|๑

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

|๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

|๓

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าประสงค์
ตัวชีวัดเชิงยุทธศาสตร์

สร้างสังคม สสน. ที่ไม่ทนต่อการทุริต
งบประมาณรวมทังสิน : ๓๐,๐๐๐ บาท
สสน. ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ ๘๕)
งบประมาณ
ระยะเวลา
หน่วยงาน
กลยุทธ์
แนวทาง/มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีวัด/ค่าเป้าหมาย
(บาท)
ด้าเนินการ
รับผิดชอบ
๑) ปรับฐานความคิดให้ ๑) การจัดฝึกอบรมเพื่อ
๑) การปรับฐานความคิดการ
๑) ร้อยละของบุคลากรที่
๑๐,๐๐๐ บาท เม.ย. ๒๕๖๔ – ฝ่ายนโยบาย
สามารถแยกระหว่าง
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมี
พ.ค. ๒๕๖๔ และ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ ด้านการป้องกันและต่อต้าน ส่วนตนและผลประโยชน์สว่ นรวม ทัศนคติและค่านิยมทีด่ ี
ยุทธศาสตร์
ผลประโยชน์ส่วนรวม
การทุจริต โดยมุ่งเน้นการปลูก และไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากร ไม่ยอมรับการทุจริต
จิตสานึกภายในบุคคล ปรับ สสน.
(ร้อยละ ๙๐)
ฐานความคิดให้สามารถแยก
๒) ร้อยละของบุคลากร
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
สสน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม
และผลประโยชน์ส่วนรวม และ
(ร้อยละ ๘๕)
สร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต
๒) ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อต้าน
ทุจริต

๒) การต่อยอดหลักสูตรการ
เสริมสร้างเกียรติภูมขิ ้าราชการ
สานึกข้าราชการไทยไม่โกง
ของสานักงาน กพ. และการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

๒) การสร้างบุคลากร สสน. ตาม
หลักสูตรการเสริมสร้างเกียรติภูมิ
ข้าราชการ สานึกข้าราชการไทย
ไม่โกง ของสานักงาน กพ.
(๑ หลักสูตร)

๓) ร้อยละของบุคลากร
สสน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม
(ร้อยละ ๘๐)
๔) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรด้านการ
นาไปใช้ประโยชน์สาหรับการ
ปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๘๕)

๑๐,๐๐๐ บาท

มี.ค. ๒๕๖๔ –
เม.ย. ๒๕๖๔
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กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

๓) ส่งเสริมให้บุคลากร
นาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือใน
การทางานและดารงชีวิต

๓) การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานในสังกัด อว. โดย
บูรณาการร่วมกับภาคสังคมใน
การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต และปลูกฝังจิตสานึก
ความซื่อสัตย์/การเรียนรู้ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน)

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด/ค่าเป้าหมาย

๓) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วน ๕) ร้อยละของบุคลากร
ร่วมต่อสังคม โดยการจัดกิจกรรม สสน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมและสิง่ แวดล้อม
(ร้อยละ ๘๕)
(CSR) และส่งเสริมการเรียนรูแ้ ก่
บุคลากรโดยการบรรยายเรื่อง “การ
นาความรูส้ ู่การปฏิบตั ิจริงตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

๔) การรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านการป้องกันการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

๖) จานวนสาระการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิ อบที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
ช่องทางต่างๆ (๑๐ สาระการ
เรียนรู้)
๗) ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร (๕ ช่องทาง)

งบประมาณ
(บาท)
๕,๐๐๐ บาท

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ด้าเนินการ
รับผิดชอบ
ต.ค. ๒๕๖๓ – ฝ่ายนโยบาย
ก.ย. ๒๕๖๔ และ
ยุทธศาสตร์

ต.ค. ๒๕๖๓ –
ก.ย. ๒๕๖๔
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป้าประสงค์
ตัวชีวัดเชิงยุทธศาสตร์

สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สสน. มีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (๑ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม)
งบประมาณ
กลยุทธ์
แนวทาง/มาตรการ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีวัด/ค่าเป้าหมาย
(บาท)
๑) วางมาตรการเสริมใน ๑) การกาหนดนโยบาย
๑) การดาเนินงานตามนโยบาย
๑) สสน. มีมาตรการ/
การสกัดกั้นการทุจริตเชิง มาตรการ แนวทาง แผนงาน มาตรการ แนวทาง แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม ในการ
นโยบายบนฐานธรรมาภิ หรือโครงการ/กิจกรรมบนฐาน โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
บาล (ขั้นการก่อตัว
ธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการ
นโยบาย (๓ มาตรการ/
นโยบาย/กาหนด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ/กิจกรรม)
นโยบาย/ตัดสินใจ
นโยบาย/การนานโยบาย
๒) ร้อยละความสาเร็จของ
๕,๐๐๐ บาท
ไปปฏิบัติ/การประเมิน
การดาเนินการจัดโครงการ/
นโยบาย)
กิจกรรมที่รองรับนโยบาย
มาตรการ แนวทาง แผนงาน
หรือโครงการ/กิจกรรมของ
สสน. (ร้อยละ ๑๐๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

๕,๐๐๐ บาท

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ด้าเนินการ
รับผิดชอบ
ต.ค. ๒๕๖๓ – ฝ่ายนโยบาย
ก.ย. ๒๕๖๔ และ
ยุทธศาสตร์

มี.ค. ๒๕๖๔ –
พ.ค. ๒๕๖๔
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าประสงค์
ตัวชีวัดเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
๑) สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริตและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหา
การทุจริต

พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ
๑. ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ร้อยละ ๑๐๐)
๒. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดาเนินงานของ สสน. (๘๖ คะแนน)
แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด/ค่าเป้าหมาย

๑) ศึกษา วิเคราะห์/สังเคราะห์ ๑) การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ๑) สสน. มีแผนปฏิบัติการ
และรวบรวมข้อมูลเพื่อทบทวน การทุจริตและประพฤติมิชอบ และ ป้องกันการทุจริตและ
และปรับปรุงแผนปฏิบตั ิการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ประพฤติมิชอบ (๑ แผน)
ป้องกันการทุจริตฯ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตฯ
และนโยบาย กฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๒) การกากับ/ติดตาม/
ประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินงาน ตามแผนฯ
และนาข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุง/พัฒนาการ
ดาเนินงาน

๒) การรายงานผลการดาเนินงาน
และข้อเสนอแนะ

งบประมาณ
(บาท)
-

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ด้าเนินการ
รับผิดชอบ
ต.ค. ๒๕๖๒ – ฝ่ายนโยบาย
ธ.ค. ๒๕๖๒ และ
ยุทธศาสตร์

๒) ร้อยละความสาเร็จเฉลี่ย
ของการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ร้อยละ ๑๐๐)

-

ต.ค. ๒๕๖๓ –
ก.ย. ๒๕๖๔

๓) ร้อยละของบุคลากร
สสน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม
(ร้อยละ ๘๕)

-

ต.ค. ๒๕๖๓ –
ก.ย. ๒๕๖๔
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กลยุทธ์

แนวทาง/มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีวัด/ค่าเป้าหมาย

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

๓) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ และผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแสดง
เจตจานงในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน และมี
การกาหนดนโยบาย
มาตรการ/แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

๓) การประกาศเจตจานงการต่อต้าน
การทุจริตของ สสน. และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แสดงเจตจานงการ
ต่อต้านการทุจริต

๔) สสน. มีการประกาศ
เจตจานงในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
(ร้อยละ ๑๐๐)

๓) การพัฒนาวิเคราะห์
และบูรณาการระบบการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย

๔) การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู/้ นาข้อเสนอแนะ/ผล
การดาเนินงานมาปรับปรุงและ
พัฒนาองค์กรให้เกิดคุณธรรม
และความโปร่งใส

๔) การยกระดับพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ในการ
ดาเนินงานของ สสน.

๕) คะแนนเฉลี่ยประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ในการดาเนินงานของ
สสน. (๘๖ คะแนน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ งบประมาณรวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

ระยะเวลา
หน่วยงาน
ด้าเนินการ
รับผิดชอบ
ต.ค. ๒๕๖๓ – ฝ่ายนโยบาย
ก.ย. ๒๕๖๔ และ
ยุทธศาสตร์

ต.ค. ๒๕๖๓ –
ก.ย. ๒๕๖๔

