
ส ำนกังำนบรหิำรและพฒันำองคค์วำมรู ้(องคก์ำรมหำชน) : สบร. 
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1) เผยแพรม่ำตรกำรและกลไก ดำ้นคณุธรรม จรยิธรรม 

มกีจิกรรม
สง่เสรมิ

เจา้หนา้ทีด่า้น
ความโปรง่ใส
จ านวน 4 ครัง้ 

เกดิความ
โปรง่ใสในการ
ปฏบิตังิานและ
พรอ้มรับการ
ตรวจสอบ 

จ านวน 50,000 
คน/ครัง้ 

3. เจตจ านงสจุรติของผูบ้รหิารตอ่สาธารณชน แสดงถงึความมุง่มัน่ในการ
บรหิารงานใหส้ าเร็จตามพนัธกจิของหน่วยงานอยา่งมธีรรมภบิาลทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ 

4. มาตรการ กลไก /ระบบในการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนของส านักงาน 

1. มาตรการ กลไก และการก ากบัตดิตาม 

2. มาตรการ กลไกการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีงานบรกิารในแหลง่
เรยีนรูข้อง สบร.  

5. คูม่อืบรหิารจัดการผลประโยชนท์ับซอ้น 

6. การป้องกนัและการตรวจสอบการละเวน้การปฏบิตัขิองเจา้หนา้ที“่การสมคัร
สมาชกิและการเขา้ชมนทิรรศการ”งานบรกิารแหลง่เรยีนรู ้สบร. 

กำรเผยแพรม่ำตรกำรและกลไก 6 คร ัง้ ไดแ้ก ่ 

ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย 

เผยแพรข่อ้มลูองคก์ร  

กจิกรรม/โครงกำร 

ยทุธศำสตร ์

1. เสรมิสรำ้งจติส ำนกึและคำ่นยิมใหห้นว่ยงำนภำครฐับรหิำรงำนตำมหลกัธรรมภบิำล 

เพือ่ใหส้าธารณชนไดร้ับทราบและตรวจสอบ แผนการปฏบิตังิาน  แผนการจัดซือ้จัดจา้ง ผลการด าเนนิงาน ฯลฯ  
โดยมผีูเ้ขา้ชมเว็บไซตข์อง สบร. ระหวา่งวันที ่1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 จ านวน   438,774 คน/ครัง้  

1.1 

1.2 



• มผีูเ้ขา้อบรม
รอ้ยละ 70 ของ

บคุลากร  
• ผูบ้รหิารและ
เจา้หนา้ทีไ่ดน้ า
หลกัคณุธรรม 
จรยิธรรมมา

บรหิารจัดการใน
การด าเนนิชวีติ 

เผยแพรอ่งคค์วำมรูเ้ร ือ่งคณุธรรมจรยิธรรม 

ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
กจิกรรม/โครงกำร 

ยทุธศำสตร ์

1. เสรมิสรำ้งจติส ำนกึและคำ่นยิมใหห้นว่ยงำนภำครฐับรหิำรงำนตำมหลกัธรรมภบิำล 

2) เผยแพรอ่งคค์วำมรูเ้ร ือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง และพระรำช
ด ำรสัของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั รชักำลที ่9 

มกีารเผยแพร่
องคค์วามรูท้ี่
เกีย่วขอ้งใหแ้ก่
บคุลากร อยา่ง

ตอ่เนือ่ง 

กจิกรรม/โครงกำร 
3) กจิกรรมสง่เสรมิใหบ้คุลำกรทกุระดบัไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตัดิำ้นคณุธรรม

และจรยิธรรม 

เผยแพรอ่งคค์วามรูเ้รือ่งคณุธรรมจรยิธรรมพืน้ฐานในสงัคมไทย 5 
ประการ ผา่นทางเว็บไซต ์สบร.  ตดิบอรด์ประชาสมัพันธ ์และเคานเ์ตอร์
ประชาสมัพันธ ์ของ สบร.  

สบร. ไดเ้ชญิวทิยากรใหค้วามรู ้แนวคดิในการปฏบิัตงิานเพือ่เสรมิสรา้งความคดิและ
เกดิความคุม้ค่าในการปฏบิัตงิาน ระหว่างวันที ่12-13 ม.ีค. 61  โดยมผีูเ้ขา้ร่วมคดิ
เป็นรอ้ยละ 86 ของบุคลากรทัง้หมด ซึง่การจัดกจิกรรมคาดหวังว่าผูบ้รหิารและ
ผูป้ฏิบัติงานสามารถน าความรูท้ี่ไดรั้บมาประยุกต์ใชใ้นการท างานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ พัฒนาตนเอง เพิม่พนูทักษะความรู ้เสรมิสรา้งทักษะการท างานเป็นทมี 
และสามารถท างานร่วมกันไดอ้ย่างมคีวามสขุ มมีนุษยสมัพันธท์ีด่ตีอ่กัน เพือ่ใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลง และเสรมิสรา้งวัฒธรรมดา้นการมคีณุธรรมและจรยิธรรมในองคก์ร 

จดักจิกรรมเพือ่พฒันำบคุลำกร ของ สบร. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

2.1 

3.1 



มกีารสง่
บคุลากรของ 
สบร. เขา้รว่ม
อบรม/สมัมนา
กบัหน่วยงาน
ตอ่ตา้นการ
ทจุรติ

ภายในประเทศ
ไดจ้ัดขึน้ อยา่ง
นอ้ย 2 ครัง้ 

ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

เป้ำหมำย 

กจิกรรม/โครงกำร 

ยทุธศำสตร ์

2. บรูณำกำรหนว่ยงำนทกุภำคสว่นในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติภำครฐั 

1) กำรเขำ้รว่มกจิกรรม/ประชมุ/สมัมนำของหนว่ยงำนตอ่ตำ้นกำรทจุรติ
ภำยในประเทศของบคุลำกร สบร. 

•  เขา้รว่มประชมุคณะท างานจัดท าและขบัเคลือ่นแผนแมบ่ทและแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิคณุธรรมของ
ส านักนายกรัฐมนตร ีจัดโดยส านักนายกรัฐมนตร ีเมือ่ 19 ต.ค. 60 ณ ส านักปลดันายกรัฐมนตร ี
ท าเนยีบรัฐบาล กรงุเทพฯ เพือ่ด าเนนิการและตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

 
•  เขา้รว่มการประชมุโครงการประเมนิผลส าเร็จโครงการ/กจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560-2564) จัดโดยส านักงาน ป.ป.ช. เมือ่
วันที ่6 ก.พ. 61  ณ หอ้งนนทบรุ ี1 ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบรุ ีจังหวัดนนทบรุ ีเพือ่รับทราบ
ขอ้มลูวธิกีารด าเนนิการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

 
•  จัดสง่เจา้หนา้ทีฝ่่ายอ านวยการและส านักนโยบายและแผน ไปอบรมหลกัสตูรการพัฒนาคณุธรรม

และจรยิธรรมเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ ระหวา่งวันที ่15-17 พ.ย. 60 

บคุลำกรเขำ้รว่มอบรม/สมัมนำ 



รำยงำนผลกำรควบคมุ 

ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

เป้ำหมำย 

กจิกรรม/โครงกำร 

ยทุธศำสตร ์

3. เสรมิสรำ้งควำมแข็งแกรง่แกห่นว่ยงำนตอ่ตำ้นกำรทจุรติ 

1)  กจิกรรมเสรมิสรา้งการตรวจสอบใหม้คีวามเขม้แข็งใหแ้กห่น่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมถงึมกีารวางระบบควบคมุภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ 

มรีายงานผล
การควบคมุ

ภายใน 1 ฉบบั 

มกีารตดิตามผลการด าเนนิงานและรายงานผลการด าเนนิการควบคมุภายใน เพือ่ตดิตามผล
ทกุไตรมาส และจัดสง่รายงานผลการประเมนิการควบคมุภายในส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่30 
กนัยายน 2560 ซึง่ผา่นการสอบทานจากหน่วยตรวจสอบภายใน ใหก้บั สตง. ตามระเบยีบ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 
เมือ่วันที ่25 ธนัวาคม 2561  

อบรมเรือ่ง แนวทำงกำรปฏบิตังิำนพสัด ุ 
ผลกำร

ด ำเนนิงำน 

เป้ำหมำย 

กจิกรรม/โครงกำร 

ยทุธศำสตร ์

4. เสรมิสรำ้งสมรรถนะเจำ้หนำ้ทีข่องรฐัในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติภำครฐั  

1) จดักจิกรรมเสรมิสรำ้งทกัษะควำมรูใ้นงำนทีร่บัผดิชอบของบคุลำกรใน
หนว่ยงำนอยำ่งตอ่เนือ่ง 

มกีารฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
ทักษะความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบังานทีรั่บผดิชอบอยา่ง

นอ้ย 1 ครัง้ 

จัดอบรมเรือ่ง แนวทางการปฏบิตังิานพสัด ุตาม พระราชบญัญัติ
จัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพสัด ุพ.ศ. 2560 ของ สบร. ใหก้บั
เจา้หนา้ที ่งานพัสด ุ งานกฏหมาย และงานตรวจสอบภายใน 
เมือ่วันที ่18 – 19 พ.ค.61 



1) กำรจดัใหม้กีำรรบัฟงัควำมคดิเห็นจำกผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตอ่งำนบรกิำร
ของ สบร. 

การจัดประชมุ
กลุม่ยอ่ย 2 ครัง้  

เกดิ
เครอืขา่ย
ความ
รว่มมอื
เพือ่ลด
ความ

เหลือ่มล ้า 
27 แหง่ 

มกีารจัดประชมุกลุม่ยอ่ย เพือ่น าความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะมา
พัฒนาปรับปรงุงานบรกิารของ สบร. ใหม้ปีระสทิธภิาพ มขีดี
ความสามารถในการขบัเคลือ่นนโยบายของรัฐในดา้นการสง่เสรมิ
ความรูใ้หแ้กป่ระชาชน แลว้จ านวน 3 ครัง้ เมือ่วนัที ่19 เมษายน 
2561, 24 เมษายน 2561 และ 3 พฤษภาคม 2561 

ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

เป้ำหมำย เป้ำหมำย 

ผูใ้ชบ้รกิารหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในงานบรกิารเกดิความพงึพอใจรอ้ย
ละ 89.60  อกีทัง้เกดิความโปรง่ใสในการปฏบิัตงิานโดยมคีะแนน
เฉลีย่รวมเทา่กับรอ้ยละ 95.89 

กจิกรรม/โครงกำร 

ยทุธศำสตร ์

5. กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรกำรขบัเคลือ่นนโยบำยของรฐั 

ผูใ้ชบ้รกิาร
หรอืผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี
พงึพอใจกบั
งานบรกิาร 
รอ้ยละ 80 

ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

เป้ำหมำย 

สง่เสรมิความรว่มมอืกับเครอืขา่ยแหลง่เรยีนรูข้อง สบร. ในการขยาย
โอกาสและลดความเหลือ่มล ้าในการเขา้ถงึองคค์วามรูข้องประชาชน
โดยมเีครอืขา่ยความรว่มมอื 27 แหง่ 

ประชมุเพือ่น าความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะมาพฒันาปรับปรงุ
งานบรกิารของ สบร.  

เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืเพือ่ลดความเหลือ่มล ้า 

ผลการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแหลง่เรยีนรู ้
1.2 

1.1 

1.3 


