แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่มา หลักการ และเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กําหนดใหมีการดําเนินการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเปนจุดเริ่มตนในการรณรงคและเสริมสรางวัฒนธรรมขององคกร โดยให
ความสําคัญกับการดําเนินงานที่มี ความโปรงใส ความพรอมรับผิด คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน วัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกร และคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน อันจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานใหสงู ขึ้น และรัฐบาลไดกําหนดนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปนวาระ
แหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยกําหนดเพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัตงิ าน
ระยะยาวและแผนประจําป
ในการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดนํา
ยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) มาเปนแนวทางในการ
กําหนดเปนกิจกรรม/โครงการซึง่ สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติฯ ดังกลาวประกอบดวย
วิสัยทัศน
สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรวมปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนที่
ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1) สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกการตอตานการทุจริต รวมถึงปรับเปลี่ยนฐานความคิดเพือ่
เห็นแกประโยชนสวนรวมของประเทศใหแกทุกภาคสวนในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุมผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ
2) พัฒนาความรวมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการทํางานระหวางเครือขายการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคสวนและปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการบูรณาการและการดําเนินงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตทัง้ ภายในและระหวางประเทศ
3) พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือทีม่ ีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นทีเ่ ปาหมายโดยเปนนวัตกรรมที่เปน
ประโยชน
4) สนับสนุนใหภาคีทุกภาคสวนสรางองคความรู เพื่อใหรเู ทาทันและรวมปองกันและปราบปรามการทุจริต

วัตถุประสงคหลัก
1. เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของเจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง และบุคลากรในหนวยงานตอตานการทุจริต
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการตอตานการทุจริตที่มปี ระสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตรระดับองคกรของหนวยงานตอตานทุจริต
3. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามีสวนรวมตอตาน
การทุจริต เกิดความไววางใจ และเชื่อมั่นในความปลอดภัย
4. เพื่อยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานของหนวยงานในดานการตอตานการทุจริตใหเทาทันกับ
สถานการณและไดมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุก
ภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนาเครือขายใน
ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตใหกับบุคลากรทุกภาคสวน
จากยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดแบงออกเปนกิจกรรมทีจ่ ะตอง
ดําเนินการเพื่อสนองยุทธศาสตร อันประกอบไปดวย
1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับคน ไดแก กิจกรรมทีส่ รางความตระหนักและสงเสริมใหผูบริหารและเจาหนาทีเ่ ปนคน
ดี ซื่อสัตย สุจริต และกิจกรรมสงเสริมใหเปนคนที่มีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทัง้ ระเบียบ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนคนเกงและสามารถทํางานไดสมบูรณในขอบเขตความรับผิดชอบ
ของตนเอง
2. กิจกรรมเกี่ยวกับระบบการทํางานภายในสถาบันฯ ควรมีระบบการตรวจสอบบุคลากรในสถาบันฯ ถึง
ความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง มีระบบการเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใส และระบบการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง รวมทัง้ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่วามีการทุจริต ปฏิบัติ
และ/หรือละเวนการปฏิบัตหิ นาที่โดยมิชอบหรือไม
3. กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร มีการปลูกฝงการทํางานที่มุงเนนผลการตรวจสอบที่ถูกตองตาม
มาตรฐานที่กําหนด การเผยแพรขอมูลทีม่ ีความถูกตองและชัดเจน
ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2558 - 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ไมไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจาหนาที่แตอยางใด กิจกรรมการ/โครงการตาม
มาตรการปองกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเปนกิจกรรม/โครงการที่
เนนหนักดานการดําเนินการเชิงรุก ทีม่ ีความตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เชน
- มาตรการดานสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับบุคลากร โดยสถาบันฯ มี
แผนการดําเนินการที่จะจัดใหมีการประชุมเพื่อใหแนวทางปฏิบัติแกบุคลากรของสถาบันฯ และติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินการอยางตอเนื่อง

- มาตรการดานการใชการศึกษาและศาสนาเปนเครื่องมือการปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยน ฐานความคิด มี
กิจกรรม/โครงการ โดยสงเสริมใหความรูความเขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล
การปองกันการทุจริต และผลประโยชนทบั ซอน อยางตอเนือ่ ง เปนตน
- มาตรการดานการสรางความเขมแข็ง การบูรณาการความรวมมือระหวางภาคีเครือขายหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ในการตอตานการทุจริต มีกิจกรรม/โครงการ การจัดใหมีตูรบั ฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจาก
ประชาชน ระบบการรับฟงขอรองเรียน
- มาตรการดานการสรางเสริมระบบรับเรือ่ งรองเรียนใหกับองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ตอตานการทุจริต มี
กิจกรรม/โครงการ โดยมีการติดตามผลจากผูรบั ผิดชอบที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่อง
รองเรียนของสถาบันฯ
ขอมูลการรองเรียน/การแจงเบาะแสการทุจริต
โดยจากการรวบรวมขอมูลการรองเรียน/การแจงเบาะแสการทุจริต ปงบประมาณ 2558 – 2559 ไมมีการ
รองเรียน
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
ประเภทความ
ปจจัยเสียง
เสี่ยง
1. ดานธรรมาภิ
1. เกิดปญหา
บาล
คอรัปชั่นในหนาที่

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ประชาชนทั่วไปไดรับการบริการจากสถาบันอยางเปนธรรมและทั่วถึง
รายละเอียดผลกระทบ
โอกาสเกิด
ผลกระทบ
ระดับความ
L
I
เสี่ยง (LxI)
1.1 ไมมีระบบควบคุมการ
3
5
15
ทํางานที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบทางลบจากการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
1.2 เกิดคานิยมที่ผิดในการ
ปฏิบัติงาน

2. ดานการปองกัน 2. เกิดการไม
และปราบปราม
ปฏิบัติตาม
ทุจริต
ระเบียบ
ขอกําหนด

2.1 การจัดซื้อจัดจางไมเปนไป
ตามระเบียบ
2.2 บุคลากร ผูปฏิบัติงาน ไมมี
ความรู ความเขาใจในระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานใน
หนาที่ หรือ มีความรูความ
เขาใจแตอาศัยชองวางของ
ระเบียบกฎหมายโดยละเวน
หรืองดเวนการปฏิบัติตาม
ระเบียบ

3

5

15

ยุทธศาสตร
เปาประสงค
ประเภทความ
ปจจัยเสียง
เสี่ยง
1. ดานธรร
1. เกิดปญหา
มาภิบาล
คอรัปชั่นใน
หนาที่

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ประชาชนทั่วไปไดรับการบริการจากสถาบันอยางเปนธรรมและทั่วถึง
แนวทางการตอบสนอง
กิจกรรมการตอบสนอง
วัน เดือน ป
(แผนงาน)
ความเสี่ยง
1.1 ปลูกจิตสํานึก
1.การใหความรูเกี่ยวกับ
ปงบประมาณ
คานิยมคุณธรรม
ผลประโยชนทับซอนแก
2560
จริยธรรม และสรางวินัย บุคลากรของสถาบันฯ
แกบุคลากรทุกคน
2.จัดทําคูมือจริยธรรม เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
3.ใหความรูเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. ดานการ
ปองกันและ
ปราบปราม
ทุจริต

2. เกิดการไม
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
ขอกําหนด

4. สงเสริมใหความรู ความ
เขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับ
หลักคุณธรรมจริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาล
2.1 การสงเสริมให
1. การตรวจสอบความ
ปงบประมาณ
ความรูเกี่ยวกับกฎ
บุคลากรในหนวยงานถึง
2560
ระเบียบที่เกี่ยวของกับ ความเกี่ยวของกับผูเสนอ
งานตางๆ อันไดแก การ งานในการจัดซื้อจัดจางและ
พัสดุ, ระบบการจายเงิน การจายเงิน
เปนตน
2. มีประกาศ เรื่อง
เจตนารมณการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อ
เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ
คณะทํางาน
สงเสริมการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ในการ
ดําเนินงาน
ของสถาบัน

คณะทํางาน
สงเสริมการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ในการ
ดําเนินงาน
ของสถาบัน

หลักเกณฑการวิเคราะหวามเสี่ยง
 หลักความมีประสิทธิภาพ (การดําเนินการเปนไปดวยความลาชาไมบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดกอใหเกิดความเสียหายตอราชการและสวนรวม)
 หลักความรับผิดชอบ (เจาหนาที่ผทู ี่เกี่ยวของกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2552 กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา และ
ความผิดอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ขาดจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอบทบาทและตําแหนงหนาที่
ของตน)

 หลักความโปรงใส (การดําเนินการเปนไปโดยปกปดหรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ มีการปลอมแปลงเอกสาร
ทําใหไมสามารถดําเนินการตรวจสอบได)

สถาบันฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ
เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment – ITA) ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามมาตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในวงราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคลองแผน
กลยุทธชาติ ดังนี้
ยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและ
ปราบปรามฯ ระยะที่
2 (พ.ศ. 2556-2560)
ยุทธศาสตรที่ 1
ปลูกและปลุก
จิตสํานึกการตอตาน
การทุจริตเนนการ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนใน
ทุกภาคสวนในการ
รักษาประโยชน
สาธารณะ

ยุทธศาสตรที่ 2
บูรณาการทํางานของ
หนวยงานในการ
ตอตานการทุจริต
และพัฒนาเครือขาย
ในประเทศ

มาตรการ/แนวทาง

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

1.1 สงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. จัดใหมีการให
ความรูเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

-

1.2 การใชการศึกษา
และศาสนาเปน
เครื่องมือการปลูกปลุก-ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิด

2. จัดกิจกรรม
หรือจัดการ
ฝกอบรมเพื่อให
เกิดการ
ปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิด

-

2.1 สรางความ
เขมแข็งการบูรณา
การความรวมมือ
ระหวางภาคี
เครือขาย หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมและ
ประชาชนในการ
ตอตานการทุจริต

1.จัดใหมีตูรับฟง
ความคิดเห็น
ขอเสนอแนะจาก
ประชาชน

-

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและ
ผลการ
เปาหมาย ปงบประมาณ ดําเนินงาน
พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เขารวม
บุคลากร
สัมมนาไม
ของสถาบัน
นอยกวา
ฯ มีความรู
รอยละ 70 เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง
บุคลากรที่
เขารับการ
อบรมเขาใจ
ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวของกับ
การปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริตไม
ต่ํากว่ํารอย
ละ 80
รอยละของ
ความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการ
เกี่ยวกับ
เจาหนาที่
ปฏิบัติงาน

บุคลากร
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ไดถูกตอง
ตามระเบียบ
และสุจริต
เที่ยงธรรม

ผูใชบริการมี
ความพึง
พอใจในดาน
ความซื่อ
สัตยสุจริต
และมี
คุณธรรม
รอยละ 90

ยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและ
ปราบปรามฯ ระยะที่
2 (พ.ศ. 2556-2560)
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาความรวมมือ
กับองคกรตอตานการ
ทุจริตและเครือขาย
ระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบบริหาร
และเครื่องมือในการ
ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

มาตรการ/แนวทาง

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

N/A

-

-

1. สรางเสริมระบบ
รับเรื่องรองเรียน
ใหกับองคกรตาม
รัฐธรรมนูญที่ตอตาน
การทุจริต

ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาระบบการ
เสริมสรางองคความรู จัดการองคความรู
ดานการตอตานการ
ทุจริตใหกับบุคลากร
ทุกภาคสวน

แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนของ
สํานักงาน

-

ถายทอดความรู
แกบุคลากรในการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

-

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและ
เปาหมาย ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
-

มี
ผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ
เรื่อง
รองเรียน
ภายใน
สํานักงาน

มีชองทาง
และแนว
ทางการ
รองเรียนแก
ผูมารับ
บริการ
รวมทั้งมี
คูมือ
ปฏิบัติงาน
เรื่องรอง
ทุกข/
รองเรียน
มีการจัด
บุคลากรมี
กิจกรรม
ความรู
ถายทอด
เกี่ยวกับ
ความรู
เรื่อง
เกี่ยวกับ
ผลประโยชน
ผลประโยชน ทับซอนและ
ทับซอน
การปองกัน
การทุจริต

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรของสถาบันฯ ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
2. บุคลากรของสถาบันฯ มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต
3. บุคลากรของสถาบันฯ ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางปฏิบัติ
4. บุคลากรของสถาบันฯ มีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
บทสรุป
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันฯ และเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานในดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว สามารถแกไขปญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใหลดนอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น โดยกําหนดใหมกี ารดําเนินการอยางตอเนือ่ งจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดังนั้น ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตองบูรณาการและอาศัยความ
รวมมือจากทุกฝาย และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการความรวมมือจากทุกฝาย
อยางจริงจังและตอเนื่อง ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง รวมถึงจะสงผลดีตอภาพลักษณของ
สถาบันฯ ได

