แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สถาบันพระปกเกล้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์

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

1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ ปรับฐานความคิดให้สามารถ การจัดกิจกรรมเพื่อทบทวนค่านิยมหลัก
การทุจริต
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน ของสถาบันพระปกเกล้า KPI-D เพื่อ
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในค่านิยม
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
โดยมุ่งเน้นการปูกจิตสานึกภายในให้แก่
บุคลากร สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมและสร้างค่านิยมร่วมกันทั้ง
สถาบัน

การจัดกิจกรรมเพื่อทบทวน
ค่านิยมของสถาบันพระปกเกล้า
KPI-D เพื่อเป็นการปรับฐานคิด
ให้บุคลากรไม่ทนต่อการทุจริต
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ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

บุคลากรของสถาบันพระปกเกล้าผ่าน 1 ตุลาคม
การเข้าร่วมกิจกรรมและมีทัศนคติและ 2564-31
ค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต ใน
มีนาคม 2565
กิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 2565 ในหัวข้อ การอบรม
สัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2565
ในหัวข้อ “ปรับ Mindset...เปลี่ยนมุม
คิด ผูกมิตรเพื่อนร่วมงานสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม” ในวันที่ 25
มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ฝั่งห้องเรียน
สถาบันพระปกเกล้า (ร้อยละ 80)

งบประมาณ
85,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะทางาน
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมฯ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

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

การประกาศใช้มาตรการในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ต่อเนื่อง จานวน 3 มาตรการ
ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/
มาตรการจัดการเรือ่ งร้องเรียน
การทุจริต/ มาตรการป้องกันการ
รับสินบน

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ประกาศมาตรการในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย (อย่างน้อย 3
มาตรการ) โดยให้ใช้ต่อเนื่องเนื่องจาก
มีความสาคัญกับการดาเนินงานของ
องค์กร

1 ตุลาคม
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
2564-31
ดาเนินการกิจกรรม
ธันวาคม 2564

คณะทางาน
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมฯ

3. พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

1) ผู้บริหารสูงสุดประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No
Gift Policy) และกาหนด
นโยบาย มาตรการ แผนงาน
หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส

การประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ
และของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่
(No Gift Policy)

นโยบายการไม่รับของขวัญและ
ของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่
(No Gift Policy)

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ
และของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่
(No Gift Policy)

1 ตุลาคม
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
2564-30
ดาเนินการกิจกรรม
กันยายน 2565

สานักงาน
เลขาธิการ

2) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริตและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ลดปัญหาการทุจริต

ศึกษา วิคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันการทุจริตฯ และนโยบาย
ของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน สถาบันพระปกเกล้ามีแผนปฏิบัติการ 1 ตุลาคม
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
การทุจริตและติดตามประเมินผล ป้องกันการทุจริต อย่างน้อย จานวน 1 2564-30
ดาเนินการกิจกรรม
การดาเนินงาน และรายงานผล
แผน
กันยายน 2565
การดาเนินงานตามแผนงาน

สานักงาน
เลขาธิการ
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
3) การพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

แนวทาง/มาตรการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสและนาเสนอ
ผลการประเมินเพื่อดาเนินงานมา
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่งใส

โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
Intrgrity and Transparency
Assessment : ITA)
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งบประมาณ

คะแนนประเมินคุณธรรมและความ
1 - 31
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสถาบัน ธันวาคม 2564 ดาเนินการกิจกรรม
พระปกเกล้า (ITA) จานวน 85 คะแนน
ขึ้นไป

นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล
ผู้อานวยการสานักงานเลขาธิการ
ประธานคณะทางานบริหารความเสี่ยง
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกสานัก/
วิทยาลัย ศูนย์
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

