
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานราชบัณฑิตยสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

๑. สรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

ประยุกตห์ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

๑.๑ น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการกล่อมเกลา
ทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต 

โครงการศึกษาดูงาน  
ณ สถาบันเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ 
อ าเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

จ านวนผู้เข้าอบรม 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐  
ของ

จ านวน
บุคลากร
ส านักงาน 

ราช-
บัณฑิตย-

สภา 
 
 
 

กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 
(ศปท.) ส านักงานราชบัณฑติยสภา  
ได้จัดโครงการสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจในการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา และ
การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓-วันเสาร์ที่ ๑๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้
บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภา
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพือ่ให้
บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภา
ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ เป็น
แนวทางในการพัฒนาตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ 

ร้อยละ 
๗๘.๐๓ 

(ผู้เข้าอบรม 
๗๑ คน  

จากท้ังหมด 
๙๑ คน) 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

      นางดวงตา  ตันโช เลขาธิการ 
ราชบัณฑติยสภา ได้ประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 
โดยยดึหลักตามหลักธรรมาภบิาล 
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิด
และแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาด  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่า  
การขับเคลื่อนภารกิจของส านักงาน
ราชบัณฑติยสภา จะเป็นไปอย่าง 
มีคุณธรรมและตามหลักธรรมาภิบาล 
กิจกรรมวันแรก จัดที่ห้องประชุมชลธี ๑ 
โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท  
ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดย  
นางดวงกมล เจรญิรุกข์ วงษ์สวัสดิ ์
ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงบ่ายเป็นการ
ช้ีแจงแนวทางการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

      ของส านักงานราชบัณฑิตยสภา และ
ช่วงค่ าเป็นการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตัิงาน, 
การสานสัมพันธ์ในองค์กรและการ
ท างานเป็นทีม กิจกรรมวันท่ี ๒  
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปศึกษา
ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถาบนั
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ ต าบลหัวไทร 
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง “หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
นายอภิวัฒน์  วงศ์ณรัตน์ ผู้อ านวยการ
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงบ่าย 
มีการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมการท า
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ยาดมสมุนไพร),  
กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเป็นอาหาร (มะม่วงแช่อิ่ม
ไม่ใสส่ารเคมี) และกิจกรรมการท าของ
ใช้ในครัวเรือน (น้ ายาอเนกประสงค์) 

 

  ๑.๒ พัฒนาระบบและ
จัดการองค์ความรู ้
การป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

การเผยแพร่องค์ความรู้
ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
ตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ/
โครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

การเผยแพร่ทาง
เว็บไซตส์ านักงาน 
ราชบัณฑติยสภา 
 
 

๑ ครั้ง/ป ี
 
 

อยูร่ะหว่างด าเนินการ - 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

พอเพียงทางเว็บไซต์
ส านักงาน 
ราชบัณฑติยสภา 

 
 

๒. ยกระดับเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต 

๒.๑ เร่งรัดการก ากับ
ติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมือง
และเจา้หน้าท่ีรัฐ 
ในทุกระดับ 
 

การประเมินมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและ
คุณธรรมของนักการเมือง
และเจา้หน้าท่ีรัฐ 

๒.๑.๑ การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. 

ผลการประเมิน
ระดับคณุธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
โดยภาพรวม 
 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  
(ส านักงาน ป.ป.ช. ให้ส่วนราชการ
ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ITAS 
ตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

   ๒.๑.๒ การคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
 
 

จ านวนข้าราชการ 
ที่ได้รับคดัเลือก
เป็นข้าราชการ 
พลเรือนดเีด่น 
 
 
 

๑ คน/ป ี
 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าป ี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประชุมเพื่อพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดเีด่น 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกรท์ี่  
๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ  
ห้องประชุมผู้บริหาร ช้ัน ๒ ส านักงาน
ราชบัณฑติยสภา ที่ประชุมพิจารณา
คุณสมบัติ ผลงาน และองค์ประกอบ
ในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางที่หลักเกณฑ์
ก าหนด คือ การครองตน การครองคน 
การครองงาน ผลงานท่ีเด่น  

ร้อยละ ๑๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

ความร่วมมือ ความอาวุโส และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติคดัเลือก 
นายศักดา  มหิทธิการ ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน 
กองธรรมศาสตร์และการเมือง  เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าป ี
พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มที่ ๓  

๓. สกัดกั้นการทุจรติ 
เชิงนโยบาย 

วางมาตรการเสริม 
ในการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบายบนฐาน 
ธรรมาภิบาล 

๓.๑ การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย 

การแจ้งนโยบายของ
รัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี
ให้บุคลากรของส านักงาน
ราชบัณฑติยสภาทราบ
และถือปฏิบตั ิ

จ านวนเรื่อง 
 

ทุกเรื่อง 
 
 
 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้แจ้งเวียน
หนังสือตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
มาตรการป้องกันการทุจรติให้บุคลากร
ของส านักงานราชบัณฑิตยสภาทราบ
และถือปฏิบตัิทุกเรื่อง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 

  ๓.๒ ก าหนดมาตรการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

๓.๒.๑ การตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน 
 
 

๒ ครั้ง/ป ี
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

   ๓.๒.๒ การจัดท าแผน
บริหารความเสีย่งการ
ทุจริต 

แผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 
 

ภายใน
เดือน 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

- 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

๔. พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก 

๔.๑ เพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต 

ยกระดับกลไกการก ากับ
ติดตาม และประเมินผล
การป้องกันการทุจริต 

การจัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งการทุจรติ 

แผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 

ภายใน
เดือน 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

- 
 
 
 

 ๔.๒ การพัฒนาระบบ 
การประเมินดา้นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินดา้น
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. 

ผลการประเมิน
ระดับคณุธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
โดยภาพรวม 
 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  
(ส านักงาน ป.ป.ช. ให้ส่วนราชการ
ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ITAS 
ตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 ๔.๓ พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

๔.๓.๑ พัฒนาและ
ยกระดับการพัฒนา
บุคลากรด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต ให้มีความเป็น 
มืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

การส่งเจ้าหน้าท่ีใน 
กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
เข้าร่วมการประชุม/
อบรม/สัมมนา ของ
ส านักงาน ป.ป.ท., 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

จ านวนครั้ง 
การเข้าร่วม 
ประชุม/อบรม/
สัมมนา 
 

ร้อยละ 
๘๐ 

 
 
 
 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภาได ้
ส่งเจ้าหน้าท่ีในกลุม่งานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ (ศปท.) เข้าร่วมการประชุม/
อบรม/สัมมนาของส านักงาน ป.ป.ท./
ส านักงาน ป.ป.ช. ทุกเรื่อง  
(จ านวน ๑๓ เรื่อง) เพื่อน าความรูท้ี่ได ้
มาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานและพฒันา
องค์กร 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 



 - ๗ - 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

  ๔.๓.๒ ต่อยอด ขยายผล  
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค ์
ส าหรับการป้องกันการ
ทุจริต 

การจัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งการทุจรติ
และเผยแพร่ทางเว็บไซต ์

การเผยแพร่แผน
บริหารความเสี่ยง
การทุจริต 
ทางเว็บไซต ์

ภายใน
เดือน 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ    - 
 
 
 

๕. ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต 

ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

การปรับปรุงระบบการ
รับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตต่าง ๆ ให้มคีวาม
รวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 

การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

จ านวนช่องทาง 
รับเรื่องร้องเรียน
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
 
 

๒ ช่องทาง 
 
 
 
 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - 
 
 
 
 
 

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

ศึกษา และก ากับตดิตาม
การยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทย 

การจัดการการรับรู ้ การเผยแพร่คะแนน 
ดัชนีการรับรู้การทุจรติ  
(Corruption 
Perceptions Index: 
CPI) ของประเทศไทย
ทางเว็บไซต ์

การเผยแพร่ทาง
เว็บไซต ์

๑ ครั้ง/ป ี อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 

- 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
- บุคลากรของส านักงานราชบัณฑิตยสภาทุกคนควรเข้าร่วมโครงการที่ส านักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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