รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานราชบัณฑิตยสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำได้จัดโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรฯ รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๑๖ โครงกำร/กิจกรรม ซึง่ เป็นไปตำมเป้ำหมำย จำนวน ๑๖ โครงกำร/กิจกรรม
ไม่ได้จัดโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรฯ จำนวน ๑ โครงกำร/กิจกรรม
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๑. สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต

ประยุกต์หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้ำนทุจริต

๑.๑ นำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำ
ปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำ
ทำงสังคมและกำร
ปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำร
ทุจริต

๑.๑.๑ กำรศึกษำดูงำน
โครงกำรพระรำชดำริ
และโครงกำรตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด
จัดโครงกำร

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

๑ ครั้ง/ปี ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
(ศปท.) และศูนย์ประสำนงำนด้ำน
ควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ จัด
โครงกำรศึกษำดูงำนกำรพัฒนำสตรี
และส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่
๒-วันอำทิตย์ที่ ๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย นำงแสงจันทร์ แสนสุภำ รอง
เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ ผู้แทน
เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ หัวหน้ำ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.)
นำคณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และ
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
เดินทำงไปศึกษำดูงำนกำรพัฒนำสตรี
และส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยวันแรก เดินทำงไปฟังกำรบรรยำย

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

-๒ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑.๑.๒ โครงกำรส่งเสริม จัดโครงกำร
คุณธรรมจริยธรรม เรื่อง
“ตำมรอยโครงกำร
พระรำชดำริกำรพัฒนำ
แหล่งน้ำ”

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

และดูงำนที่ศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ.
ทับสะแก ตำบลนำหูกวำง อำเภอ
ทับสะแก วันที่ ๒ เดินทำงไปฟังกำร
บรรยำยและดูงำนที่หมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน
(ศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำน) และศูนย์
กสิกรรมธรรมชำติ บ้ำนสำยเพชร
ตำบลทองมงคล อำเภอบำงสะพำน
และวันที่ ๓ ศึกษำดูงำนผลิตภัณฑ์
ชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ
บริษัท กะลำใส จำกัด ซึ่งประกอบ
กิจกำรประเภทกำรผลิตเครื่องหอม
เครื่องสำอำง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
จำกมะพร้ำว
๑ ครั้ง/ปี คณะกรรมกำรจริยธรรมประจำ
ร้อยละ ๑๐๐
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำและ
สำนักงำนเลขำนุกำรกรม จัดโครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง
“ตำมรอยโครงกำรพระรำชดำริ
กำรพัฒนำแหล่งน้ำ” ณ อ่ำงเก็บน้ำ
นฤบดินทรจินดำ ตำบลแก่งดินสอ
อำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี
เมื่อวันที่ ๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย นำงสำวกนกวลี ชูชัยยะ
เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ นำคณะ
ผู้บริหำรและข้ำรำชกำรสำนักงำน

-๓ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

๑.๒ พัฒนำระบบและ
จัดกำรองค์ควำมรู้
กำรป้องกันกำรทุจริต
ตำมแนวทำงหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๒. ยกระดับเจตจำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

นำองค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรศึกษำดูงำนตำม
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริและ
โครงกำรตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเผยแพร่ทำง
เว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
๒.๑ เร่งรัดกำรกำกับ
กำรประเมินมำตรฐำน ๒.๑.๑ กำรประเมิน
ติดตำมมำตรฐำนทำง
ทำงจริยธรรมและ
คุณธรรมและควำม
จริยธรรมของนักกำรเมือง คุณธรรมของนักกำรเมือง โปร่งใสในกำรดำเนินงำน
และเจ้ำหน้ำที่รัฐ
และเจ้ำหน้ำที่รัฐ
ของหน่วยงำนภำครัฐ
ในทุกระดับ
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ITA)
เก็บรวบรวมข้อมูลจำก
บุคลำกรของสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ ตำม

ตัวชี้วัด

เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ

ผลจำกแบบสำรวจ
ควำมคิดเห็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน (IIT)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

รำชบัณฑิตยสภำ เดินทำงไปศึกษำดูงำน
โดยมี นำยสุทธิศักดิ์ เชี่ยวพำนิช
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนก่อสร้ำง
ชลประทำนขนำดใหญ่ที่ ๗ บรรยำย
สรุปโครงกำร “อ่ำงเก็บน้ำนฤบดินทรจินดำ” พร้อมด้วยคณะให้กำรต้อนรับ
และนำชมบริเวณโดยรอบอ่ำงเก็บน้ำ
นฤบดินทรจินดำ
๑ ครั้ง/ปี เผยแพร่ภำพโครงกำรศึกษำดูงำนกำร ร้อยละ ๑๐๐
พัฒนำสตรีและส่งเสริมคุณภำพชีวติ
ของบุคลำกรตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒วันอำทิตย์ที่ ๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ทำงเว็บไซต์สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
ร้อยละ
๘๐

- โรงเรียนนำยร้อยตำรวจเก็บรวบรวม ร้อยละ ๑๐๐
ข้อมูลตำมแบบสำรวจควำมคิดเห็น
(ร้อยละ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (แบบสำรวจ ๘๕.๑๒)
Internal) จำกบุคลำกรของสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เมื่ออังคำรที่ ๑๓
กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓
ชั้น ๓ สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ

-๔ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

แบบสำรวจควำมคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน
(Internal Integrity
and Transparency
Assessment: IIT)
๒.๑.๒ คัดเลือก
จำนวนข้ำรำชกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ทีไ่ ด้รับคัดเลือก
เป็นข้ำรำชกำร
พลเรือนดีเด่น

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

- คะแนนจำกผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน (Internal) เท่ำกับร้อยละ
๘๕.๑๒
๑ คน/ปี

คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือก
ร้อยละ ๑๐๐
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประชุมเพื่อพิจำรณำ
คัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนและ
ลูกจ้ำงประจำในสังกัดเป็นข้ำรำชกำร
พลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กุมภำพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมผู้บริหำร
ชั้น ๒ สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
ที่ประชุมพิจำรณำคุณสมบัติ ผลงำน
และองค์ประกอบในด้ำนต่ำง ๆ ตำม
แนวทำงที่หลักเกณฑ์กำหนด คือ กำร
ครองตน กำรครองคน กำรครองงำน
ผลงำนที่เด่น ควำมร่วมมือ ควำม
อำวุโส และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
เห็นชอบให้เสนอนำงธนิดำ สุขจรนิ
ตำแหน่งนักวรรณศิลป์ ระดับชำนำญกำร
กองศิลปกรรม เป็นข้ำรำชกำรพลเรือน
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มที่ ๒
และมอบโล่ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๐ ในงำนครบรอบ

-๕ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

๒.๒ สนับสนุนให้ทุกภำค
ส่วนกำหนดกลยุทธ์และ
มำตรกำรสำหรับเจตจำนง
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
๓. สกัดกั้นกำรทุจริตเชิง
นโยบำย

แนวทางตามกลยุทธ์

กำหนดกลยุทธ์และ
มำตรกำรในกำรปฏิบัติ
ตำมเจตจำนงในกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต
วำงมำตรกำรเสริมในกำร ๓.๑ กำรเผยแพร่ข้อมูล
สกัดกั้นกำรทุจริตเชิง
ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล นโยบำย

โครงการ/กิจกรรม

ประกำศเจตจำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำม
ซือ่ สัตย์สุจริตทำง
เว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
แจ้งเวียนหนังสือตำม
นโยบำยของรัฐบำล
ให้บุคลำกรของสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำทรำบ

ตัวชี้วัด

เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
บุคลำกรของ
สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
ลงนำมรับทรำบ

๓.๒ พัฒนำกรอบชี้นำ จัดทำประกำศสำนักงำน เผยแพร่ทำง
กำรกำหนดนโยบำยตำม รำชบัณฑิตยสภำ เรื่อง เว็บไซต์สำนักงำน
หลักธรรมำภิบำล
เจตจำนงกำรบริหำรงำน รำชบัณฑิตยสภำ
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
๓.๓ กำหนดมำตรกำร กลุ่มตรวจสอบภำยใน
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและ ดำเนินกำรตรวจสอบ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ กำรใช้จำ่ ยงบประมำณ

รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

วันสถำปนำรำชบัณฑิตยสภำ ปีที่ ๙๒
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษำยน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โถงชั้น ๑ สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
ภำยใน เผยแพร่ประกำศเจตจำนงกำร
เดือน บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
มิถุนำยน ประกำศ ณ วันที่ ๑๘ มกรำคม
๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำงเว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
ทุกเรื่อง สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำสั่งกำรให้
แจ้งเวียนหนังสือตำมมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตให้
บุคลำกรของสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
ทรำบและถือปฏิบัติทุกเรื่อง
ภำยใน เผยแพร่ประกำศเจตจำนงกำร
เดือน บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
มิถุนำยน ประกำศ ณ วันที่ ๑๘ มกรำคม
๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำงเว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
๒ ครั้ง/ปี - กลุ่มตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน ประจำเดือน
กุมภำพันธ์ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
เรื่องที่ตรวจสอบ คือ กำรรับจ่ำยเงิน
ของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

-๖ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

๔. พัฒนำระบบป้องกัน
กำรทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์

พัฒนำสมรรถนะและ
องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์
ของบุคลำกรด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์

๔.๑ พัฒนำและยกระดับ
กำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ให้มีควำมเป็นมืออำชีพ
และเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๔.๑.๑ โครงกำร
จัดโครงกำร
“กำรมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชันในหน่วยงำน”

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

- กลุ่มตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน ประจำเดือนมีนำคม
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ เรื่องที่ตรวจสอบ
คือ ค่ำใช้จ่ำย
๑ ครั้ง/ปี คณะกรรมกำรจริยธรรมประจำ
ร้อยละ ๑๐๐
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำและ
สำนักงำนเลขำนุกำรกรมได้จัด
โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เรื่อง “กำรมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ในหน่วยงำน” เมื่อวันอังคำรที่ ๓๑
กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลำ
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ โดย นำยเลอศักดิ์
ริ้วตระกูลไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร
จริยธรรมประจำสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เป็นประธำน
มีกำรบรรยำย เรื่อง “กำรมีส่วนร่วม
ในกำรป้องกันปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชันในหน่วยงำน” โดย
นำยมำนะ นิมติ มงคล เลขำธิกำร
องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
เป็นผู้บรรยำยให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้ำง

-๗ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๔.๑.๒ โครงกำร
จัดโครงกำร
“คุณธรรมนำชีวี
สู่วิถีพอเพียง”
๔.๑.๓ จัดโครงกำรอบรม จัดโครงกำร
เรื่อง กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรวิชำกำร
และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ปฏิบัติกำรเชิงรุกด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริต รวมถึงเปิดโอกำสให้แบ่งปัน
แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์เกี่ยวกับเรื่อง
ขอบเขตกำรใช้ดุลยพินิจ กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต และ
หำแนวทำงป้องกันและปรำบปรำบ
กำรทุจริตในภำครัฐของสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำต่อไป
๑ ครั้ง/ปี
-

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ร้อยละ ๐

๑ ครั้ง/ปี สำนักงำนเลขำนุกำรกรมจัดโครงกำร ร้อยละ ๑๐๐
อบรม เรื่อง กำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรวิชำกำร และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เมื่อวัน
อังคำรที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลำนหลวง
กรุงเทพฯ โดย นำงสำวกนกวลี ชูชัยยะ
เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ ประธำน
กล่ำวเปิดประชุม เพื่อให้บุคลำกรของ
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อให้
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม

-๘ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

๔.๒ ต่อยอด ขยำยผล
องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์
สำหรับกำรป้องกันกำร
ทุจริต
๕. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนกำรกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต

๕.๑ ปรับปรุงระบบ
๕.๑.๑ กำรปรับปรุง
รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ระบบกำรรับเรื่อง
ให้มีประสิทธิภำพ
ร้องเรียนของหน่วยงำน
ต่อต้ำนกำรทุจริตต่ำง ๆ
ให้มีควำมรวดเร็ว เข้ำถึง
ได้โดยง่ำย

โครงการ/กิจกรรม

เผยแพร่คู่มือกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
ทำงเว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
จัดให้มีช่องทำงรับเรื่อง
ร้องเรียน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนของตนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและถูกต้องตำมหลัก
ของกฎหมำย สัญญำ ในภำคบ่ำย
มีกำรบรรยำยเรื่อง กรณีศึกษำ
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ : ปัญหำ
และกำรแก้ไข โดย นำยกฤษฎำ บุณยสมิต
อธิบดีวิชำกำร สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
เผยแพร่คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ ร้อยละ ๑๐๐
ทับซ้อนของสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
ทำงเว็บไซต์สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ

เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ

ภำยใน
เดือน
มิถุนำยน
๒๕๖๑

ช่องทำงรับเรื่อง
ร้องเรียน

๖ ช่องทำง ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน
ร้อยละ ๑๐๐
สำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสำมำรถ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน ได้ที่
http://www.royin.go.th/wpconte
nt/uploads/2015/03/3.แบบฟอร์ม
แจ้งเรื่องร้องเรียน.pdf
๒. ตู้รับควำมคิดเห็น ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ณ หน้ำห้องสมุด ชั้น ๑
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ

-๙ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๕.๑.๒ กำรสร้ำงควำม กำรตอบสนองต่อเรื่อง
เชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจ ร้องเรียน
ต่อระบบกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน

ตัวชี้วัด

แจ้งผลเรื่อง
ร้องเรียน

เป้าหมาย

ภำยใน
๑๕ วัน

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

๓. ส่งจดหมำยมำที่ สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ สนำมเสือป่ำ
แขวงสวนจิตรลดำ เขตดุสติ
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๐๐
๔. ทำงหมำยเลขโทรศัพท์
๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐
๕. ทำงอีเมลสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
ripub@royin.mail.go.th
๖. ทำงเฟซบุ๊กสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ “รำชบัณฑิตยสภำ”
๗. ช่องทำงอื่น ๆ เช่น ศูนย์รับ
เรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล ๑๑๑๑
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี,
ศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗
กระทรวงมหำดไทย
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ร้อยละ ๑๐๐
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๐๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑) สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำไม่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

- ๑๐ ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

๕.๒ ปรับปรุงกระบวนกำร ๕.๒.๑ กำรสร้ำง
และพัฒนำกลไกพิเศษ
มำตรฐำนกำรดำเนินกำร
ในกำรปรำบปรำมกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ทุจริตที่มีควำมรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ
๕.๒.๒ กำรเพิ่มบทบำท
ในกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริตของหน่วยงำน
ภำครัฐต้นสังกัด
๕.๓ พัฒนำสมรรถนะและ
องค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ใน
กระบวนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต

๕.๓.๑ กำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ ทักษะ และ
ขีดควำมสำมำรถ รวมไปถึง
ควำมรู้ในเชิงสหวิทยำกำร
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ปรำบปรำมกำรทุจริต
(Non-Training)
๕.๓.๒ กำรพัฒนำ
เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ให้มีควำมรู้ ทักษะและ
ขีดควำมสำมำรถที่เป็น
มำตรฐำนและเท่ำทันต่อ
พลวัตของกำรทุจริต
(Training)

โครงการ/กิจกรรม
ประกำศแนวทำงกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียน
ของสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำทำง
เว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
รำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ

ภำยใน
เดือน
มิถุนำยน
๒๕๖๑

เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง

ไม่มเี รื่อง ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ร้อยละ ๑๐๐
ร้องเรียน รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๐๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑) สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำไม่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำยใน เผยแพร่คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ ร้อยละ ๑๐๐
เดือน ทับซ้อนของสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
มิถุนำยน ทำงเว็บไซต์สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
๒๕๖๑

เผยแพร่คู่มือกำรป้องกัน เผยแพร่ทำง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
เว็บไซต์สำนักงำน
ของสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
รำชบัณฑิตยสภำ
ทำงเว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
๕.๓.๒.๑ โครงกำร
จัดโครงกำร
“กำรมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชันในหน่วยงำน”

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

เผยแพร่คู่มือกำรปฏิบัติงำนเกีย่ วกับ
เรื่องร้องเรียนของสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำทำงเว็บไซต์

๑ ครั้ง/ปี คณะกรรมกำรจริยธรรมประจำ
ร้อยละ ๑๐๐
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำและ
สำนักงำนเลขำนุกำรกรมได้จัด
โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เรื่อง “กำรมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ในหน่วยงำน” เมื่อวันอังคำรที่ ๓๑
กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลำ

- ๑๑ ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ โดย นำยเลอศักดิ์
ริ้วตระกูลไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร
จริยธรรมประจำสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เป็นประธำน
มีกำรบรรยำย เรื่อง “กำรมีส่วนร่วม
ในกำรป้องกันปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชันในหน่วยงำน” โดย
นำยมำนะ นิมติ มงคล เลขำธิกำร
องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
เป็นผู้บรรยำยให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้ำง
ค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ปฏิบัติกำรเชิงรุกด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริต รวมถึงเปิดโอกำสให้แบ่งปัน
แลกเปลีย่ นประสบกำรณ์เกี่ยวกับเรื่อง
ขอบเขตกำรใช้ดุลยพินิจ กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต และ
หำแนวทำงป้องกันและปรำบปรำบ
กำรทุจริตในภำครัฐของสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำต่อไป

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

- ๑๒ ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
๕.๓.๒.๒ จัดโครงกำร
อบรม เรื่อง กำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรวิชำกำรและ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

ตัวชี้วัด
จัดโครงกำร

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

๑ ครั้ง/ปี สำนักงำนเลขำนุกำรกรมจัดโครงกำร
อบรม เรื่อง กำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรวิชำกำร และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เมื่อวัน
อังคำรที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลำนหลวง
กรุงเทพฯ โดย นำงสำวกนกวลี ชูชัยยะ
เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ ประธำน
กล่ำวเปิดประชุม เพื่อให้บุคลำกรของ
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อให้
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรม
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนของตนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและถูกต้องตำมหลัก
ของกฎหมำย สัญญำ ในภำคบ่ำย
มีกำรบรรยำยเรื่อง กรณีศึกษำ
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ : ปัญหำ
และกำรแก้ไข โดย นำยกฤษฎำ บุณยสมิต
อธิบดีวิชำกำร สำนักงำนอัยกำรสูงสุด

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

- ๑๓ ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
๖. ยกระดับคะแนนดัชนี
กำรรับรู้กำรทุจริต
(Corruption Perceptions
Index: CPI) ของประเทศไทย

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

ศึกษำ และกำกับติดตำม กำรจัดกำรกำรรับรู้
กำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

- เผยแพร่ข้อมูลหน่วยงำน จำนวนเรื่อง
ทำงเว็บไซต์สำนักงำน
ร้องเรียน
รำชบัณฑิตยสภำ ดังนี้
- ข่ำวประชำสัมพันธ์
- ประกำศจัดซื้อ
จัดจ้ำง/ประกำศผล
จัดซื้อจัดจ้ำง/รำคำกลำง

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย
ไม่มเี รื่อง - สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำได้
ร้อยละ ๑๐๐
ร้องเรียน เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ ประกำศ
(ไม่มีเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้ำง ประกำศผลจัดซื้อจัดจ้ำง ร้องเรียน
ประกำศรำคำกลำง ทำงเว็บไซต์
กำรจัดซื้อ
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
จัดจ้ำง)
- ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๐๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑) สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๐๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑) สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำได้รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน จำนวน ๑
เรื่อง คือ กำรปรับปรุงกำรให้บริกำร
ทำงโทรศัพท์ของสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ

- ๑๔ ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
- ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑) สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๐-๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑) สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน จำนวน ๑ เรื่อง คือ กำรปรับปรุงกำรให้บริกำรทำงโทรศัพท์ของสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

