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แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
และรายงานผลการด าเนินการ ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 61 – มีนาคม 2562) 

แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา-อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างสังคม สนช. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต :  ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

1.1 การปรับฐานคิดการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่ทน
ต่อการทุจริตของบุคลากร สนช. 

- ปรับฐานความคิดให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

- ร้อยละ 75 ของบุคลากรที่ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและ
ค่านิยมท่ีดี ไม่ยอมรับการทุจริต 

ระดับ 1 ร้อยละ 55 
ระดับ 2 ร้อยละ 60  
ระดับ 3 ร้อยละ 65 
ระดับ 4 ร้อยละ 70 
ระดับ 5 ร้อยละ 75  

 

ระดับ 5 ระดับ - 
อยู่ระหว่างการเตรียมงานของ
กระทรวงวิทย์ (เจ้าภาพหลัก)  
ในการจัดกิจกรรมด าเนินการ 

 มี.ค. – ก.ย. 62  
งานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

1.2 การส่งบุคลากรท่ีเข้าใหม่ของ สนช. 
เข้าร่วมกิจกรรมการสร้าง
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรุ่นใหม่ 
ของ วท.” ตามหลักสูตรการ
เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ 
ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง ของ
ส านักงาน กพ. 

- ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

- ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าใหม่
ของ สนช.ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับ 1 ร้อยละ 60  
ระดับ 2 ร้อยละ 65  
ระดับ 3 ร้อยละ 70  
ระดับ 4 ร้อยละ 75  
ระดับ 5 ร้อยละ 80   

ระดับ 5 ระดับ - 
ก าหนดเริ่มกิจกรรมใน 
เดือนกรกฎาคม 2562 

 ก.ค. – ก.ย. 62 
งานบริหารความ
ต่อเนื่อง  
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แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา-อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
1.3 การส่งบุคลากรของ สนช. เข้าร่วม

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร 
วท. ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต 
ภายใต้หัวข้อ “กระทรวงวิทย์ มือ
สะอาด ร่วมใจต้านทุจริต” 

- ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

- จ านวนบุคลากรของ สนช. ท่ีส่งเข้า
ร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 5 คน 

ระดับ 1 จ านวน 1 คน  
ระดับ 2 จ านวน 2 คน  
ระดับ 3 จ านวน 3 คน  
ระดับ 4 จ านวน 4 คน  
ระดับ 5 จ านวน 5 คน   

ระดับ 5 ระดับ - 
อยู่ระหว่างการเตรียมงานของ
กระทรวงวิทย์ เจ้าภาพหลัก  
ในการจัดกิจกรรมด าเนินการ 

 ธ.ค. 61– ก.ย. 62 
- งานบริหารความ  
  ต่อเน่ือง  
- งานตรวจสอบ 
  ภายใน 

1.4 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ต่อสังคม และส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

- ร้อยละ 75 ของบุคลากร สนช. ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ระดับ 1 ร้อยละ 55 
ระดับ 2 ร้อยละ 60  
ระดับ 3 ร้อยละ 65 
ระดับ 4 ร้อยละ 70 
ระดับ 5 ร้อยละ 75   

ระดับ 5 ระดับ – 
อยู่ระหว่างการเตรียมงานของ
กระทรวงวิทย์ เจ้าภาพหลัก  
ในการจัดกิจกรรมด าเนินการ 

 ต.ค. 61– ก.ย. 62 
งานบริหารความ
ต่อเนื่อง  

1.5 การรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

- ประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

- ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
จ านวน 3 ช่องทาง 

ระดับ 1 - 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 1 ช่องทางการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ระดับ 4 2 ช่องทางการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ระดับ 5 3 ช่องทางการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

ระดับ 5 ระดับ 3 
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม แล้ว  
1 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ของ 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

 ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
งานบริหารความ
ต่อเนื่อง  
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แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา-อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย :  ส่งเสริมให้นโยบายสาธารณะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2.1 การด าเนินงานตามนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การท่ีดี และ 
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

- วางมาตรการเสริมในการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายบนฐาน ธรรมาภิ
บาล 

2.1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการ 
 ทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
 (องค์การมหาชน) ประจ าปี
 งบประมาณ 2562 

ระดับ 1 ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูล 

ระดับ 2 ร่างแผนป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ระดับ 3 น าเสนอร่างแผนฯ 
ต่อผู้จัดการฝ่าย 

ระดับ 4 ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ 
ระดับ 5 น าเสนอแผนฯ ต่อ

ผู้อ านวยการ  

ระดับ 5   ระดับ 5  (งานแล้วเสร็จ) 
ไดแ้ผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ประจ าปี
งบประมาณ 2562  และน าเสนอ
ต่อผู้อ านวยการ เรียบร้อยแล้ว 

 ต.ค. 61  
งานบริหารความ
ต่อเนื่อง  
 

  2.1.2 ความส าเร็จร้อยละ 90 ของการ 
 ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม  
 ท่ีรองรับนโยบายการก ากับดูแล
 องค์การท่ีดีของ สนช.  

ระดับ 1 ร้อยละ 65 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 75 
ระดับ 4 ร้อยละ 80 
ระดับ 5 ร้อยละ 90  

ระดับ 5   ระดับ -   
เริ่มด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 
2562   

มีหลายกิจกรรมในแผนฯ  
ท่ียังไม่ถึงระยะเวลา
ด าเนินการ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
งานบริหารความ
ต่อเนื่อง  



4/5 

แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา-อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก :  พัฒนากลไกการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริตและมีประสิทธิภาพ 

3.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ของ สนช. 

- สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริตและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหา
การทุจริต 

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระดบั 1 ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูล 

ระดับ 2 ร่างแผนป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ระดับ 3 น าเสนอร่างแผนฯ 
ต่อผู้จัดการฝ่าย 

ระดับ 4 ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ 
ระดับ 5 น าเสนอแผนฯ ต่อ

ผู้อ านวยการ  

ระดับ 5 ระดับ 5  (งานแล้วเสร็จ) 
ไดแ้ผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ประจ าปี
งบประมาณ 2562  และน าเสนอ
ต่อผู้อ านวยการ เรียบร้อยแล้ว 

 ต.ค. 61 
งานบริหารความ
ต่อเนื่อง  

3.2 การรายงานผลการด าเนินงาน 
และข้อเสนอแนะ 

- สร้างกลไกการป้องกันเพื่อ
ยับยั้งการทุจริตและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดปัญหา
การทุจริต 

- ความส าเร็จร้อยละ 90 ของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของ สนช. 

ระดับ 1 ร้อยละ 65 
ระดับ 2 ร้อยละ 70 
ระดับ 3 ร้อยละ 75 
ระดับ 4 ร้อยละ 80 
ระดับ 5 ร้อยละ 90  

ระดับ 5 ระดับ - 
เริ่มด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 
2562   

มีหลายกิจกรรมในแผนฯ  
ท่ียังไม่ถึงระยะเวลา
ด าเนินการ 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
งานบริหารความ
ต่อเนื่อง  
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แผน/โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา-อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
3.3 การประกาศเจตจ านงการต่อต้าน

การทุจริตของ สนช. และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แสดงเจตจ านงการ
ต่อต้านการทุจริต 

- ผู้บริหารแสดงเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริตต่อ
สาธารณชน และก าหนด
นโยบาย มาตรการ 
แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

- หน่วยงานมีการประกาศ
เจตจ านงในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 

- ระดับความส าเร็จ 
ระดับ 1 - 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ทบทวนและร่าง

ประกาศเจตจ านง
ในการต่อต้านการ
ทุจริต 

ระดับ 4 เสนอเจตจ านงใน
การต่อต้านการ
ทุจริต ต่อ
ผู้อ านวยการ 

ระดับ 5 ผู้อ านวยการ
ประกาศเจตจ านง
ต่อสาธารณชน  
1 ช่องทาง  

ระดับ 5 ระดับ 3 
ด าเนินการทบทวนและ 
ร่างประกาศเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 ต.ค. 61 – มี.ค. 62 
งานบริหารความ
ต่อเน่ือง  

3.4 การยกระดับพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ในการ
ด าเนินงานของ สนช. 

- การพัฒนาวิเคราะห์และ
บูรณาการระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยง
กับแนวทางการยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย 

- คะแนนประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ 
สนช. อย่างน้อย 84 คะแนน 

ระดับ 1 76 คะแนน 
ระดับ 2 78 คะแนน 
ระดับ 3 80 คะแนน 
ระดับ 4 82 คะแนน 
ระดับ 5 84 คะแนน  

ระดับ 5 ระดับ - 
รอผลการประเมินจากส านักงาน
ป.ป.ช. ตอนสิ้นปีงบประมาณ  

 ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
งานบริหารความ
ต่อเนื่อง 

 


