึนไป

2 ตุลาคม 

2561-30 

กันายน 2562

ทุกส านัก/

วิทยาลัย ศูนย์

และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง
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