แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักการและเหตุผล
ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เรื่ อง ยุ ท ธศาสตร ชาติ ว าด วยการป องกันและปราบปรามการทุ จริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบใหหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจําป เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานไดอยาง
เปนรูปธรรม และสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนใหหนวยงานนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรมาสูการ
ปฏิบัติ จากนโยบายดังกลาว สํานักงาน ป.ป.ช. ไดใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน และตามแบบสํารวจเชิงประจักษ (Evidence-based) กําหนดใหหนวยงานมีการดําเนินการดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 5 ดาน คือ
ความโปรงใส ความพรอมรับผิด ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒ นธรรมคุณธรรมในองคก ร และ
คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน อันจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานขององคกร
ใหมีความโปรงใส เปนธรรม ปลอดจากการทุจริต
วิสัยทัศน
สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรวมปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนที่
ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1) สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานทุจริตในองคกร
2) เสริมสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล
3) พัฒนาระบบและกลไกการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
วัตถุประสงคหลัก
1. เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของบุคลากรในองคกร
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการตอตานการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับแผนยุทธศาสตรระดับองคกร
3. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนการตอตานการทุจริต
4. เพื่อยกระดับสมรรถนะการดําเนินงานขององคกรในดานการตอตานการทุจริตใหเทาทันกับสถานการณ
และไดมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางวัฒนธรรมและคานิยมองคกรใหบุคลากรตระหนักและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากลไกและกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในองคกรตามเกณฑมาตรฐาน

จากยุท ธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจ ริต ไดแบง ออกเปน กิจกรรมที่จะตอง
ดําเนินการเพื่อสนองยุทธศาสตร อันประกอบไปดวย
1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรางวัฒนธรรมองคกร โดยจัดใหมีการปลูกฝงการทํางานที่มงุ เนนการปฏิบัตงาน
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด โดยปฏิบัติอยางเปนธรรม รวมถึงการเผยแพรขอมูลที่มี
ความถูกตองและชัดเจนเพียงพอ
2. กิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากรขององคกร ไดแก กิจกรรมที่สรางความตระหนักและสงเสริมใหผูบริหาร
และเจาหนาที่เปนคนดี ซื่อสัตย สุจริต และกิจกรรมสงเสริมใหเปนคนที่มีความรูความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนคนเกงและสามารถทํางานไดสมบูรณ
ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง
3. กิจ กรรมที่ เกี่ยวกับระบบการทํา งานภายในองคกร ที่ส ามารถใชเ ปน เครื่องมือในการปองกันและ
ปราบปรามทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลได เชน ระบบการตรวจสอบบุคลากรขององคกร ถึงความเกี่ยวของกับ
ผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง กําหนดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใส และระบบการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรวามีการทุจริต ปฏิบัติและ/
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือไม
4. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากประชาชน และระบบการรับฟงขอรองเรียน
5. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่องเพื่อ ยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในองคกรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2558 - 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)
ไมถูกรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากรแตอยางใด กิจกรรมการ/โครงการตามมาตรการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเปนกิจกรรม/โครงการที่เนนหนัก
ดานการดําเนินการเชิงรุก ที่มีความตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตอไปนี้
1. มาตรการดานการสรางจิตสํานึกที่ตัวบุคลากรใหตระหนักรูถึงปญหาและผลกระทบของการทุจริต การ
เสริมสรางคานิยมและปรับฐานความคิดบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน และสงเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสถาบันฯ มีแผนการดําเนินการที่จะจัดใหมีการอบรมสัมมนาแกบุคลากร
และติดตามความกาวหนาของการดําเนินการอยางตอเนื่อง
2. มาตรการดานการสงเสริมใหมีการสรางและพัฒนาระบบการบริหารการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการปองกันและปราบปรามทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล
3. มาตรการดานการพัฒนากลไกและกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร โดยการ
บูรณาการความรวมมือระหวางภาคีเครือขายหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการตอตานการทุจริต กําหนดใหมี
การจัดตูรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากประชาชน และระบบการรับฟงขอรองเรียน ที่สามารถเขาถึงไดงาย
โดยมีการติดตามผลจากผูรับผิดชอบที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนของสถาบันฯ
ทั้งนี้ จากการรวบรวมขอมูลการรองเรียน/การแจงเบาะแสการทุจริต ปงบประมาณ 2558 – 2560 สถาบันฯ
ไมไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตแตอยางใด
4. มาตรการดานการสงเสริม สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน (ITA) เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (CPI) เพิ่มขึ้น

การประเมินความเสี่ยง
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ประเภทความ
เสี่ยง
1. ดานธรรมาภิ
บาล

2. ดานการ
ปองกันและ
ปราบปรามทุจริต

ปจจัยเสียง
1. เกิดปญหา
คอรัปชั่นในหนาที่

2. เกิดการไม
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
ขอกําหนด

1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมองคกรใหบุคลากรตระหนักและตอตานการทุจริตทุก
รูปแบบ
2. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. พัฒนากลไกและกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร
4. ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในองคกรตามเกณฑมาตรฐาน
1. มีวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
2. บุคลากรมีความตระหนักรูถึงผลกระทบของการทุจริตและรวมกันตอตานการ
ทุจริต
3. มีระบบการบริหารและเครื่องมือปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. มีการดําเนินการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่องเพื่อยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในองคกรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
รายละเอียดผลกระทบ
โอกาสเกิด
ผลกระทบ
ระดับความ
L
I
เสี่ยง (LxI)
1.1 ไมมีระบบควบคุมการ
3
5
15
ทํางานที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบทางลบจากการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
1.2 เกิดคานิยมที่ผิดในการ
ปฏิบัติงาน
2.1 การจัดซื้อจัดจางไมเปนไป
ตามระเบียบ
2.2 บุคลากร ผูปฏิบัติงาน ไมมี
ความรู ความเขาใจในระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานใน
หนาที่ หรือ มีความรูความ
เขาใจแตอาศัยชองวางของ
ระเบียบกฎหมายโดยละเวน
หรืองดเวนการปฏิบัติตาม
ระเบียบ

3

5

15

การจัดการความเสีย่ ง
ประเภทความ
ปจจัยเสียง
เสี่ยง
1. ดานธรรมา 1. เกิดปญหา
ภิบาล
คอรัปชั่นใน
หนาที่

แนวทางการตอบสนอง
กิจกรรมการตอบสนอง
(แผนงาน)
ความเสี่ยง
1.1 ปลูกจิตสํานึก
1. การใหความรูเกี่ยวกับ
คานิยมคุณธรรม
ผลประโยชนทับซอนแก
จริยธรรม และสราง
บุคลากรของสถาบันฯ
วินัยแกบุคลากร
2. ใหความรูเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

วัน เดือน ป

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
ใน
ปงบประมาณ
2561

คณะทํางาน
สงเสริมการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ในการ
ดําเนินงาน
ของสถาบัน

ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
ใน
ปงบประมาณ
2561

คณะทํางาน
สงเสริมการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
ในการ
ดําเนินงาน
ของสถาบัน

3. สงเสริมใหความรู ความ
เขาใจแกบุคลากรเกี่ยวกับ
หลักคุณธรรมจริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาล
2. ดานการ
ปองกันและ
ปราบปราม
ทุจริต

2. เกิดการไม
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
ขอกําหนด

2.1 การสงเสริมให
ความรูเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับ
งานตางๆ อันไดแก การ
พัสดุ, ระบบการจายเงิน
เปนตน
2.2 สราง/พัฒนาระบบ
การดําเนินที่สงเสริม
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

1. การตรวจสอบบุคลากร
ในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานใน
การจัดซื้อจัดจางและการ
จายเงิน
2. มีประกาศ เรื่อง
เจตนารมณการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อ
เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

หลักเกณฑการวิเคราะหวามเสี่ยง
 หลักความมีประสิทธิภาพ (การดําเนินการเปนไปดวยความลาชาไมบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนดกอใหเกิดความเสียหายตอราชการและสวนรวม)
 หลักความรับผิดชอบ (เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2552 กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา
และความผิดอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ขาดจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอบทบาทและตําแหนง
หนาที่ของตน)
 หลัก ความโปรงใส (การดําเนินการเปนไปโดยปกปดหรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ มีก ารปลอมแปลง
เอกสาร ทําใหไมสามารถดําเนินการตรวจสอบได)

สถาบันฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อ
เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินงานตาม
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 6 ระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment – ITA) ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 โดยมีความเชื่อมโยง
และสอดคลองแผนกลยุทธชาติ ดังนี้
ยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตรที่ 1
สรางวัฒนธรรมและ
คานิยมองคกรให
บุคลากรตระหนัก
และตอตานการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาระบบบริหาร
และเครื่องมือในการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

มาตรการ/แนวทาง

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

1. การสรางจิตสํานึก
ที่ตัวบุคลากรให
ตระหนักรูถึงปญหา
และผลกระทบของ
การทุจริต การ
เสริมสรางคานิยม
และปรับฐาน
ความคิดบุคลากร
เกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน
และสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. การจัดการ
อบรมสัมมนาแก
บุคลากร และ
ติดตามผลอยาง
ตอเนื่อง

50,000

2. สรางและพัฒนา
ระบบการบริหาร
การปฏิบัติงานเพื่อ
ใชเปนเครื่องมือใน
การปองกันและ
ปราบปรามทุจริต
ตามหลักธรรมาภิ
บาล

2. จัดทํา
กฎระเบียบการ
ปฏิบัติงาน โดย
กําหนดใหมีการ
ตรวจสอบความ
ถูกตอง และ
รายการผิดปกติ
อยางเครงครัด
และมี
ประสิทธิภาพ

-

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและ
เปาหมาย ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
บุคลากร
หลักของ
สถาบันฯ
เขารวม
สัมมนาไม
นอยกวา
รอยละ 70

บุคลากร
หลักของ
สถาบันฯ มี
ความ
ตระหนักรู
ถึงปญหา
และ
ผลกระทบ
ของการ
ทุจริต และ
ความรู
เกี่ยวกับ
หลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง
และสามารถ
ถายทอดให
ผูอื่นได
ผูปฏิบัติงาน ตองไมมี
ตอง
รายการ
ตรวจสอบ ดําเนินงานที่
ความถูกตอง เปนการ
ทุกรายการ ทุจริต
ดําเนินงาน
ตามขั้นตอน
และหนาที่ที่
ไดรับ
มอบหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนากลไกและ
กระบวนการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในองคกร

มาตรการ/แนวทาง

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

3. สรางเสริมระบบ
รับเรื่องรองเรียน
ใหกับองคกรตาม
รัฐธรรมนูญที่ตอตาน
การทุจริต

3.1 จัดใหมีตูรับ
ฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะจาก
ประชาชน

-

ยุทธศาสตรที่ 4
ยกระดับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสใน
องคกรตามเกณฑ
มาตรฐาน

4. พัฒนาระบบการ
จัดการองคความรู
เกี่ยวกับเรื่องการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

4. ถายทอด
ความรูแก
บุคลากรในการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

3.2 แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนของ
สํานักงาน
-

ตัวชี้วัดผลสําเร็จและ
เปาหมาย ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

มี
ผูรับผิดชอบ
และระบบ
การบริหาร
จัดการ
เกี่ยวกับการ
รับเรื่อง
รองเรียน

มีชองทาง
และแนว
ทางการ
รองเรียนแก
ผูมารับ
บริการ
รวมทั้งมี
คูมือ
ปฏิบัติงาน
เรื่องรอง
ทุกข/
รองเรียน
มีการจัด
บุคลากรมี
กิจกรรม
ความรู
ถายทอด
เกี่ยวกับ
ความรู
เรื่องการ
เกี่ยวกับการ ปองกันและ
ปองกันและ ปราบปราม
ปราบปราม การทุจริต
การทุจริต

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรของสถาบันฯ ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และมีจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยสจุ ริต
2. สถาบันฯ มีระบบการบริหารการปฏิบัตงิ านเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามทุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล
3. สถาบันฯ มีกลไกและกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรที่มปี ระสิทธิภาพ
4. บุคลากรของสถาบันฯ มีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ และสามารถยกระดับดัชนีภาพลักษณคอรรปั ชั่น (CPI) ของสถาบันฯ ใหเพิม่ ขึ้นได

บทสรุป
แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ ของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาอั ญ มณีและ
เครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสถาบันฯ และเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานในดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว สามารถแกไขปญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใหลดนอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น โดยสถาบันฯ จะดําเนินการอยางตอเนื่อง
ดังนั้น ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตองบูรณาการและอาศัยความ
ร ว มมื อ จากทุก ฝ า ย และจะต องปฏิ บัติ อย างตอ เนื่อ งใหเ ปนระบบ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถสง ผลให ยกระดับ ดัชนี
ภาพลักษณคอรรัปชั่น (CPI) ของสถาบันฯ เพิ่มขึ้นได

