แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)
และ
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ราชบัณฑิตยสถาน

๒

สารบัญ
แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒
หนา
ความเปนมา
วัตถุประสงค
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
เปาหมาย
การวิเคราะหความเสี่ยง
แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๓
๔
๔
๔
๕
๗
๑๐

ภาคผนวก
- คําสั่งราชบัณฑิตยสถานที่ ๙๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง
แตงตั้งคณะทํางานและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชบัณฑิตยสถาน
- รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
- ขั้นตอนการดําเนินงานในกรณีมีขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือ ละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาทีใ่ นราชบัณฑิตยสถาน ที่มีการรองเรียนผานระบบรับฟง
ขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนยบริการ
ประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๓

ความเปนมา
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็ น ชอบตามข อ เสนอของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและ
มาตรการตามยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แปลงไปสู ก ารปฏิ บั ติ
ประกอบดวยมีการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําใหทุกหนวยงานตองสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ รณรงคและ
สงเสริมคานิยมเรื่องความซื่อสัตยสุจริต แกกฎระเบียบที่เอื้อตอการทุจริตโดยวิธีการบริหารงานบุคคลตาม
ระบบคุณธรรมอย างเครงครัดตามมาตรการบริหารกิจการบานเมืองและสั งคมที่ดี รวมทั้งสงเสริม ให
ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบอยางแกขาราชการในหนวยงาน และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดเห็นชอบให
สวนราชการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงที่
อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของโครงการสําคัญที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต และได มี ก ารลงนามในคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการร ว มกั น ระหว า ง
ราชบัณฑิตยสถานและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ราชบัณฑิตยสถานจึงไดจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ป (ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕) และแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไดมีการทบทวนการดําเนินงาน ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผานมา พบวา ไมมีขอรองเรียนเรื่องการ
ทุจริตของขาราชการราชบัณฑิตยสถาน และจากการดําเนินงานดังกลาว ราชบัณฑิตยสถานสามารถผาน
เกณฑการประเมินผลที่กําหนดตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ได ๒.๙๑๖๗
ในการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒–
๕๕๕) และแผนปฏิ บัติการการป องกันและปราบปรามการทุจ ริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ราชบัณฑิตยสถาน ไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม โอกาสและความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต
การปฏิบัติ และ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ พบวา ราชบัณฑิตยสถานเปน
หนว ยงานที่ มีภารกิ จ หนาที่ ใ นการใหบริก ารแกประชาชน ไมไ ดมีก ารวางระเบี ย บข อปฏิบัติ ใ นเรื่องนี้
โดยตรง ระเบียบขอปฏิบัติราชการที่มีใชเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารภายในหนวยงานและไมมี
ชองทางที่เ ปด โอกาสใหขาราชการไดทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และจากการระดมความคิดเห็น
จากคณะทํางานซึ่งประกอบดวยผูแทนจากทุกหนวยงาน มีความคิดเห็นรวมกันวา การจัดซื้อจัดจาง การ
กําหนด รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การไมปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน อาจกอใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได และเห็นควรกําหนด
มาตรการปองกันในเรื่องดังกลาว เพื่อใหแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สามารถใชเปนแนวทางปองปราม รวมทั้งสงเสริมและรณรงคใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
และรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพตอไป

๔

วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนการสงเสริมพฤติกรรมบุคลากรใหมีจิตสํานึกตระหนักถึงคุณคาของการมีคุณธรรม
และจริยธรรม และการปองกันการกระทําผิดเกี่ยวกับประโยชนสวนบุคคลกับสวนรวม
๒. เพื่อใหทุกหนวยงานมีสว นรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๓. เพื่อใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและสรางระบบการตรวจสอบที่
เขมแข็ง
๔. เพื่อเสริมสรางทักษะความรูของบุคลากรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน
ยุทธศาสตรที่ ๒ รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต
เปาหมาย
๑. บุคลากรมีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไป
ในทางที่ไมชอบ
๒. ประสานความรวมมือภายในหนวยงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และใชอํานาจอยางเหมาะสม
๔. เสริมสรางทักษะความรูข องบุคลากรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

๕

การวิเคราะหความเสี่ยงที่กอใหเกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
โครงการที่นํามาวิเคราะหความเสี่ยง
๑. โครงการ รู รัก ภาษาไทย
งบประมาณ ๑๘,๑๙๘,๐๐๐ บาท
(งบรายจายอื่น)

ระดับความรุนแรง

๑

๒

๓

3

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
๑. ความครอบคลุมเนื้อหา รายละเอียด เพื่อจัดทํา
ขอกําหนด TOR และ/หรือ การจัดซื้อจัดจาง
๒. ความครบถวน ถูกตอง หลักเกณฑของเอกสาร
เสนอราคา
๓. การปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แกไขเพิ่มเติม

โอกาส
มาตรการกําจัดความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้น
นอย

๑. จัดสรรคณะกรรมการที่มี
ความรูและมีความเชี่ยวชาญ
ชํานาญในการพิจารณา
คุณสมบัติขอกําหนด TOR
๒. แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารการเสนอ
ราคาที่มีความรูความสามารถ
๓. พิจารณาและศึกษาระเบียบ
พัสดุสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
๔. มีกิจกรรมใหความรูแก
ขาราชการ

หมายเหตุ
การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นเปนการวิเคราะหเพื่อให
ทราบปจจัยที่อาจทําใหเกิด
๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่ของขาราชการเปนไปใน
ลักษณะที่ขาด และ/หรือมีความ
รับผิดชอบไมเพียงพอ
๒. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่
ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือ
ในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม
๓. การปฏิบัติหนาที่โดยขาดการ
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตนและ
การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

๖

โครงการที่นํามาวิเคราะหความเสี่ยง

ระดับความรุนแรง

๑

๒

๓

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

โอกาส
มาตรการกําจัดความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้น

๒. โครงการจัดตั้งเครือขายสหวิทยาการ
แหงราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค
(๕๐*๔ คน)
งบประมาณ ๙๒๒,๐๐๐ บาท
(งบดําเนินงาน)

3

ปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งระเบียบ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

นอย

๑. พิจารณาศึกษาและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ
๒. มีกิจกรรมใหความรูแก
ขาราชการ

๓. โครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร
๓ ครั้ง (๗๕*๓ คน)
งบประมาณ ๑๗๔,๔๐๐ บาท
(งบดําเนินงาน)

3

ปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และ
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งระเบียบ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

นอย

๑. พิจารณาศึกษาและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ
๒. มีกิจกรรมใหความรูแก
ขาราชการ

หมายเหตุ

ระดับความรุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง
ระดับ ๒ หมายถึง
ระดับ ๓ หมายถึง

ความเสี่ยงนอย ผลกระทบนอย
ความเสี่ยงปานกลาง ผลกระทบปานกลาง
ความเสี่ยงมาก ผลกระทบมาก

หมายเหตุ

๗

แผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๕) ราชบัณฑิตยสถาน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
๑. ปลูกจิตสํานึก คานิยม
คุณธรรม จริยธรรม และสราง
วินัยแกทุกภาคสวน
วัตถุประสงค
เปนการสรางความเขาใจให
ตระหนักถึงคุณคาของการมี
คุณธรรมและจริยธรรมและการ
ปองกันการกระทําผิดเกี่ยวกับ
ประโยชนสวนบุคคลกับสวนรวม

กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

๑.๑ สงเสริม
การดําเนิน
ชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.๑ สงเสริม
การดําเนิน
ชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.๑ สงเสริม
การดําเนิน
ชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.๑ สงเสริม
การดําเนิน
ชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

-

-

-

-

๑.๑ จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

๑.๑ จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

๑.๑ จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

๑.๑ จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

๑.๒ สงเสริม
การปฏิบัติงาน
ตามหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม

๑.๒ สงเสริม
การปฏิบัติงาน
ตามหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม

๑.๒ สงเสริม
การปฏิบัติงาน
ตามหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม

๑.๒ สงเสริม
การปฏิบัติงาน
ตามหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม

-

-

-

-

๑.๒ จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

๑.๒ จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

๑.๒ จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

๑.๒ จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

๘

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
๒. รวมพลังแผนดินปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค
เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
๓. เสริมสรางความแข็งแกรงแก
หนวยงานตอตานการทุจริต
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีระบบและกลไกการ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและ
สรางระบบการตรวจสอบที่
เขมแข็ง

กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒.๑ เสริมสราง
กระบวนการมี
สวนรวมของทุก
ภาคสวน

๒.๑ เสริมสราง
กระบวนการมี
สวนรวมของ
ทุกภาคสวน

-

-

-

-

๒.๑ จํานวน
ขอรองเรียน
(เรื่อง)

๒.๑ จํานวน
ขอรองเรียน
(เรื่อง)

๒.๑ จํานวน
ขอรองเรียน
(เรื่อง)

๒.๑ จํานวน
ขอรองเรียน
(เรื่อง)

๓.๑เสริมสราง ๓.๑ เสริมสราง ๓.๑ เสริมสราง ๓.๑ เสริมสราง
การตรวจสอบ การตรวจสอบ การตรวจสอบ การตรวจสอบ
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน

-

-

-

-

๓.๑ จํานวน
แผนงาน
(แผน)

๓.๑ จํานวน
แผนงาน
(แผน)

๓.๑ จํานวน
แผนงาน
(แผน)

๓.๑ จํานวน
แผนงาน
(แผน)

๓.๒ เสริมสราง
ประสิทธิภาพ
แกผูปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

-

-

-

-

๓.๒ จํานวน
หลักสูตรที่
เจาหนาที่
ตรวจสอบ
ภายในเขารวม
(ครั้ง/ป)

๓.๒ จํานวน
หลักสูตรที่
เจาหนาที่
ตรวจสอบ
ภายในเขารวม
(ครั้ง/ป)

๓.๒ จํานวน
หลักสูตรที่
เจาหนาที่
ตรวจสอบ
ภายในเขารวม
(ครั้ง/ป)

๓.๒ จํานวน
หลักสูตรที่
เจาหนาที่
ตรวจสอบ
ภายในเขารวม
(ครั้ง/ป)

๓.๒ เสริมสราง
ประสิทธิภาพ
แกผูปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

๒.๑ เสริมสราง
กระบวนการมี
สวนรวมของทุก
ภาคสวน

๓.๒ เสริมสราง
ประสิทธิภาพ
แกผูปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

๒.๑ เสริมสราง
กระบวนการมี
สวนรวมของทุก
ภาคสวน

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

๓.๒ เสริมสราง
ประสิทธิภาพ
แกผูปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

๙

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
๔. สรางบุคลากรมืออาชีพปองกัน
และปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค
เสริมสรางทักษะความรูของ
บุคลากร ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

กิจกรรม/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕
๔.๑ สง
บุคลากรเขา
รวมฝกอบรม
การปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต

๔.๑ สง
บุคลากรเขา
รวมฝกอบรม
การปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต

๔.๑ สง
บุคลากรเขา
รวมฝกอบรม
การปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต

๔.๑ สง
บุคลากรเขา
รวมฝกอบรม
การปองกัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕
๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๔.๑ จํานวน
ผูเขารับการ
อบรม

๔.๑ จํานวน
ผูเขารับการ
อบรม

๔.๑ จํานวน
ผูเขารับการ
อบรม

๔.๑ จํานวน
ผูเขารับการ
อบรม

๑๐

แผนปฏิบตั ิการการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ราชบัณฑิตยสถาน
ยุทธศาสตร
๑. ปลูกจิตสํานึก คานิยม
คุณธรรม จริยธรรม และ
สรางวินัยแกทุกภาคสวน

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๑.๑ สงเสริมการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ดําเนินการจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกที่ดีในการ
ดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ราชบัณฑิตยสถาน
๑.๒ สงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม
- ดําเนินการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แกบุคลากรในราชบัณฑิตยสถาน เชน กิจกรรมการ
ทําบุญตักบาตรในวันสําคัญตาง ๆ การสงขาราชการ
เขาอบรมดานคุณธรรมจริยธรรม และ/หรือจัดการ
คัดเลือกขาราชการดีเดน
วัตถุประสงค
เปนการสรางความเขาใจใหตระหนักถึงคุณคาของการ
มีคุณธรรมและจริยธรรมและการปองกันการกระทําผิด
เกี่ยวกับประโยชนสวนบุคคลกับสวนรวม

พ.ค. ๕๒
เปนตนไป

-

๑.๒ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม

๑.๒.๑ จํานวนรอย
ละ ๖๐ ของ
บุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม
๑.๒.๒ จํานวน
บุคลากรที่ไดรับ
มอบหมายไมนอย
กวารอยละ ๘๐

กจ. และ
ศูนยราชการใสสะอาด

๑๑

ยุทธศาสตร

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๒. รวมพลังแผนดิน
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต

๒.๑ เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
- ดําเนินการจัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสการ
ทุจริตและขอรองเรียนที่เขาถึงงายและมีความ
หลากหลาย
วัตถุประสงค
เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

มิ.ย. ๕๒
เปนตนไป

-

๒.๑ จํานวนขอรองเรียน

๒.๑ มีขอรองเรียน
ไมเกิน ๑๐ เรื่อง

สล. และ
ศูนยราชการใสสะอาด

๓. เสริมสรางความ
แข็งแกรงแกหนวยงาน
ตอตานการทุจริต

๓.๑ เสริมสรางการตรวจสอบภายใน
- ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อตรวจสอบโครงการที่
ไดรับการวิเคราะหวามีความเสี่ยง

มิ.ย. ๕๒
เปนตนไป

-

๓.๑ จํานวนแผนงาน

๓.๑ อยางนอย ๑
แผนงาน

ตรวจสอบภายใน

๓.๒ เสริมสรางประสิทธิภาพแกผูปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
- ดําเนินการสงเจาหนาที่ตรวจสอบภายในเขารวม
โครงการ/กิจกรรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพและสรางระบบการตรวจสอบที่เขมแข็ง

มิ.ย. ๕๒
เปนตนไป

-

๓.๒ จํานวนหลักสูตรที่
เจาหนาที่ ตรวจสอบภายในเขา
รวม (ครั้ง/ป)

๓.๒ อยางนอย ๑
หลักสูตรตอป

ตรวจสอบภายใน

๑๒

ยุทธศาสตร

กิจกรรม/โครงการ

๔. สรางบุคลากรมืออาชีพ ๔.๑ สงเสริมใหมีหลักสูตรฝกอบรมดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแกบุคลากร
ปองกันและปราบปราม
- ดําเนินการจัดบรรยายเพื่อใหความรูแกบุคลากร
การทุจริต
เกี่ยวกับการปองกันการทุจริต
๔.๒ เสริมสรางองคกรการจัดการความรู
- ดําเนินการเผยแพรความรูเกี่ยวกับระเบียบฯ วาดวย
การพัสดุ
วัตถุประสงค
เสริมสรางทักษะความรูของบุคลากร ในดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ค. ๕๒
เปนตนไป

งบประมาณ ตัวชี้วัดผลสําเร็จและเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

๔.๑ จํานวนผูเขารวมกิจกรรม

๔.๑ อยางนอย
๑ ครั้ง

กจ. และ
คณะทํางานฯ

๔.๒ เอกสารฝกอบรมเกี่ยวกับ
การพัสดุ

๔.๒ จํานวน
ความรูที่เผยแพร
อยางนอย ๑ รายการ

กจ. และ
คณะทํางานฯ

๑๓

ภาคผนวก

๑๔

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ในกรณีมีขอรองเรียน เรื่องการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ราชบัณฑิตยสถาน ที่มีการรองเรียนผานระบบรับฟงขอรองเรียนของสวนราชการ ศูนยดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย และศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มีขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติ
และ/หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบ ของเจาหนาที่สังกัดราชบัณฑิตยสถาน

สํานักงานเลขานุการกรมรับเรื่อง
พรอมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงตอเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน

คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวน
ขอเท็จจริง โดยดําเนินการตาม พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

สํานักงานเลขานุการกรมรับทราบผล
การพิจารณาการสอบสวนและรายงานผล
ตอคณะทํางานฯ

ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อหา
มาตรการปองกันหรือ
แนวทางแกไขการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้น

สล. รายงานขอมูลการรองเรียน/กลาวหา

คณะทํางานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของราชบัณฑิตยสถาน

รายงานขอมูลเรื่อง
กลาวหา/รองเรียน ตาม
แบบฟอรม ขท ๐๑ กรณีมี
เรื่องรองเรียนตอ ป.ป.ช.

สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบตั ิงานของราชบัณฑิตยสถาน
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา เปนแนวปฏิบัติตน ไมวา จะเปนกิจกรรมหรืออาชีพใด เมื่อ
ประยุกตใชกบั ราชบัณฑิตยสถานก็จะสามารถนําผลสัมฤทธิ์มาสูองคกร ทั้งในระดับตัวผูปฏิบัติงาน
และในระดับองคกรสูยุทธศาสตรชาติ
หากจะมองจากองคประกอบของราชบัณฑิตยสถาน ความสําเร็จขององคกรจะบรรลุผลได
ก็เนื่องมาจากความสําเร็จของบุคลากรทุกทานที่รวมกันปฏิบัติหนาที่ของตน การนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางการปฏิบตั ิของบุคลากรทุกทานทั้งในเรื่องการดําเนินชีวิตสวนตัว
และการปฏิบตั ิหนาที่การงาน ดังจะยกมาดังนี้
“ การปฏิบตั ติ นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอยในการ
ดํารงชีพอยางจริงจัง ดังพระราชดํารัสวา
‘...ความเปนอยูที่ตองไมฟุงเฟอ ตองประหยัดไปในทางทีถ่ ูกตอง...’
๒. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต แมจะตกอยูในภาวะขาด
แคลนในการดํารงชีพก็ตาม ดังพระราชดํารัสที่วา
‘...ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ
เปนหลักสําคัญ...’
๓. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกันในทางการคาขายประกอบอาชีพ
แบบตอสูกันอยางรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชดํารัสเรื่องนี้วา
‘...ความสุขความเจริญอันแทจริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได
ดวยความเปนธรรมทั้งในเจตนา และการกระทํา ไมใชไดมาดวยความบังเอิญ หรือดวยการ
แกงแยงเบียดบังมาจากผูอื่น...’
๔. ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก โดยตองขวนขวาย
ใฝหาความรูใหเกิดมีรายไดเพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเปนเปาหมายสําคัญ
พระราชดํารัสตอนหนึ่งทีใ่ หความชัดเจนวา
‘...การที่ตองการใหทุกคนพยายามทีจ่ ะหาความรู และสรางตนเองใหมั่นคงนี้เพื่อตนเอง
เพื่อที่จะใหตวั เองมีความเปนอยูที่กาวหนา ที่มีความสุข พอมีพอกิน เปนขั้นหนึ่งและขัน้
ตอไป ก็คือใหมีเกียรติวายืนไดดว ยตนเอง...’
๕. ปฏิบตั ิตนในแนวทางทีด่ ี ลดละสิ่งชั่วใหหมดสิ้นไป ทั้งนี้ดวยสังคมไทยที่ลม
สลายลง เพราะยังมีบุคคลจํานวนมิใชนอยที่ดําเนินการโดยปราศจากละอายตอแผนดิน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดพระราชทานพระราโชวาท วา ‘...พยายามไมกอความชั่ว
ใหเปนเครื่องทําลายตัว ทําลายผูอื่น พยายามลดพยายามละความชัว่ ที่ตัวเองมีอยู พยายามกอ

ความดีใหแกตวั อยูเสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยูนั้น ใหงอกงามสมบูรณขึ้น
...’ ”
ที่มา:หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิต จัดพิมพโดย
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พิมพ
ครั้งที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ หนา ๓๕-๓๗
เมื่อมองจากบุคลากรไปสูองคกรในฐานะเปนหนวยงานที่ทํางานเพื่อประโยชนแก
ประเทศชาติ ประชาชน การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางสูก ารปฏิบัติงานของ
องคกรเพื่อผลสัมฤทธิ์สูยุทธศาสตรชาติ ดังจะขอยกมาดังนี้
“ รอบคอบ-อยาตาโต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงเปนหวงใยในเรื่องความโลภของคน
อันเปนผลจากการที่เศรษฐกิจขยายตัวรวดเร็วอยางตอเนือ่ ง ดังนั้น จึงจะเห็นไดวา ความ
พอเพียง พอสมควร ตามอัตตภาพนัน้ เปนจุดเนนมาโดยตลอด เปนประเด็นของการลด
ความเสี่ยงอันเกิดจากสภาพความไมแนนอนในทุกดาน ซึ่งเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจใน
ป ๒๕๔๐ ไดทรงขยายใหเห็นถึงรูปธรรมของความไมประมาณตนเองของความโลภ เห็น
แกได โดยไมคํานึงถึงผลได ผลเสียแกตนเองและแกผูอื่นอยางละเอียด ซึ่งพระองคทรงมี
หลักการในการทําโครงการวา ตองรอบคอบอยาตาโต
มีความโลภนอย
‘...คนเราถาพอใจความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็
เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทํา
อะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยู
เปนสุข...’
รากฐานที่มั่นคง แข็งแรง
เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนการฝงราก ปกเสาเข็มและคํานวณใหแบกรับ
น้ําหนักกอนสรางบานหรืออีกนัยหนึ่งเปนการวางรากฐานของบานใหมั่นคงกอนจะ
กอสรางตัวบานตอไป ฉะนัน้ เศรษฐกิจพอเพียงก็คือการวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืน
ของชีวติ คนเรานั่นเอง
เศรษฐกิจพอเพียงอาจจะหมายถึง การดําเนินงานอยางเต็มศักยภาพ (ไมใชการหอ
ตัว) จากรากฐานของตัวเองที่มีอยู อันไดแก ทุนสังคม การศึกษา ทุนทรัพยากร เปนตน
‘... อาคารบานเรือน ตั้งอยูไดอยางมัน่ คง ก็เพราะความแข็งแรงของรากฐานหรือเสาเข็ม

ซึ่งเรามองไมเห็น และมักจะลืมไปวาเราไดอยูบนรากฐานอะไร...’ ”
ที่มา: หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิต จัดพิมพโดย
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พิมพ
ครั้งที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ หนา ๓๑-๓๓
จะเห็นไดวา แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความลึกซึ้งและครอบคลุมในหลายดาน
ในทางปฏิบัตบิ ุคลากรของราชบัณฑิตยสถานทุกทานสามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมแก
ตนเองและหนาที่การงานของตน เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานขององคกรอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555)
ของราชบัณฑิตยสถาน
1. ความเปนมา
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหหนวยงาน
ภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศสวัสดิ)์ เปนประธาน
ไดมีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 กําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําป พ.ศ.
2552 – 2555
3. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเห็นชอบใหสวนราชการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการบริหารความเสี่ยงทีอ่ าจจะกอใหเกิด
การทุจริต การปฏิบัติ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ของโครงการสําคัญที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
2. วิสัยทัศน (VISION) ของราชบัณฑิตยสถาน
“ราชบัณฑิตยสถานเปนสถาบันหลักของเครือขายทางปญญาแหงชาติ และเปนองคการพัฒนาความรูที่สามารถเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ”
3. พันธกิจ (MISSION) ของราชบัณฑิตยสถาน
1. คนควา วิจยั และบํารุงสรรพวิชา แลวนําผลงานที่ไดสรางสรรคออกเผยแพรใหเปนคุณประโยชนแกประเทศและประชาชน
2. ติดตอแลกเปลี่ยนความรูและประสานงานทางวิชาการกับองคการปราชญและสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. ใหความเห็น คําแนะนํา และคําปรึกษาทางวิชาการแกนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
4. ใหบริการทางวิชาการแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคการมหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หนวยงาน
ของเอกชน และประชาชน
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5. ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพทวิชาการสาขาตาง ๆ รวมทั้งการจัดทําพจนานุกรม
ศัพทวิชาการภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยและงานวิชาการอื่น ๆ
6. กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการใชภาษาไทย การอนุรักษภาษาไทยมิใหแปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และการสงเสริมภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณ
ของชาติใหปรากฏเดนชัดยิ่งขึ้น
7. อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
4. วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตของราชบัณฑิตยสถาน
1. เพื่อสงเสริมพฤติกรรมและวิธีการทํางานใหมีความสุจริตและโปรงใสของบุคลากร
2. เพื่อสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรมในเรื่องความซื่อสัตย ไมทุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
3. เพื่อประสานความรวมมือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
4. เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
5. เพื่อเสริมสรางทักษะของบุคลากรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
5. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552 - 2555
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
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6. เปาหมาย (TARGET)
1. ขาราชการและเจาหนาที่ของราชบัณฑิตยสถาน มีจิตสํานึกในเรื่องของความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม
2. ประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
3. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม
4. เสริมสรางทักษะความรูของบุคลากรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
7. ยุทธศาสตร (STRATEGY) ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 4 ประการ ดังนี้
1. ปลุกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกขาราชการและเจาหนาที่
2. รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้นในราชการทุกระดับ
3. เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต
4. เสริมสรางทักษะบุคลากรใหไดรับความรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหบรรลุตามนโยบายรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อสรางราชการใสสะอาด ราชบัณฑิตยสถานไดจัดทําแผนกลยุทธราชการใสสะอาด ป พ.ศ. 2552 – 2555
8. ผลที่คาดหวัง
1. บุคลากรของราชบัณฑิตยสถาน มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
2. มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว
4. พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต
9. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2552 - 2555
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แผนปฏิบตั ิการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ของราชบัณฑิตยสถาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และมาตรการ
ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

1. เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม
ใหหนวยงานภาครัฐ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. บูรณาการหนวยงานทุก
ภาคสวนในการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

- ใหบุคลากรภาครัฐมีวินัย
คุณธรรม และจริยธรรม

3. เสริมสรางความเขมแข็งใน
การปองกันและปราบปราม
ทุจริตภาครัฐ

- กําหนดหลักเกณฑและ
เผยแพรระเบียบหรือแนวทาง
ปฏิบัติราชการและวิธี
บริหารงานบุคคลที่โปรงใส
เปนธรรมตามระบบคุณธรรม
ของสวนราชการในการ
ปองกันฯ

- เผยแพรหรือใหความรูดาน
ปองกันและปราบปรามฯ
แกบุคลากร

ตัวชี้วัด
- รอยละจํานวนบุคลากรที่
ผานการฝกอบรมการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- จํานวนครั้งของผูเขา
ฝกอบรม

- จํานวนชองทางเผยแพร
ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ
ราชการและวิธีบริหารงาน
บุคคลที่โปรงใส เปนธรรม

คาเปาหมายตัวชี้วัด
2552
รองละ 60

2553
รอยละ 60

2554
รอยละ 60

2555
รอยละ 60

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ชองทาง

2 ชองทาง

3 ชองทาง

3 ชองทาง

มาตรการ
- สงเสริมใหเจาหนาที่ของ
รัฐทุกระดับไดเรียนรูและ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ดวย
หลักธรรมาภิบาล
- บูรณาการหนวยงาน
ภาครัฐกับองคกรภาคสวน
ในการปองกันฯ ทุจริต
ภาครัฐ
- เสนอใหมีการปรับปรุง
ขั้นตอนการดําเนินงานตาม
ระเบียบคําสั่ง เพื่อให
เหมาะสมกับสภาวะการณ
ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
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ยุทธศาสตร

วัตถุประสงค

4. เสริมสรางสมรรถนะของ - พัฒนาสมรรถนะขีด
เจาหนาที่ในการปองกัน
ความสามารถของ จนท.ใน
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ การปองกันและแกปญหา
ปราบปรามการทุจริตใหเปน
ระบบ สัมฤทธิ์ผลและได
มาตรฐานตอเนื่อง

-จัดสงขาราชการ ลูกจางและ
พนักงานราชการ เขารับการ
อบรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม ตามที่ กพ. หรือ
หนวยงานอื่นจัดฝกอบรม

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายตัวชี้วัด
2555

มาตรการ

2552

2553

2554

- จํานวนของบุคคลากรที่
ผานการอบรมปองกันและ
แกปญหาปราบปรามการ
ทุจริตใหระบบ

รอยละ 50

รอยละ 50

รอยละ 60

รอยละ 60 - สงขาราชการผูมีหนาที่
และเกี่ยวของเขารับการ
อบรมใหมีความรูดาน
การบริหารความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล

- กําหนดหลักเกณฑในการ
ปองกันปราบปรามการ
ทุจริต

มีหลักเกณฑ
ในการ
ปองกัน
ปราบปราม
การทุจริต

มีหลักเกณฑ
ในการ
ปองกัน
ปราบปราม
การทุจริต

มีหลักเกณฑ
ในการ
ปองกัน
ปราบปราม
การทุจริต

มีหลักเกณฑ
ในการ
ปองกัน
ปราบปราม
การทุจริต

- รอยละของบุคลากรที่ผาน
การฝกอบรม

รอยละ 10

รอยละ 10

รอยละ 15

รอยละ 15

- แตงตั้งขาราชการใหมี
หนาที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ จนท.
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมตรวจสอบการ
ดําเนินการเบิกจายเงิน
ทุกประเภท
-พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถ จนท. ของ
รัฐในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
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แผนปฏิบตั ิการ ตามยุทธศาสตรชาติวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของราชบัณฑิตยสถาน
ประจําป พ.ศ. 2552 - 2555
ตารางที่ 2 โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยม ใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
ปงบประมาณ
2552
2553
2554
2555
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
1
2,000
1
2,000
1
2,000
1
2,000

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

1. สงเสริมใหเจาหนาที่
ของรัฐทุกระดับไดเรียนรู
และปฏิบัติงานตามหนาที่
ดวยหลักธรรมาภิบาล

- จัดใหเจาหนาที่เขารับ
อบรมการบริหารและการ
วิเคราะหความเสี่ยงที่
กอใหเกิดการทุจริต

คน

- จัดสง จนท. เขารับฝก
การอบรมหลักสูตร
ธรรมาภิบาลของ
ขาราชการ
- จัดทํารางจรรยา
ขาราชการของหนวยงาน
- ประชุมเรียนรู หนาที่
และปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล และให
ความรูการควบคุมภายใน

คน

1

2,000

1

2,000

1

2,000

1

2,000

เลม

1

-

1

-

1

-

1

-

กจ.

กจ.

รอยละของ
ผูเขารวม
ประชุม

1/50

-

1/50

-

1/60

-

1/60

-

สล.

สล.

กจ.
เสริมสราง
สมรรถนะ
ของ จนท. ใน
การปองกันฯ
ภาครัฐ
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ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการหนวยงานทุกภาครัฐสวนในการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ปงบประมาณ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

1. บูรณาการหนวยงาน
ภาครัฐกับองคกรทุกภาค
สวนในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

- อบรมเพื่อเสริมสราง
ความรูดานพัสดุใหแก
บุคลากร
- โครงการอบรมปองกัน
ปราบปรามการทุจริต

ครั้ง/ป

2. สงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ

ครั้ง/ป
รอยละของ
ผูเขารับ
การอบรม
- อบรมการมีสวนรวมและ ครั้ง/ป
ภาคประชาชน

ผูรับผิดชอบ/
2552
2553
2554
2555
ผูสนับสนุน
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
1 ครั้ง
4,000
1 ครั้ง
4,000
1 ครั้ง
4,000
1 ครั้ง
4,000 คลัง

1/50

12,000

1/50

12,000

1/60

12,000

1/60

12,000

1 ครั้ง

12,000

1 ครั้ง

12,000

1 ครั้ง

12,000

1 ครั้ง

12,000

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน
กจ.

สล.
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ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ปงบประมาณ
มาตรการ
1. พัฒนาระบบและกลไก
ในการตรวจสอบควบคุม
และถวงดุลใชอํานาจให
เหมาะสมและชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

- จัดทําตูรับฟงความ
คิดเห็น
- จัดทําดัชนีชี้วัดความ
โปรงใสและเกณฑ
มาตรฐานกลางความ
โปรงใส
2. สรางกลไกความ
- เผยแพรและ
รวมมือระหวางหนวยงาน ประชาสัมพันธ สงเสริม
ภาครัฐกับภาคเอกชนใหมี คานิยมไมให – ไมรับ
ศักยภาพในการปองกัน
สินน้ําใจหรือของขวัญ
และปราบปรามการทุจริต - จัดตั้งศูนย พรบ. ขอมูล
ขาวสารและตูรับฟงความ
คิดเห็นผานทางเว็บไซต
หรือจัดชองทางใหผูมา
ติดตอ/รับบริการ
ประชาชนและผูที่
รองเรียนหรือแจงเบาะแส
รองเรียนรองทุกขเรื่อง
ทุจริต

หนวยนับ
ตู

2552
2553
2554
2555
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
1 ตู
500
-

ครั้ง

1 ครั้ง

-

1 ครั้ง

-

1 ครั้ง

-

1 ครั้ง

-

ครั้ง

1 ครั้ง

-

1 ครั้ง

-

1 ครั้ง

-

1 ครั้ง

-

ชองทาง

1
ชองทาง

-

1
ชองทาง

-

2
ชองทาง

-

2
ชองทาง

-

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน
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ปงบประมาณ
มาตรการ
3. เสนอใหมีการปรับปรุง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระเบียบ คําสั่ง เพื่อให
เหมาะสมกับสภาวการณ
ในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
4. เสริมสรางในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

2552
2553
2554
2555
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
1
1
1
1
-

- จัดระบบ รูปแบบ ลด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามความเหมาะสม

ครั้ง

- ประชาสัมพันธการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
- การประชาสัมพันธ
จัดซื้อ จัดจางใน website
จัดทําเว็บไซตของ
หนวยงานโดยมีชองทาง
รองเรียน/แจงเบาะแสการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ

ครั้ง

1

2,000

1

2,000

1

2,000

1

2,000

ครั้ง/ป

10

-

10

-

12

-

12

-

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน

ศูนย ปชส.,
ศูนย
สารสนเทศ

10

ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางสมรรถนะของเจาหนาที่ในการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ปงบประมาณ
มาตรการ
1. พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจาหนาที่ของรัฐใน
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม
- จัดสงขาราชการเขารับการ
อบรมในหลักสูตรคุณธรรม
จริยธรรม
- จัดสงขาราชการและลูกจางฯ
เขารับการฝกอบรมตามที่
หนวยงานอื่นจัดฝกอบรม
- เผยแพรกฎระเบียบวินัยและ
ขอบังคับแกบุคลากรใน
หนวยงาน

หนวย
นับ
คน

2552
2553
2554
2555
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
เปาหมาย
งบ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
1
1
2
2
-

คน

2 คน

-

2 คน

-

2 คน

-

2 คน

-

ครั้ง

4

-

4

-

4

-

4

-

ผูรับผิดชอบ/
ผูสนับสนุน

ยุทธศาสตร/
หนวยงาน

