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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (สสน.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

|๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

|๓

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
๑. เป้าหมาย
๑) บุคลากร สสน. มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๒) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ สสน. (ITA) เมื่อสิ้นสุดแผน ไม่น้อยกว่า ๘๗ คะแนน
๒. ตัวชีวัด/ค่าเป้าหมาย
๑) ร้อยละของบุคลากร ของ สสน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ร้อยละ ๑๐๐ เมื่อสิ้นสุดแผน
(กาหนดให้นับจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม กรณีต่างกิจกรรมสามารถนับจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมซ้าได้)
๒) ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ / ร้อยละ ๑๐๐
๓) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของ สสน. ไม่น้อยกว่า ๘๗ คะแนน เมื่อสิ้นสุดแผน
(ทั้งนี้ต้องรอผลการประเมินฯ จากสานักงาน ป.ป.ช.)
ค่าเป้าหมายตัวชีวัด ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชีวัด
หน่วยนับ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคม สสน. ที่
สสน. ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วม ๑) ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นการ
ร้อยละ
๘๕
๙๐
๙๕
ไม่ทนต่อการทุจริต
ต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
เข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดไี ม่ยอมรับการทุจริต
๒) ร้อยละของบุคลากร สสน. ทีเ่ ข้า ร้อยละ
๘๐
๘๕
๙๐
ร่วมกิจกรรมการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตาม
สสน. มีมาตรการ/โครงการ/
มาตรการ/
๑
๑
๑
นโยบาย
หลักธรรมาภิบาล
กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริต
โครงการ/
เชิงนโยบาย
กิจกรรม

|๔

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
พัฒนาระบบป้องกันการ พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อ
ทุจริตเชิงรุก
สถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมายตัวชีวัด ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

ตัวชีวัด

หน่วยนับ

๑) ร้อยละความสาเร็จของผลการ
ดาเนินการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๒) ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ในการ
ดาเนินงานของ สสน.

ร้อยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

คะแนน

๘๕

๘๖

๘๗

|๕

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน) (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์
ตัวชีวัดเชิงยุทธศาสตร์

สร้างสังคม สสน. ที่ไม่ทนต่อการทุริต
สสน. ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต
ตัวชีวัด

งบประมาณรวมทังสิน : ๑๐๕,๐๐๐ บาท

ค่าเป้าหมายตัวชีวัด/งบประมาณ (บาท)
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๑) ปรับฐาน
ความคิดให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

๑) การจัดฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต โดยมุ่งเน้นการ
ปลูกจิตสานึกภายในบุคคล
ปรับฐานความคิดให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และสร้างค่านิยม
ร่วมต้านการทุจริต

๑) การปรับฐานคิดการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และไม่ทนต่อการ
ทุจริตของบุคลากร สสน.

๑) ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมมีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดไี ม่ยอมรับ
การทุจริต
๒) ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐
สสน. ที่เข้าร่วม
๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม

๒) ส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
ต้านทุจริต

๒) การต่อยอดหลักสูตรการ
เสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ สานึกข้าราชการ
ไทยไม่โกง ของสานักงาน
กพ. และการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

๒) การสร้างบุคลากร สสน.
ตามหลักสูตรการเสริมสร้าง
เกียรติภูมิข้าราชการ สานึก
ข้าราชการไทยไม่โกง ของ
สานักงาน กพ.
(๑ หลักสูตร)

๓) ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐
สสน. ที่เข้าร่วม
๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝ่ า ยนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์

|๖

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

๓) ส่งเสริมให้
บุคลากรนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือในการ
ทางานและ
ดารงชีวิต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

๓) การมีส่วนร่วมของ
๓) การส่งเสริมบทบาทการมี ๔) ร้อยละของบุคลากร
หน่วยงานในสังกัด อว. โดย ส่วนร่วมต่อสังคม และส่งเสริม สสน. ที่เข้าร่วม
บูรณาการร่วมกับภาคสังคม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
กิจกรรม
ในการป้องกันและต่อต้าน ของเศรษฐกิจพอเพียง
การทุจริต และปลูกฝัง
จิตสานึกความซื่อสัตย์/การ ๔) การรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล ๕) ช่องทางการ
เรียนรู้ตามปรัชญาของ
ข่าวสาร ด้านการป้องกันการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เศรษฐกิจพอเพียง
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
(การฝึกอบรม/สัมมนา/
จริยธรรม
ศึกษาดูงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท

ค่าเป้าหมายตัวชีวัด/งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐ ฝ่ า ยนโยบาย
๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท และ
ยุทธศาสตร์

๔ ช่องทาง
ไม่มีค่าใช้จา่ ย

๕ ช่องทาง
ไม่มีค่าใช้จา่ ย

๖ ช่องทาง
ไม่มีค่าใช้จา่ ย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป้าประสงค์
ตัวชีวัดเชิงยุทธศาสตร์

สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สสน. มีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

๑) วางมาตรการ
เสริมในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน
ธรรมาภิบาล (ขั้น
การก่อตัวนโยบาย/
กาหนดนโยบาย/
ตัดสินใจนโยบาย/
การนานโยบายไป
ปฏิบัติ/การ
ประเมินนโยบาย)

๑) การกาหนดนโยบาย มาตรการ
แนวทาง แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรมบนฐานธรรมาภิบาล เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

โครงการ/กิจกรรม
๑) การดาเนินงานตาม
นโยบาย มาตรการ
แนวทาง แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงาน

ตัวชีวัด
๑) สสน. มีมาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม
ในการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย
๒) ร้อยละ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่
รองรับนโยบาย
มาตรการ แนวทาง
แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม
ของ สสน.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าเป้าหมายตัวชีวัด/งบประมาณ (บาท)
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑
๑
๑
มาตรการ/
มาตรการ/
มาตรการ/
โครงการ/
โครงการ/
โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝ่ายนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์

|๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าประสงค์
ตัวชีวัดเชิงยุทธศาสตร์

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
๑. ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของ สสน.

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

๑) สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริตและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหา
การทุจริต

๑) ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์
และรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวน
และปรับปรุงแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันการทุจริตฯ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันการทุจริตฯ และนโยบาย
กฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑) การจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ
ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน

๑) สสน. มี
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๒) การกากับ/ติดตาม/ประเมินผล ๒) การรายงานผลการ
และรายงานผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานและ
ตามแผนฯ และนาข้อเสนอแนะมา ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมายตัวชีวัด/งบประมาณ (บาท)
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๑ แผน
๑ แผน
๑ แผน

๒) ร้อยละ
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
ความสาเร็จเฉลี่ยของ
การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๓) ร้อยละของ
บุคลากร สสน. ที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝ่ายนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์

|๙

กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด

๒) ผู้บริหารแสดง
เจตจานงในการต่อต้าน
การทุจริตต่อสาธารณชน
และกาหนดนโยบาย
มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

๓) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ และผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแสดงเจตจานง
ในการต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน และมีการกาหนด
นโยบาย มาตรการ/แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส

๓) การประกาศเจตจานง
การต่อต้านการทุจริตของ
สสน. และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แสดง
เจตจานงการต่อต้านการ
ทุจริต

๔) สสน. มีการ
ประกาศเจตจานงใน
การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

ค่าเป้าหมายตัวชีวัด/งบประมาณ (บาท)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ฝ่ายนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์

๓) การพัฒนาวิเคราะห์ ๔) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔) การยกระดับพัฒนาการ ๕) คะแนนเฉลี่ย
๘๕ คะแนน
และบูรณาการระบบการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นา
ประเมินคุณธรรมและความ ประเมินคุณธรรมและ
ประเมินคุณธรรมและ ข้อเสนอแนะ/ผลการดาเนินงานมา โปร่งใส (Integrity and ความโปร่งใส (ITA)
ความโปร่งใสในการ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เกิด Transparency
ในการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของหน่วยงาน คุณธรรมและความโปร่งใส
Assessment : ITA) ใน สสน.
เพื่อเชื่อมโยงกับ
การดาเนินงานของ สสน.
แนวทางการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ...(ไม่มีค่าใช้จ่าย)... บาท

๘๖ คะแนน

๘๗ คะแนน

