รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานราชบัณฑิตยสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำได้จัดโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรฯ รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๑๘ โครงกำร/กิจกรรม ซึง่ เป็นไปตำมเป้ำหมำย จำนวน ๑๖ โครงกำร/กิจกรรม
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

๑. สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต

ประยุกต์หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้ำนทุจริต

๑.๑ นำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำ
ปรับใช้ในกำรกล่อมเกลำ
ทำงสังคมและกำร
ปฏิบัติงำนต่อต้ำนกำร
ทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงกำรอบรมคุณธรรม จัดโครงกำร
จริยธรรม และศึกษำ
ดูงำนของบุคลำกร
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
บ้ำนทวิบญ
ุ อำเภอบำงบ่อ
จังหวัดสมุทรปรำกำร

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

๑ ครั้ง/ปี คณะกรรมกำรจริยธรรมประจำ
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำและ
สำนักงำนเลขำนุกำรกรมจัดโครงกำร
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และศึกษำ
ดูงำนของบุคลำกรสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ ณ ศูนย์กำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง บ้ำนทวิบุญ อำเภอ
บำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดย นำยเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
ประธำนคณะกรรมกำรจริยธรรม
ประจำสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
และนำงสำวกนกวลี ชูชัยยะ
เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ
นำคณะกรรมกำรจริยธรรมประจำ
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ ผู้บริหำร
ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เดินทำงไปศึกษำ
ดูงำน ณ ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง บ้ำนทวิบุญ อำเภอบำงบ่อ
จังหวัดสมุทรปรำกำร และพลเอก

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

-๒ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
กัมปนำท รุดดิษฐ์ องคมนตรี กล่ำว
ต้อนรับและแนะนำศูนย์กำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง บ้ำนทวิบุญโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลำกรของ
สำนักงำนฯ มีควำมรู้ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกระตุ้น ปลูกฝัง
และให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของ
สำนักงำนฯ ให้สำมำรถน้อมนำ
แนวพระรำชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง”
ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ไปใช้ในกำรดำเนินชีวิต
ให้เป็นปกติสุข ไม่ตกเป็นทำสของ
ควำมฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย มุ่งหวังให้มี
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ตนเอง
แก้ปัญหำได้ด้วยตนเอง และสำมำรถ
พึ่งตนเองได้ โดยผู้เข้ำร่วมได้แบ่งกลุ่ม
เพื่อเข้ำฐำนกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรทำ
น้ำหมักและจุลินทรีย์, กำรเลี้ยง
ไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน และ
กำรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

-๓ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์
๑.๒ พัฒนำระบบและ
จัดกำรองค์ควำมรู้
กำรป้องกันกำรทุจริต
ตำมแนวทำงหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๒. ยกระดับเจตจำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

นำองค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรศึกษำดูงำนตำม
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ/โครงกำร
ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เผยแพร่ทำงเว็บไซต์
สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
๒.๑ เร่งรัดกำรกำกับ
กำรประเมินมำตรฐำน ๒.๑.๑ เข้ำร่วมกำร
ติดตำมมำตรฐำนทำง
ทำงจริยธรรมและ
ประเมินคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักกำรเมือง คุณธรรมของนักกำรเมือง ควำมโปร่งใสในกำร
และเจ้ำหน้ำที่รัฐ
และเจ้ำหน้ำที่รัฐ
ดำเนินงำนของ
ในทุกระดับ
หน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ
สำนักงำน ป.ป.ช.

ตัวชี้วัด
เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ

ผลกำรประเมิน
ระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำน
โดยภำพรวม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

๑ ครั้ง/ปี สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำได้เผยแพร่
โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และศึกษำดูงำนของบุคลำกร
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ ณ
ศูนย์กำรเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
บ้ำนทวิบุญ อำเภอบำงบ่อ
จังหวัดสมุทรปรำกำร เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ทำงเว็บไซต์
ร้อยละ ๘๕ - นำเข้ำข้อมูลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก, จำนวนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก, จำนวนบุคลำกรของ
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ ในระบบ
ITAS ของสำนักงำน ป.ป.ช. เมื่อเดือน
เมษำยน ๒๕๖๒
- เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำง
กำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มสี ว่ น
ได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) และแบบวัด
กำรรับรู้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (EIT) เมื่อเดือนพฤษภำคม
๒๕๖๒
- บุคลำกรของสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียภำยใน (IIT) ในระบบ ITAS
เมื่อเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๒

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ
๗๙.๗๑

-๔ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๒.๑.๒ คัดเลือก
จำนวนข้ำรำชกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ทีไ่ ด้รับคัดเลือก
เป็นข้ำรำชกำร
พลเรือนดีเด่น

เป้าหมาย

๑ คน/ปี

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

- ตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (OIT) ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบ ITAS และ
เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำอนุมตั ิ
ทำง https://itas.nacc.go.th
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ ได้คะแนนรวม
๗๙.๗๑ คะแนน อยู่ในระดับ B
ผลกำรประเมิน : ไม่ผ่ำน
คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือก
ร้อยละ ๑๐๐
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประชุมเพื่อพิจำรณำ
คัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่
๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ
ห้องประชุมผู้บริหำร ชั้น ๒ สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ ที่ประชุมพิจำรณำ
คุณสมบัติ ผลงำน และองค์ประกอบ
ในด้ำนต่ำง ๆ ตำมแนวทำงที่หลักเกณฑ์
กำหนด คือ กำรครองตน กำรครองคน
กำรครองงำน ผลงำนที่เด่น
ควำมร่วมมือ ควำมอำวุโส และอื่น ๆ

-๕ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

๓. สกัดกั้นกำรทุจริต
เชิงนโยบำย

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๒.๒ สนับสนุนให้
ทุกภำคส่วนกำหนด
กลยุทธ์และมำตรกำร
สำหรับเจตจำนงในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต

กำหนดกลยุทธ์และ
มำตรกำรในกำรปฏิบัติ
ตำมเจตจำนงในกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต

เผยแพร่เจตจำนงสุจริต เผยแพร่ทำง
ของผู้บริหำรเป็น
เว็บไซต์สำนักงำน
ภำษำอังกฤษทำงเว็บไซต์ รำชบัณฑิตยสภำ
ของสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ

ภำยใน
เดือน
มิถุนำยน
๒๕๖๒

วำงมำตรกำรเสริม
ในกำรสกัดกั้นกำรทุจริต
เชิงนโยบำยบนฐำน
ธรรมำภิบำล

๓.๑ กำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบำย

แจ้งเวียนหนังสือตำม
นโยบำยของรัฐบำล
ให้บุคลำกรของสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำทรำบ

ทุกเรื่อง

บุคลำกรของ
สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ
ลงนำมรับทรำบ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติคดั เลือก
นำงปัญจมำ สุดสวำท ตำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับชำนำญงำน
กองศิลปกรรม เป็นข้ำรำชกำรพลเรือน
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มที่ ๓
และมอบโล่ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๑ ในงำนครบรอบ
วันสถำปนำรำชบัณฑิตยสภำ ปีที่ ๙๓
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
- จัดทำประกำศสำนักงำน
ร้อยละ ๑๐๐
รำชบัณฑิตยสภำ เรื่อง เจตจำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
เป็นภำษำอังกฤษ ณ วันที่ ๒๔
ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
- เผยแพร่ทำงเว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เมื่อวันที่ ๒๔
ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำสั่งกำรให้ ร้อยละ ๑๐๐
แจ้งเวียนหนังสือตำมมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตให้
บุคลำกรของสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
ทรำบและถือปฏิบัติทุกเรื่อง

-๖ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๓.๒ พัฒนำกรอบชี้นำ ๓.๒.๑ เผยแพร่เจตจำนง เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ภำยใน
กำรกำหนดนโยบำยตำม สุจริตของผู้บริหำรเป็น สำนักงำน
เดือน
หลักธรรมำภิบำล
ภำษำอังกฤษทำงเว็บไซต์ รำชบัณฑิตยสภำ มิถุนำยน
ของสำนักงำน
๒๕๖๒
รำชบัณฑิตยสภำ

๓.๒.๒ จัดทำมำตรกำร
ส่งเสริมควำมโปร่งใส
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ

ภำยใน
เดือน
มิถุนำยน
๒๕๖๒

๓.๒.๓ จัดทำมำตรกำร
ป้องกันกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม

เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ

ภำยใน
เดือน
มิถุนำยน
๒๕๖๒

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

- จัดทำประกำศสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เรื่อง เจตจำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
เป็นภำษำอังกฤษ ณ วันที่ ๒๔
ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
- เผยแพร่ทำงเว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เมื่อวันที่ ๒๔
ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
- จัดทำประกำศสำนักงำน
ร้อยละ ๑๐๐
รำชบัณฑิตยสภำ เรื่อง มำตรกำร
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
ณ วันที่ ๑๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- เผยแพร่ทำงเว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เมื่อวันที่ ๑๕
มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- จัดทำประกำศสำนักงำน
ร้อยละ ๑๐๐
รำชบัณฑิตยสภำ เรื่อง มำตรกำร
ป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ณ วันที่ ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- เผยแพร่ทำงเว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เมื่อวันที่ ๒๒
พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

-๗ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๓.๓ กำหนดมำตรกำร ๓.๓.๑ กลุม่ ตรวจสอบ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและ ภำยในดำเนินกำร
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ

ตัวชี้วัด
รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย
๒ ครั้ง/ปี - กลุ่มตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำร ร้อยละ ๑๐๐
ตรวจสอบภำยใน ประจำเดือน
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องที่ตรวจสอบ คือ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง
- กลุ่มตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน ประจำเดือน
มกรำคม ๒๕๖๒ ปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องที่ตรวจสอบ คือ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรม
- กลุ่มตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน ประจำเดือนมีนำคม
๒๕๖๒ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่องที่ตรวจสอบ คือ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยวิธีกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding), กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี
ตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market),
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีคดั เลือก
- กลุ่มตรวจสอบภำยในรำยงำนผล
กำรตรวจสอบภำยใน ประจำเดือน
เมษำยน ๒๕๖๒ ปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องที่ตรวจสอบ คือ
กำรบัญชีเงินงบประมำณ

-๘ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๓.๓.๒ กำรประเมิน
ควำมเสีย่ งกำรทุจริต
๑ กระบวนงำน

ตัวชี้วัด

คู่มือประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริต

เป้าหมาย

ภำยใน
เดือน
มีนำคม
๒๕๖๒

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

- กลุ่มตรวจสอบภำยในรำยงำนผล
กำรตรวจสอบภำยใน ประจำเดือน
พฤษภำคม ๒๕๖๒ ปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องที่ตรวจสอบ คือ
กำรรับจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
- จัดทำคู่มือกำรประเมินควำมเสี่ยง
ร้อยละ ๑๐๐
กำรทุจริตของสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- ชื่อกระบวนงำน : ควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จำ่ ย
งบประมำณและกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรภำครัฐ
- ชื่อแผนบริหำรควำมเสีย่ ง :
แผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ
- จัดส่งแบบรำยงำนประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ให้สำนักงำน
ป.ป.ท. เมื่อวันที่ ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- จัดส่งแบบรำยงำนประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ให้สำนักงำน
ป.ป.ท. เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎำคม
พ.ศ. ๒๕๖๒

-๙ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
๔. พัฒนำระบบป้องกัน
กำรทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

พัฒนำสมรรถนะและ
องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์
ของบุคลำกรด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริต

๔.๑ พัฒนำและยกระดับ
กำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ให้มีควำมเป็นมืออำชีพ
และเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงกำรสร้ำงจิตสำนึก จำนวนผู้เข้ำอบรม ร้อยละ ๘๐
ในกำรป้องกันกำรทุจริต
ของจำนวน
ณ พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง
บุคลำกร
สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ

ผลการดาเนินงาน
กลุ่มงำนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.)
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
จัดโครงกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำร
ป้องกันกำรทุจริต ณ พิพิธภัณฑ์
ต้ำนโกง สำนักงำน ป.ป.ช. เมื่อวันพุธที่
๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงำน
ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสติ
กรุงเทพมหำนคร โดยเลขำธิกำร
รำชบัณฑิตยสภำมอบหมำยให้นำงสำว
อำรี พลดี นักวรรณศิลป์ชำนำญกำร
พิเศษ รักษำรำชกำรแทนเลขำนุกำรกรม หัวหน้ำกลุม่ งำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ นำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ของสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
เดินทำงไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้ำนโกง
และฟังกำรบรรยำย เรื่อง กำรสร้ำง
จิตสำนึกในกำรป้องกันกำรทุจริต
เพื่อสร้ำงจิตสำนึกที่ดีในกำรป้องกัน
กำรทุจริต ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลำกรของสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
มีทัศนคติและค่ำนิยมในกำรปฏิบตั ิงำน
อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้ำง

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
ร้อยละ ๗๐
(จำนวน
๖๒ คน
จำกทั้งหมด
๘๗ คน)

- ๑๐ ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

๔.๒ ต่อยอด ขยำยผล
องค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์
สำหรับกำรป้องกันกำร
ทุจริต

๕. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนกำรกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

จัดทำคู่มือประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริตของ
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์

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

ตัวชี้วัด

เผยแพร่คู่มือ
ประเมินควำม
เสี่ยงกำรทุจริต
ทำงเว็บไซต์

ช่องทำงรับเรื่อง
ร้องเรียน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่นิ่งเฉยต่อกำร
ทุจริต
ภำยใน - จัดทำคู่มือกำรประเมินควำมเสี่ยง
ร้อยละ ๑๐๐
เดือน กำรทุจริตของสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
มิถุนำยน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- เผยแพร่ทำงเว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เมื่อวันที่ ๒๘
มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๗ ช่องทำง - จัดทำประกำศสำนักงำน
ร้อยละ ๑๐๐
รำชบัณฑิตยสภำ เรื่อง มำตรกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
ณ วันที่ ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- เผยแพร่ทำงเว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เมื่อวันที่ ๒๒
พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียน
๘ ช่องทำง ดังนี้
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง โดย
สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้ง
เรื่องร้องเรียน ได้ที่
http://www.royin.go.th/wpconte
nt/uploads/2015/03/3.แบบฟอร์ม
แจ้งเรื่องร้องเรียน.pdf
๒. ตู้รับควำมคิดเห็น ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ณ หน้ำห้องสมุด ชั้น ๑

- ๑๑ ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
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

สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
๓. ส่งจดหมำยมำที่ ศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ สนำมเสือป่ำ
แขวงสวนจิตรลดำ เขตดุสติ
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๐๐
๔. หมำยเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๖
๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๒๐๒๑, ๒๐๒๒, ๒๐๒๕
๕. โทรสำร : ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐,
๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๑
๖. อีเมลสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
ripub@royin.mail.go.th
๗. เฟซบุ๊กสำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
“รำชบัณฑิตยสภำ”
๘. ช่องทำงอื่น ๆ เช่น ศูนย์รับ
เรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล ๑๑๑๑
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี,
ศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ กระทรวงมหำดไทย
- ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ร้อยละ ๑๐๐
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒) สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำไม่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- จัดทำประกำศสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เรื่อง มำตรกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต

- ๑๒ ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๕.๒ ปรับปรุงกระบวนกำร ๕.๒.๑ กำรสร้ำง
จัดทำมำตรกำรจัดกำร
และพัฒนำกลไกพิเศษ
มำตรฐำนกำรดำเนินกำร เรือ่ งร้องเรียนกำรทุจริต
ในกำรปรำบปรำมกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ทุจริตที่มีควำมรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ
๕.๒.๒ กำรเพิ่มบทบำท
ในกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริตของหน่วยงำน
ภำครัฐต้นสังกัด

ตัวชี้วัด

เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ

รำยงำนสรุปผลกำร
เรื่องร้องเรียน
ดำเนินกำรเรื่องร้องเรียน เกีย่ วกับกำรจัดซื้อ
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดจ้ำง

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ณ วันที่ ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- รำยงำนผลกำรดำเนินกำร กรณีข้อ
ร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระทำกำร
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ประจำเดือนมิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๑ เรื่อง ไปยังสำนักงำน
ป.ป.ท. ทำงเว็บไซต์
http://www.pacc.go.th/acoc
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ภำยใน - จัดทำประกำศสำนักงำน
เดือน รำชบัณฑิตยสภำ เรื่อง มำตรกำร
มิถุนำยน จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- เผยแพร่ทำงเว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เมื่อวันที่ ๒๒
พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ไม่มเี รื่อง - ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ร้องเรียน รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒) สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำไม่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐกระทำกำรทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ จำนวน ๑ เรื่อง

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

- ๑๓ ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

๖. ยกระดับคะแนนดัชนี
กำรรับรู้กำรทุจริต
(Corruption Perceptions
Index: CPI) ของประเทศไทย

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

๕.๓ พัฒนำสมรรถนะและ
องค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ใน
กระบวนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต

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

จัดทำมำตรกำรป้องกัน
กำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

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

ส่งเจ้ำหน้ำที่ในกลุม่ งำน
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบเข้ำร่วมกำร
ประชุม/อบรม/สัมมนำ
ของสำนักงำน ป.ป.ท.,
สำนักงำน ป.ป.ช.
๖.๑ เผยแพร่ข้อมูล
หน่วยงำนทำงเว็บไซต์
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
ดังนี้
- ข่ำวประชำสัมพันธ์
- ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง
/ประกำศผลจัดซื้อจัดจ้ำง/
รำคำกลำง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ

ภำยใน
เดือน
มิถุนำยน
๒๕๖๒

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

- จัดทำประกำศสำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เรื่อง มำตรกำร
ป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ณ วันที่ ๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- เผยแพร่ทำงเว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ เมื่อวันที่ ๒๒
พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ร้อยละของกำร
ร้อยละ สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำได้
ร้อยละ ๑๐๐
ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วม ๑๐๐ ส่งเจ้ำหน้ำที่ในกลุม่ งำนป้องกันและ
กำรประชุม/อบรม/ (เข้ำร่วม ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
สัมมนำ
ทุกครั้ง) มิชอบ (ศปท.) เข้ำร่วมกำรประชุม/
อบรม/สัมมนำของสำนักงำน ป.ป.ท./
สำนักงำน ป.ป.ช. ทุกหลักสูตร
เพื่อนำควำมรู้ที่ได้มำปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและพัฒนำองค์กร
จำนวนเรื่อง
ไม่มเี รื่อง - สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำได้
ร้อยละ ๑๐๐
ร้องเรียน
ร้องเรียน เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ ประกำศ
จัดซื้อจัดจ้ำง ประกำศผลจัดซื้อจัดจ้ำง
ประกำศรำคำกลำง ทำงเว็บไซต์
- ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒) สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

- ๑๔ ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางตามกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๖.๒ เผยแพร่แผนกำร
เผยแพร่ทำง
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี เว็บไซต์สำนักงำน
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รำชบัณฑิตยสภำ
ทำงเว็บไซต์สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำ

เป้าหมาย

ภำยใน
เดือน
ตุลำคม
๒๕๖๑

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย

- ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒) สำนักงำน
รำชบัณฑิตยสภำไม่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือ
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
- มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
กระทำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
จำนวน ๑ เรื่อง
มีกำรประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดจ้ำง ร้อยละ ๑๐๐
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ทำงเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๕ กันยำยน
พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
- ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒) สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลำคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒) สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
- ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระทำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ จำนวน ๑ เรื่อง

- ๑๕ ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-

