แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สนช.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑.หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตในระบบราชการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการอย่างมาก แม้หน่วยงาน
ในภาครัฐจะได้กาหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ในการหยุดยั้งการทุจริต แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังดารงอยู่ทาให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การทุจริตสูงในสายตาของนานา
ประเทศ โดยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ( CPI : Corruption Perceptions Index) ขององค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศหรือ Transparency
International (TI) ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้คะแนน ๓๕ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๑๐๑ จากการจัดอับดับทั้งหมด ๑๗๖ ประเทศทั่วโลก
การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนสาคัญที่ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ปัญหา ซึ่งการดาเนินการที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต คอร์รัปชัน การไม่รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การบริหารราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานในกากับให้มีธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความทันสมัยและการลงโทษผู้ที่กระทาความผิดอย่างจริงจัง
เพื่อให้บุคลากรและ
ภาคประชาสังคม มีจิตสานึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) บรรลุ วัตถุประสงค์และเกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมสนช. จึงจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สนช. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สนช. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ สนช. มีจิตสานึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎระเบียบที่หน่วยงานกาหนด
๓) เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ สนช. กระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
๔) เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ
-๑-

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๑. โครงการระดับผลผลิต: ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน
๒. งบดาเนินงาน : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. โครงการ: ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ : ๑๒๕,๐๐๐ บาท
๔. เป้าหมาย
๑) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ สนช. มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๒) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสนช. (ITA) ในปี ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๘๕
๕. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑) ร้อยละของบุคลากรของ สนช.ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (ตัวชี้วัดตาม วท. ปี ๖๒ และ สงป.) / ร้อยละ ๕๐
๒) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสนช. (ITA) ในปี ๒๕๖๔ไม่น้อยกว่า ๘๕
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ร้อยละ ของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่
ยอมรับการทุจริต

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ร้อยละ

-

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

หน่วยงานมีมาตรการ/โครงการ/
กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย

มาตรการ/
โครงการ/
กิจกรรม

-

๑

๑

๑

๑

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ( ITA) ในการดาเนินงาน
ของ สนช.

คะแนน

-

๘๒

๘๓

๘๔

๘๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมสนช.ที่ไม่ทนต่อการทุจริต สนช. ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหา
การทุจริต และร่วมต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก พัฒนากลไกการป้องการทุจริตให้เท่า
ทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมี
ประสิทธิภาพ

-๒-

ส่วนที่ ๓
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณรวมทั้งสิ้น: ๑๒๕,๐๐๐บาท
(ยุทธศาสตร์ที่ ๑ + ๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคม สนช. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ สนช. ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

๑) ปรับฐานความคิดให้สามารถ ๑) การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน ความรู้ความเข้าใจด้านการ
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดย
มุ่งเน้นการปลูกจิตสานึกภายใน
บุคคลปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
และสร้างค่านิยมร่วม ต้านการ
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๑) การปรับฐานคิดการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ท น
ต่อการทุจริตของบุคลากรสนช.

๑) ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี
ไม่ยอมรับการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)
๖๕,๐๐๐

๒) การต่อยอดหลักสูตรการ
เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ
สานึกข้าราชการไทยไม่โกง ของ
สานักงาน กพ. และการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนช.

(ร้อยละ ๗๕)
ให้ระบุตอนรายงานผลฯ
๑. จานวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ........ คน
๒. จานวนผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดฯี ....... คน
คิดเป็นร้อยละ.........
(เพื่อนาผลที่ได้มาคิดในภาพรวมของ วท.)

๒) ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค. ๒๕๖๒

๒) การส่งบุคลากรที่เข้าใหม่ของ
สนช. เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่
ของ วท.” ตามหลักสูตรการ
เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ
สานึกข้าราชการไทยไม่โกง ของ
สานักงาน กพ. (๑ หลักสูตร)

-๓-

ก.ค. ๒๕๖๒

สนช.

ให้ระบุตอนรายงานผลฯ
๑. จานวนเจ้าหน้าที่ใหม่ทั้งหมดในหน่วยงาน ....... คน
๒. จานวนเจ้าหน้าที่ใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ....... คน
คิดเป็นร้อยละ.........
ม.ค. ๒๕๖๒
(เพื่อนาผลที่ได้มาคิดในภาพรวมของ -วท.)

สนช.

๒) ร้อยละบุคลากรที่เข้า
ใหม่ของ สนช.ที่เข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๘๐)

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ
๓) การจัดฝึกอบรม เพื่อ
เสริมสร้างความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัคร วท.
ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
และจัดตั้งชมรมเครือข่าย
อาสาสมัคร วท.ฯ

๓) ประยุกต์หลักปรัชญาของ
๔) การมีส่วนร่วมของ หน่วยงาน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ ในสังกัด วท. โดยบูรณาการ
ต้านทุจริต
ร่วมกับภาคสังคมในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต และ
ปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์/
การเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(การฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ระบบเรียนรู้
แบบออนไลน์และสื่อ social)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๓) การส่งบุคลากรของ สนช. เข้า ๓) จานวนบุคลากรของ
ร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ สนช. ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
และพัฒนาศักยภาพของ
(๕ คน)
อาสาสมัคร วท. ป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริต ภายใต้หัวข้อ
“กระทรวงวิทย์ฯ มือสะอาด ร่วม
ใจต้านทุจริต”
๔) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วน
ร่วมต่อสังคม และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๔) ร้อยละบุคลากร ของ
สนช. ที่เข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ร้อยละ ๗๕)

๕) การรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล
๕) ช่องทางการเผยแพร่
ข่าวสาร ด้านการป้องกันการ
ข้อมูลข่าวสาร
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
(๓ ช่องทาง)
จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

-๔-

งบประมาณ
(บาท)
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค. ๒๕๖๑

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนช.

สนช.

-

ต.ค. ๒๕๖๑ –
ก.ย.๒๕๖๒

๖๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่มีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

๑) วางมาตรการเสริมในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
บนฐาน ธรรมาภิบาล (ขั้นการ
ก่อตัวนโยบาย/กาหนด
นโยบาย/ตัดสินใจนโยบาย/การ
นานโยบายไปปฏิบัติ/การ
ประเมินนโยบาย)

๑) การกาหนดนโยบายมาตรการ
แนวทาง แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรมบนฐานธรรมาภิบาลเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๑–
ก.ย.๒๕๖๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนช.

๒) ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ที่รองรับนโยบายการ
กากับดูแลองค์การที่ดีของ
สนช.(ร้อยละ ๙๐)

-

ติดตามผลฯ
ต.ค. ๒๕๖2

สนช.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

-

๑) การดาเนินงานตามนโยบาย
๑) หน่วยงานมี มาตรการ/
การ กากับดูแลองค์การที่ดี และ โครงการ/กิจกรรม ในการ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย
(๑ มาตรการ/ โครงการ/
กิจกรรม)

-5-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าประสงค์ พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ๑. ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ในการดาเนินงานของ สนช.
กลยุทธ์
แนวทาง/มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑) สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริตและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหาการ
ทุจริต

๒) ผู้บริหารแสดงเจตจานงใน
การต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน และกาหนด
นโยบาย มาตรการ แผนงาน
หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใส

๑) ศึกษ า วิเคราะห์/สังเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวน
และปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันการทุจริตฯ และนโยบาย
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑) การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และติดตามประเมินผล
การ
ดาเนินงาน ของ สนช.

๑) หน่วยงานมีแผน
ปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑ แผน)

๒) การกากับ/ติดตาม/ประเมินผล ๒) การรายงานผลการดาเนินงาน
และรายงานผลการดาเนินงาน
และข้อเสนอแนะ
ตามแผนฯและนาข้อเสนอแน ะมา
ปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงาน

๒) ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สนช. (ร้อยละ ๙๐)

๓) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมแสดง
เจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ต่อสาธารณชน และมีการกาหนด
นโยบายมาตรการ/แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส

๓) หน่วยงานมีการ
ประกาศเจตจานงในการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต (มีประกาศฯ)

๓) การประกาศเจตจานงการ
ต่อต้านการทุจริตของ สนช. และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แสดง
เจตจานงการต่อต้านการทุจริต

-6-

งบประมาณ
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ก.ค. – ส.ค.๒๕๖๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนช.

๑๐,๐๐๐

ม.ค.– มี.ค.๒๕๖๒

สนช.

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๓) การพัฒนาวิเคราะห์และ
บูรณาการระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย

๔) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
นาข้อเสนอแนะ/ผลการ
ดาเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา
องค์กรให้เกิดคุณธรรมและความ
โปร่งใส

๔) การยกระดับพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ( Integrity
and
Transparency Assessment :
ITA) ในการดาเนินงานของ สนช.

๔) คะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ในการดาเนินงาน
ของ สนช. (คะแนน ๘๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

-7-

งบประมาณ
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ก.พ – พ.ค.
๒๕๖๒

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนช.

