
โครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานราชบัณฑิตยสภา และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  

********** 

๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ต้องได้ผล
คะแนนการประเมิน ๘๕ คะแนนขึ้นไป อีกทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน
ราชบัณฑิตยสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กลยุทธ์
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต ให้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต  

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ส านักงานราชบัณฑิตยสภา จึงเห็นควรให้จัดโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ  
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานราชบัณฑิตยสภา และการศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงาน
มีความซื่อสัตย์สุจริตและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตด้วย
วิถีพอเพียง  

๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ เป็นแนวทาง  
ในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ๓.๑ บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภามีทัศนคติไม่ทนต่อการทุจริตและต่อต้านการทุจริต 
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดม้ากขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ๔.๑ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๔.๒  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
 
 
 



๒ 
 

๖. งบประมาณ 

 เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบด าเนินงาน รายการ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภายใน เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

๗. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่องส านักงานราชบัณฑิตยสภา รวมจ านวน ๗๕ คน (รายชื่อดังแนบ) 

๘. ระยะเวลาและสถานที่ 

 วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และวันเสาร์ที่ ๑๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ก าหนดการ 

โครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานราชบัณฑิตยสภา และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  

วันศุกร์ที่ ๑๓-วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เวลา  ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียนที่ส านักงานราชบัณฑิตยสภา  

เวลา  ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

เวลา  ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พร้อมกันที่ห้องประชุมชลธี ๑ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท  
    จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เวลา  ๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น. เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความ   
     ซื่อสัตย์สุจริต 

เวลา  ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  วิทยากร : นางดวงกมล เจริญรุกข์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.  
    ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เวลา  ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity  
    and Transparency Assessment: IIT) 

- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity  
       and Transparency Assessment: EIT) 

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  
       Transparency Assessment: OIT) 

เวลา  ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

เวลา  ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. - แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
   วิทยากร : นายวีรชัย  โมกขเวศ 

  - แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กรและการท างานเป็นทีม 
   วิทยากร : นางสาวปิยฉัตร รัตนานุพงศ์ 

 

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.  

  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

 



๔ 
 

วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.  เดินทางจากโรมแรมไปสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  

เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  วิทยากร : นายอภิวัฒน์  วงศ์ณรัตน์ ผู้อ านวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  

เวลา  ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. เยี่ยมชมและศึกษาหลักการจัดการพ้ืนที่ ภายในสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  

เวลา  ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. -  แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการท าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ (ยาดมสมุนไพร)  
      วิทยากร : นายชนะพล สิงห์ศุข   

- แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหาร  
     วิทยากร : นายธนานันท์ เหล็กเกตุ   

 

- แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการท าของใช้ในครัวเรือน  
     วิทยากร : นางสาวพนิตตา สนน าพา  

เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

 

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.  

  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
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โครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานราชบัณฑิตยสภา และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  

วันศุกร์ที่ ๑๓-วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ให้ส่วนราชการแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ได้ให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส  อีกทั้งผู้บริหารสูงสุด 
คนปัจจุบันของหน่วยงานได้แสดงเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน
ราชบัณฑิตยสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ส านักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการศึกษาดูงาน  
ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  อีกทั้งคู่มือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานราชบัณฑิตยสภาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดให้จัด
อบรมบุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภาตามหลักการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) ส านักงานราชบัณฑิตยสภา จึงได้จัดโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานราชบัณฑิตยสภา และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และวันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพ่ือให้บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้
เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ เป็นแนวทางในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภาประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 นางดวงตา  ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โดยยึดหลักตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดและแก้ไขเม่ือเกิดความผิดพลาด 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่า การขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานราชบัณฑิตยสภา จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรม
และตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

 

 

 

 



๖ 
 

การบรรยาย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
วิทยากร : นางดวงกมล เจริญรุกข์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และนางสาวศิริธร ศิริสวัสดิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
วิทยากร : นางสาวอารี  พลดี เลขานุการกรม นางสาวจุฑามาส  อุ่นปุณฑริก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ และคณะท างานกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
วิทยากร : นายวีรชัย  โมกขเวศ  วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 



๑๐ 
 

แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กรและการท างานเป็นทีม 
โดย นางสาวปิยฉัตร รัตนานุพงศ์ ผู้ช่วยวิทยากร 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ต าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การบรรยาย เรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
วิทยากร : นายอภิวัฒน์  วงศ์ณรัตน์ ผู้อ านวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการท าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ยาดมสมุนไพร)  
วิทยากร : นายชนะพล สิงห์ศุข  รองผู้อ านวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหาร (มะม่วงแช่อ่ิมไม่ใส่สารเคมี) 
วิทยากร : นายธนานันท์ เหล็กเกตุ   

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการท าของใช้ในครัวเรือน (น้ ายาเอนกประสงค์) 
วิทยากร : นางสาวพนิตตา สนน าพา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการและการศึกษาดูงาน 
๑. บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มากขึ้น 

๓. บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มากขึ้น 

๔. บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มากขึ้น 

๕. แนวทาง/วิธีการเพ่ิมคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา 

๖. เสริมสร้างวัฒนธรรมที่สุจริตในหน่วยงาน 
๗. น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๘. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริต 
 

 



๑๖ 
 

สรุปการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานราชบัณฑิตยสภา  

และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 
วันศุกร์ที่ ๑๓-วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานราชบัณฑิตยสภา และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพ่ือให้บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้วิธีตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน ๓๙ คน ผลการประเมินมีดังนี้ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 

๑. สถานะ  
 ข้าราชการ   จ านวน  ๒๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๑ 
 พนักงานราชการ   จ านวน    ๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕.๑๓ 
 ลูกจ้างประจ า   จ านวน    ๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๘๒ 
 ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานจ้างเหมา จ านวน    ๖ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๕.๓๘ 
 ไม่ระบุ    จ านวน    ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๕๖  

๒. อายุ   
 ๑๘-๒๕ ป ี   จ านวน    ๑ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒.๕๖ 
 ๒๖-๓๕ ป ี   จ านวน    ๙ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๓.๐๘ 
 ๓๖-๔๕ ป ี   จ านวน  ๑๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๔๖ 
 ๔๖-๕๕ ป ี   จ านวน    ๔ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๒๖ 
 มากกว่า ๕๕ ปี   จ านวน    ๘ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๕๑ 
 ไม่ระบุ    จ านวน    ๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕.๑๓ 

๓. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
 ๑-๕ ป ี    จ านวน  ๑๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓๐.๗๗ 
 ๖-๑๐ ป ี   จ านวน    ๔ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๒๖ 
 ๑๑-๑๕ ป ี   จ านวน    ๘ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๕๑ 



๑๗ 
 

 ๑๖-๒๐ ป ี   จ านวน    ๓ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๖๙ 
 ๒๑-๒๕ ป ี   จ านวน    ๓ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๖๙ 
 มากกว่า ๒๕ ปี   จ านวน    ๗ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๙๕ 
 ไม่ระบุ    จ านวน    ๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕.๑๓ 
 

ส่วนที่ ๒ ระดับความคิดเห็นและระดับพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 การประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจใช้การก าหนดระดับคะแนนแบบลิเคิร์ต (Likert scale) 
แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับเป็นดังนี้  
   มากที่สุด  คิดเป็นระดับคะแนน ๕ 
   มาก   คิดเป็นระดับคะแนน ๔ 
   ปานกลาง  คิดเป็นระดับคะแนน ๓ 
   น้อย    คิดเป็นระดับคะแนน ๒ 
   น้อยที่สุด  คิดเป็นระดับคะแนน ๑ 
 ก าหนดค่าคะแนนการประเมิน ดังนี้ 
   ๔.๒๑-๕.๐๐  ระดับมากท่ีสุด 
   ๓.๔๑-๔.๒๐  ระดับมาก 
   ๒.๖๑-๓.๔๐  ระดับปานกลาง 
   ๑.๘๑-๒.๖๐  ระดับน้อย 
   ๑.๐๐-๑.๘๐   ระดับน้อยที่สุด 

ผลการประเมินในหัวข้อต่าง ๆ เป็นดังนี้ 

ประเด็นค าถาม 
ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น/

พึงพอใจ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ความคิดเห็น 
๑. ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

๔.๕๑ ๐.๖๐ มากที่สุด ๙๐.๒๖ 

๒. ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

๔.๔๔ ๐.๖๔ มากที่สุด ๘๘.๗๒ 

๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมที่สุจรติในหน่วยงาน ๔.๔๙ ๐.๖๐ มากที่สุด ๘๙.๗๔ 
๔. เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในหน่วยงาน 

๔.๔๙ ๐.๖๔ มากที่สุด ๘๙.๗๔ 

๕. สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการต้านการทุจริต 

๔.๔๙ ๐.๖๐ มากที่สุด ๘๙.๗๔ 



๑๘ 
 

ประเด็นค าถาม 
ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น/

พึงพอใจ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๖. สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาล 

๔.๕๓ ๐.๕๖ มากที่สุด ๙๐.๕๓ 

๗. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๔.๕๓ ๐.๕๖ มากที่สุด ๙๐.๕๓ 
ความพึงพอใจ 
๘. วิทยากร และการตอบค าถาม ๔.๓๓ ๐.๖๖ มากที่สุด ๘๖.๖๗ 
๙. สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมีความน่าสนใจ ๔.๓๓ ๐.๕๘ มากที่สุด ๘๖.๖๗ 
๑๐. สถานที ่ ๔.๒๑ ๐.๗๐ มากที่สุด ๘๔.๑๐ 
๑๑. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๒๖ ๐.๖๔ มากที่สุด ๘๕.๑๓ 
๑๒. ระดับความพึงพอใจในภาพรวม ๔.๒๘ ๐.๖๕ มากที่สุด ๘๕.๖๔ 

 จากตารางผลการประเมินสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการครั้งนี้
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑) ส่งเสริม
ให้มีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๔) ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรม
ที่สุจริตในหน่วยงานในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๙) และช่วยเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในหน่วยงานในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๙) รวมทั้งเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ช่วยให้สามารถน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการต้านการทุจริตได้ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๙) 
สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาล
ได้ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๓) และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย ๔.๕๓) 
 ส าหรับผลการประเมินด้านความพึงพอใจสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ 
อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดมี ๒ ประเด็นคือประเด็นเรื่อง
วิทยากรและการตอบค าถาม และความน่าสนใจของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๓ เท่ากัน) 
ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือประเด็นเรื่องสถานที่ (ค่าเฉลี่ย ๔.๒๑) โดยความคิดเห็นและความ 
พึงพอใจในแต่ละประเด็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
มีค่าไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของค่าเฉลี่ย) 

ส่วนที่ ๓ ประโยชน์ที่ได้รับ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๑. ท าให้มีความรู้ความเข้าใจ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
๒. ได้รับความรู้และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๓. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๔. กิจกรรมละลายพฤติกรรม สอนการอยู่ร่วมกันในหน่วยงานผ่านกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ควรมีการจัด

กิจกรรมอย่างนี้อีก และการตอบค าถามผ่าน kahoot มีความสนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับความรู้ในคราวเดียวกัน 



๑๙ 
 

๕. ควรจัดโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อีก อาจจัดในส านักงานราชบัณฑิตยสภา 

๖. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ 
๗. ได้ประโยชน์ในความรู้เรื่อง EIT IIT OIT 

 
 
 



                                                     แบบประเมินความพึงพอใจ 

        โครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ในการด าเนินงานของส านักงานราชบัณฑิตยสภา และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  
           วันศุกร์ที่ ๑๓-วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
แก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องข้อมูลที่ตรงกับท่าน 

๑. ท่านเป็น  ข้าราชการ ประเภท (บริหาร/อ านวยการ/วิชาการ/ทั่วไป) ระดับ............................................. 
  พนักงานราชการ   ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

๒. อายุ  ๑๘-๒๕ ปี   ๒๖-๓๕ ปี   ๓๖-๔๕ ปี 
  ๔๖-๕๕ ปี   มากกว่า ๕๕ ปี 

๓. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
  ๑-๕ ปี   ๖-๑๐ ปี   ๑๑-๑๕ ปี 
  ๑๖-๒๐ ปี  ๒๑-๒๕ ปี   มากกว่า ๒๕ ปี 

ส่วนที่ ๒  ระดับความคิดเห็นและระดับพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องข้อมูล  
ที่ตรงกับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของท่าน 

 

 
ประเด็นค ำถำม 

ระดับควำมคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑. ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

     

๒. ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน      

๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมที่สุจริตในหน่วยงาน      

๔. เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในหน่วยงาน 

     

๕. สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการต้านการทุจริต 

     

๖. สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้เกิด 
ธรรมาภิบาล 

     

๗. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน      

 ระดับควำมพึงพอใจ 
๘.  วิทยากร และการตอบค าถาม      
๙.  สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมีความน่าสนใจ      
๑๐. สถานที่      
๑๑. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม      
๑๒. ระดับความพึงพอใจในภาพรวม      

/ส่วนที่ ๓... 



๒ 
 

ส่วนที่ ๓  ประโยชน์ที่ได้รับ ความคิดเห็นอ่ืน ๆ และข้อเสนอแนะส าหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

 ๓.๑ ประโยชน์ที่ได้รับ 
............................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................................................... ........................................... 
.............................................................................................................. ................................................................................. 
         ๓.๒ ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่มีต่อโครงการครั้งนี้ 
............................................................................................................................. .................................................................. 
................................................................ .................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. .................................................................. 
      ๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
............................................................................................................................. .................................................................. 
................................................................ .................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. .................................................................. 
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