แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของสถาบันพระปกเกล้า
ประจาปี พ.ศ. 2562
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นแนวทางการ
ปลูกฝังการป้องกันทุจริต มีทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตสานึกต่อต้านการทุจริต และการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวิสัยทัศน์ องค์กร “สถาบันวิชาการชั้นนาด้านการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม" จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ : ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุ ทธ์ : วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย บนฐานธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้าง
วัฒนธรรม บนพื้นฐานธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ตัวชี้วัด : หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ : 1) ผู้บริหารแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน และกาหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
2) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดปัญหาการทุจริต
3) การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชี้วัด : ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สถาบันพระปกเกล้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต

สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด : หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ตัวชี้วัด : ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

ปรับฐานความคิดให้สามารถ การจัดกิจกรรมเพื่อทบทวนค่านิยมหลัก
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน ของสถาบันพระปกเกล้า KPI-D เพื่อ
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในค่านิยม
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
โดยมุ่งเน้นการปูกจิตสานึกภายในให้แก่
บุคลากร สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมและสร้างค่านิยมร่วมกันทั้ง
สถาบัน

โครงการ/กิจกรรม
การจัดกิจกรรมเพื่อทบทวน
ค่านิยมของสถาบันพระปกเกล้า
KPI-D เพื่อเป็นการปรับฐานคิด
ให้บุคลากรไม่ทนต่อการทุจริต
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ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

บุคลากรของ
1 ตุลาคม
สถาบัน
2561-31
พระปกเกล้าผ่าน มีนาคม 2562
การเข้าร่วม
กิจกรรมและมี
ทัศนคติและค่านิยม
ที่ดีไม่ยอมรับการ
ทุจริต (ร้อยละ 80)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คทง. เสริมสร้าง
วัฒนธรรมฯ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

วางมาตรการเสริมในการสกัด การกาหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย บน หรือโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันการ
ฐานธรรมาภิบาล เพื่อป้องกัน ทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
การทุจริตและเสริมสร้าง
วัฒนธรรม บนพื้นฐานธรร
มาภิบาลและความโปร่งใส

การจัดทามาตรการในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ได้แก่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/
มาตรการป้องกันการรับสินบน

เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
ประกาศมาตรการ
ในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย
(อย่างน้อย 3
มาตรการ)

1 ตุลาคม
2561-30
กันายน 2562

คทง. เสริมสร้าง
วัฒนธรรมฯ

3. พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

1) ผู้บริหารแสดงเจตจานง
สุจริตของผู้บริหารต่อ
สาธารณชน และกาหนด
นโยบาย มาตรการ แผนงาน
หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส

การประกาศเจตจานงสุจริต
ของผู้บริหาร และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แสดงเจตจานง
สุจริตของผู้บริหารสถาบัน
พระปกเกล้า

เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้ามีการ
ประกาศเจตจานง
สุจริต

1 ตุลาคม
2561-31
มีนาคม 2562

สานักงาน
เลขาธิการ

ผู้บริหาร/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ มีส่วน
ร่วมแสดงเจตจานงในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน และมีการกาหนด
นโยบายมาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้
มีคุณธรรมและความโปร่งใส
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 ตุลาคม
2561-30
กันายน 2562

สานักงาน
เลขาธิการ

2) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริตและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ลดปัญหาการทุจริต

ศึกษา วิคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันการทุจริตฯ และนโยบาย
ของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน และ
รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนงาน

สถาบัน
พระปกเกล้ามี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
จานวน 1 แผน

3) การพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาข้อเสนอแนะ ผล
การดาเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา
องค์กรให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส

การพัฒนาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ผ
Intrgrity and Transparency
Assessment : ITA)

คะแนนประเมิน
2 ตุลาคม
คุณธรรมและความ 2561-30
โปร่งใสในการ
กันายน 2562
ดาเนินงานของ
สถาบันพระปกเกล้า
(ITA) จานวน 85
คะแนนขึ้นไป
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ทุกสานัก/
วิทยาลัย ศูนย์
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

