
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

 

ค ำน ำ 
          -------------------------------------------------------------------------------------------------------               

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) หรือ สบร. ค ำนึงถึงกำรประมวล
จริยธรรม นโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12   แผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
ภำครัฐ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และมติคณะรัฐมตรีเมื่อวันที่ 19 
ธันวำคม 2560 เห็นชอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเพ่ือสังคมของส่วนรำชกำร  รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 เกี่ยวกับมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตและประพฤติมิ
ชอบในระบบรำชกำร โดยนโยบำย/แผน/และมำตรกำรดังกล่ำวจะใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ของส ำนักงำนบริหำรและ
พัฒนำองค์ควำมรู้ ให้มีธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และปลอดกำรทุจริตในองค์กร พร้อมทั้งเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่ำงยั่งยืน 

กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส และกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพ่ือขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต และกำรยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance)  ตำมภำรกิจ
องค์กรด้วยควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต มีแนวทำงจัดท ำแผนเพ่ือก ำกับและประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในด้ำนต่ำงๆ อำทิ ด้ำนควำมโปร่งใส ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ด้ำนควำม
ปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนใน
หน่วยงำน ซึ่งจะเป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ถือปฏิบัติ
อย่ำงทั่วถึง เกิดกำรรับรู้สู่ประชำชนหรือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้บริกำร ทรำบถึงนโยบำยขององค์กรใน
ด้ำนดังกล่ำว และเกิดผลกระทบและผลลัพธ์ให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและบรรลุผลตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ชำติที่จะขับเคลื่อนและยกระดับประเทศให้ปลอดจำกกำรทุจริต และมีธรรมำธิบำล 
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แผนปฏิบัตกิำรสร้ำงคุณธรรม ควำมโปร่งใส 
กำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

ของ ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ส่วนที ่1  หลกักำรและเหตผุล : แผนยุทธศำสตรแ์ละนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 

1. แผนแม่บทบูรณำกำรปอ้งกันปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมชิอบ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 - 2579) 

1.1  วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  

1.2  พันธกิจ  

 “สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำ
กำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล”  

1.3  เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  

 ระดับคะแนนของดัชนีกำรทุจริต อธิบำยได้ว่ำ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” 

1.4 ยุทธศำสตร์หลัก  ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์ ได้แก่  

   ยุทธศำสตร์ที่ 1  “สร้ำงวัฒนธรรมต้ำนทุจริตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”  
เป้ำประสงค์ :   สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมต้ำนทุจริตใน

ทุกรูปแบบ ในระยะ 20 ปี ต้องสร้ำงจิตสำนึกในกำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเพ่ือสร้ำงสังคมที่
ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 

เป้ำประสงค์ 

1)  บุคลำกรทุกองค์กรของทุกภำคส่วนภำยในประเทศ มีกำรรับรู้และศักยภำพเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์
กำรเปลี่ยนแปลงกำรทุจริต 

2)  ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดและใช้กลไกกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงครอบคลุม 

3)  กลไก มำตรกำร กฎหมำย กระบวนงำน นวัตกรรม เทคโนโลยี ในด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มีควำมทันต่อสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรทุจริตและประสิทธิภำพสูง 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 “ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเป็นสำกล” 

เป้ำประสงค์ 

1)  กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่จ ำเป็นในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้สอดรับทันต่อ
สถำนกำรณ์กำรทุจริตและแนวทำงปฏิบัติสำกล 

2)  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตมีกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออำชีพ มีกำรบังคับใช้กฎหมำย อย่ำงเคร่งครัด โปร่งใส 
ปรำศจำกทุจริตคอรัปชั่น และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง  
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2. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

2.1  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

2.2  พันธกิจ  “สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน
แบบบูรณำกำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล” 

2.3  เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์   ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) สูงกว่ำร้อยละ 50 

2.4 ยุทธศำสตร์   โดยก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนหลักออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

 กลยุทธ์ 
1) ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพ่ือต้ำนทุจริต 
3) ประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต 
4) เสริมพลังกำรมีสว่นรว่มของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคสว่นเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 

กลยุทธ์  

1)  พัฒนำกลไกกำรก ำหนดให้นักกำรเมืองแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อ
สำธำรณชน  

2) เร่งรัดกำรก ำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐในทุกระดับ  
3) สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรสำหรับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
4)  พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือให้ได้รับกำร

จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่มีสัดส่วนเหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำ  
5) ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตส ำหรับภำคเอกชนและภำคประชำชนโดยรัฐให้กำร

สนับสนุนทุนตั้งต้น  
6)  ประยุกต์นวัตกรรมในกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมเจตจ ำนงทำงกำรเมืองของ

พรรคกำรเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสำธำรณะ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย”  

กลยุทธ์  

1) วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล  
2) กำรรำยงำนผลสะท้อนกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย (Policy Cycle Feedback) บูรณำกำร

และประมวลผลข้อมูลเพ่ือกำรรำยงำนนโยบำย 
3) กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรรำยงำนและตรวจสอบธรรมำภิบำลในกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ กำร

พัฒนำนวัตกรรมสำหรับกำรส่งเสริมภำคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชนและประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรตรวจสอบ  
4) ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม และตรวจสอบ กำรทุจริตเชิงนโยบำยในองค์กรปกครอง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ์  

1) เพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต  
2) สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต  
3) พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต  
4) พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำร สำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
5) กำรพัฒนำ วิเครำะห์และบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนเพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทำงกำร ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย  
6) สนับสนุนให้ภำคเอกชนด ำเนินกำรตำมหลักบรรษัทภิบำล  
7) พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  
8) กำรพัฒนำระบบและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์  

1) ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ  
2) ปรับปรุงกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินทรัพย์สินคืน

จำกกำรทุจริต  
3) ปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำกลไกพิเศษในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมี

ประสิทธิภำพ 
4) ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัตของกำร

ทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล  
5) บูรณำกำรข้อมูลและข่ำวกรองในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
6) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส (Whistleblower) และเจ้ำหน้ำที่ 

ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  
7) พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
8) กำรเปิดโปงผู้กระท ำควำมผิดให้สำธำรณชนรับทรำบและตระหนักถึงโทษของกำรกระท ำกำร

ทุจริตเมือ่คดีถึงที่สุด  
9) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินคดีทุจริตระหว่ำงประเทศ จัดให้มีทรัพยำกรที่เหมำะสมเพื่อ

รองรับกำรเพ่ิมขึ้นของปริมำณคดีทุจริตระหว่ำงประเทศตำมกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย”  

กลยุทธ์  

1) ศึกษำ และก ำกับติดตำม กำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ของประเทศไทย  

2) บูรณำกำรเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพื่อยกระดับ
ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
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3. ยุทธศำสตรก์ำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภำครฐั  ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร ์ไดแ้ก ่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนภำครัฐที่เอ้ือต่อกำรหล่อหลอมให้ข้ำรำชกำรมีมโนสุจริต  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้เอ้ือต่อกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรก ำหนดบรรทัดฐำนทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้ำรำชกำรได้เรียนรู้และปฏิบัติตำม  
ยุทธศำสตร์ที ่ 5 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมำภิบำลของ

ข้ำรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ 

4. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559-2564) 

4.1  วิสัยทัศน์ (Vision)  สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต สืบสานความเป็น
ไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน 

4.2  เป้ำประสงค์ (Goal)   เป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกัน
ด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน 

4.3  พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ 
3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในกระบวนการ

ส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีธรรมาภิบาล มีความสมานฉันท์ และมี
ความยั่งยืน 

4) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
4.4  ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม   ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4  ยุทธศาสตร์ และแต่ละยุทธศาสตร์

ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 วำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมในสังคมไทย มี 8 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว 
กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา 
กลยุทธ์ที่ 4 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 5 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง 
กลยุทธ์ที่ 6 วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 7 วางระบบรากฐานการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 8 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในภาควิชาชีพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมเข้มแข็งในระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมให้เป็น
เอกภำพ   มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็น 
เอกภาพ แก่สถาบัน/องค์กรในสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ท าหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเป็นเอกภาพด้วยคุณธรรม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรม มี 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการด าเนินงานด้านคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 5 ใช้มาตรการทางด้านการเงินและการคลังในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมในประชำคมอำเซียนและ
ประชำคมโลก  มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนในด้านการอยู่ร่วมกัน อย่างเอ้ืออาทร 
แบ่งปัน และมีจิตสาธารณะ เพ่ือโลกและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที ่2 เสริมสร้ำงและธ ำรงไว้ซึ่งสันติภำพควำมมั่นคงและควำมยั่งยืนของภูมิภำคอำเซียนด้วยคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคุณธรรมและความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในการ 

ตระหนักและรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. มติคณะรัฐมตรี เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบักำรพัฒนำเพ่ือสังคมของส่วนรำชกำร  

 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 คณะรัฐนตรีเห็นชอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเพ่ือ
สังคมของส่วนรำชกำร โดยสอดแทรกเนื้อหำสำระเพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้ใน 7 ประเด็น ได้แก่ 1) กำรสร้ำงควำม
สำมัคคีปรองดอง 2) หลักประชำชำธิปไตยที่ถูกต้อง และหลักธรรมมำธิบำล 3) กฎหมำย และกระบวนกำร
ยุติธรรม 4) ระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 5) กำร
พัฒนำตนเองด้วยกำรศึกษำเรียนรู้เพ่ือให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง 6) ดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีควำมส ำคัญในกำรด ำเนิน
ชีวิต และ 7) กำรออมและกำรประกันสังคม ตำมควำมเหมำะสมของส่วนรำชกำร 

6. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมิชอบในระบบ
รำชกำร   

 โดยเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร ตำมที่คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำร
เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระบบรำชกำร ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภำยใน 7 วัน แล้วรำยงำนผล
กำรพิจำรณำต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรและรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดเพ่ือรับทรำบทันที และให้พิจำรณำด ำเนินกำรทำง
วินัยหรือทำงอำญำโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน ในระหว่ำงนี้ให้รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินกำรต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด เพ่ือทรำบเป็นระยะตำมควำมเหมำะสม  

  ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำมีหลักฐำนควรเชื่อได้ว่ำสำมำรถสรุปควำมผิดได้ชัดเจน
ถึงข้ันชี้มูลควำมผิด ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดด ำเนินกำรทำงวินัยต่อข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเด็ดขำดโดยเร็ว และให้รำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรและรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดเพ่ือทรำบควำมคืบหน้ำและ
เร่งรัดกำรด ำเนินกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งนี้ อำจพิจำรณำให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นออกจำก
รำชกำรไว้ก่อนหรือออกจำกต ำแหน่งก็ได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม และในกรณีที่พบว่ำมีควำมเกี่ยวข้อง
กับกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่รับผิดชอบเพ่ือพิจำรณำด ำเนินคดี
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โดยทันที  ในกรณีที่เป็นกำรกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร หรือเป็นควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจำกรำชกำรหรือไล่ออกจำกรำชกำร ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดด ำเนินกำรปรับย้ำยจำก
ต ำแหน่งเดิม และห้ำมปรับย้ำยกลับไปด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น
ภำยในเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่มีกำรลงโทษทำงวินัย  

  ข้อ 3 กำรปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำล หรือคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำร
เกิดควำมล่ำช้ำหรือไม่มีประสิทธิภำพซึ่งท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร หรือท ำให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่
ประชำชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจำรณำให้มีกำรย้ำยหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนตำมข้อ 1 วรรคสอง 

  ข้อ 4 ให้หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจำรณำจัดให้มีมำตรกำรคุ้มครองพยำน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือ
เบำะแสในกำรตรวจสอบอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้กำรได้รับข้อมูลและหลักฐำนในกำรด ำเนินกำรต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ำมีกำรจงใจให้
ข้อมูลเพ่ือใส่ร้ำยหรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำร ที่เป็นผลร้ำยต่อบุคคลอ่ืน ให้พิจำรณำด ำเนินกำร
ลงโทษบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเด็ดขำดด้วย  

  ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำสั่งกำรให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
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ส่วนที่ 2   ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ ของส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้  

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) ได้ก ำหนดนโยบำย และแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม/แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้องค์กำรสำมำรถบรรลุ ตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติกำรสร้ำงคุณธรรม
และควำมโปร่งใสและกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน ดังนี้  

1.  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA)  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2560  

กำรด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของกำรด ำเนินงำน ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ดังนี้  

1.1 ดัชนีควำมโปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรของหน่วยงำนในกำรเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชำชนและภำค
ประชำสังคม สำมำรถเข้ำถึงขอ้มูลขำ่วสำรได้สะดวก สำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินของหน่วยงำนตำมนโยบำยที่
ประกำศให้ไว้กับประชำชน สร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน นอกจำกนั้นยังพิจำรณำถึงกระบวนกำร ของ
หน่วยงำนในกำรเปิดโอกำสให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนซึ่งถือเป็นหลักกำรที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของควำมโปร่งใส รวมไปถึงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่ง
หนว่ยงำนจะตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสตำมที่ระบุไว้ในกฎหมำย โดยหน่วยงำนจะต้อง
มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบแก่เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องให้ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม โดย
ดัชนีควำมโปร่งใส ประกอบด้วย  

1)  กำรเปิดเผยข้อมูล ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมถูกต้อง 
ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรไดส้ะดวก และสำมำรถตรวจสอบกำร
ด ำเนินของหน่วยงำนตำมนโยบำยที่ประกำศไว้ ประกอบด้วย กำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบใน
กำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของ สบร.  

2) กำรมีส่วนร่วม มีกระบวนกำรในกำรเปิดโอกำสให้ภำคประชำชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงำนได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน  เช่น กำรแสดงควำมคิดเห็น ร่วมรับรู้ และร่วมคิด หรือร่วม
เสนอควำมเห็นในกำรตัดสินใจปัญหำส ำคัญ หรือยกระดับไปสู่กำรมีส่วนร่วม ในกำรประสำนพลังระหว่ำง
ภำครัฐและภำคส่วนอ่ืนๆ (Collaboration) เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำประเทศ พัฒนำระบบงำน พัฒนำกำร
ให้บริกำร หรือกำรแก้ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนที่มีควำมสลับซับซ้อน และรับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จ
รว่มกัน ประกอบด้วย 

 กำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน  โดย สบร. มีภำรกิจที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คือ ภำรกิจ
งำนบริกำรแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นภำรกิจหลักของ สบร. ดังนั้นกำรก ำหนดมำตรกำร และกลไกกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงำนบริกำรแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทำงและกระบวนกำรด ำเนินงำน ให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องเป็นแนวทำงและปฏิบัติตำมวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รวมทั้งเปิดโอกำสผู้ใช้บริกำรหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะ และประเมินงำนบริกำรในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. หรือกำร
แก้ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน และรับผิดชอบต่อควำมส ำเร็จร่วมกัน ซึ่งมำตรกำร กลไก หรือระบบต้อง
ได้รับอนุมัติและสั่งกำรจำกผู้อ ำนวยกำร สบร. เพ่ือประกำศและแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบและถือปฏิบัติใน
กำรด ำเนินงำน  

 กำรปฏิบัติตำมมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน   ประเมินสถำนภำพงำนบริกำรและกำรได้รับประโยชน์  
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ว่ำผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจและได้รับประโยชน์มำกน้อยเพียงใด ประเมินผลส ำเร็จในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงงำน
บริกำรในแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงงำนบริกำรในแหล่ง
เรียนรู้ของ สบร. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้   

3) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  มีกำรด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่โปร่งใส มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล ตรวจสอบได้  และมีควำมคุ้มค่ำ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีแผนงำนกำรด ำเนินงำน  
ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี (ที่ผ่ำนมำ)   กำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำง
ระบบในกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   กำรเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำป ี และกำรเผยแพร่บันทึกรำยละเอียดวิธีกำรและขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ 

1.2  ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 
เป็นกระบวนกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และกระบวนกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรในปีที่ผ่ำนมำ เพ่ือสะท้อนให้สำธำรณชนได้ติดตำมตรวจสอบว่ำหน่วยงำนได้
ด ำเนินภำรกิจตำมพันธกิจของหน่วยงำนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชำชนอย่ำงแท้จริงหรือไม่ 
นอกจำกนี้ยังประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน ที่แสดงถึงควำมมุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และแนวทำงกำรบริหำร ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับเจ้ ำหน้ำที่ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ รวมถึงประเมินเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริหำรของหน่วยงำน โดยกำรแสดง
เจตจ ำนงที่แน่วแน่ว่ำจะบริหำรงำนให้บรรลุตำมพันธกิจของ หน่วยงำนตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือให้สำธำรณชน
เกิดควำมเชื่อมั่น และประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรของ หน่วยงำนในกำรให้ควำมส ำคัญกับรับฟังเสียงสะท้อน
หรือขอ้ร้องเรียนจำกผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสำธำรณชน โดยจะต้องมีกระบวนกำรจัดกำรและ
ตอบสนองต่อขอร้องเรียนอย่ำงเหมำะสม ซึ่งหน่วยงำน จะต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ
แก้เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวขอ้งให้ด ำเนินกำรอย่ำงเปน็รูปธรรม ประกอบด้วย  

1) กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ มีกำรเผยแพรรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2560 และเผยแพรแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 เพ่ือใหสำธำรณชนไดติดตำม ตรวจสอบวำไดด ำเนินภำรกิจตำมพันธกิจของหนวยงำน
และกอใหเกิดประโยชน ตลอดจนก ำหนดกลไกกำรก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี มีแผนงำนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย กำรเผยแพร่แผนปฏิบัติงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  กำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2560  และกำรก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 2561 

2)  กำรปฏิบัติงำนตำมหนำที่ กำรก ำกับตรวจสอบเจำหนำที่ของ สบร. เพ่ือใหปฏิบัติ 
หนำที่อยำงเต็มประสิทธิภำพ และมุ งตอบสนองตอผูรับบริกำรหรือประชำชน มีแผนงำนกำรด ำเนินงำน
ประกอบด้วย กำรก ำหนดมำตรกำรกลไก หรือกำรวำงระบบในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำร
กับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ  กำรจัดท ำมำตรกำร กลไก ใช้ข้อมูลจำกระเบียบ ข้อบังคับของ 
สบร. หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มำก ำหนดกรอบแนวทำง  หลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน ในกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำนกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ และจัดท ำกลไกในกำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
พร้อมทั้ง ก ำกับให้เจ้ำหน้ำที่ยึดควำมถูกต้อง ตำมกฎหมำย ระเบียบอย่ำงครบถ้วนเคร่งครัด มุ่งมั่นให้กำร
ปฏิบัติงำน/กำรบริหำรงำน ทุกขั้นตอนตำมหลักนิติธรรม โดยมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มำติดต่อหรือรับ
บริกำร และพร้อมปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงควำมรับผิดชอบหำกปฏิบัติงำนผิดพลำด  

3)  เจตจ ำนงสุจริตของผูบริหำร  แสดงถึงเจตจ ำนงสุจริตและควำมมุ งมั่น ในกำร
บริหำรงำนใหส ำเร็จตำมพันธกิจของหนวยงำนอยำงมีธรรมำภิบำล  ยึดมั่นในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเกี่ยวกับ
ควำมปลอดจำกกำรทุจริต เชิงนโยบำยด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส มีส่วนร่วม พร้อมรับกำรตรวจสอบ มีแผนกำร
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ด ำเนินงำน ดังนี้  กำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร  ต่อสำธำรณชนผู้บริหำรประกำศเจตจ ำนงในกำร
บริหำรงำนของ สบร. ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ไม่ถูกแทรกแซงโดยผู้มี
อ ำนำจจำกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นกำรแสดงถึงกำรบริหำรงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิด
ควำมผิดพลำด  มุ่งมั่นในกำรแสดงถึงทิศทำงเจตจ ำนง ในกำรบริหำรงำนโดยมีวิสัยทัศน์  ยึดหลักซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและพร้อมรับผิด  

4)  กำรจัดกำรเรื่องรองเรียน กำรรับฟงเสียงสะทอนหรือข้อรองเรียน จำกผูรับบริกำร
หรือผูมีส่วนไดส่วนเสียหรือสำธำรณชน และจะตองมีกระบวนกำรจัดกำรและตอบสนองตอขอรองเรียนอยำง
เหมำะสม มีแผนกำรด ำเนินงำนดังนี้  

(1)  กำรก ำหนดมำตรกำรกลไก หรือกำรวำงระบบในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
ของหน่วยงำน เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำน มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร ด้วยควำมโปร่งใส รวดเร็ว โดยยึดหลักควำมถูกต้องและควำมเป็นมือ
อำชีพของบุคลำกร เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตกำรอำยและเกรงกลัวที่จะทุจริต ร่วมกันสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในกำรร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตได้
ตำมหลักนิติธรรม ภำระรับผิดชอบ โดยยึดหลักควำมถูกต้อง และควำมซื่อสัตย์ จัดให้มีระบบบริหำรกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนในหน่วยงำน เพ่ือแจ้งเบำะแสกำรทุจริต พฤติกรรมมิชอบจำกกำรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำน 

1.3 ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 

เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรทุจริตของเจ้ำหนำที่ เชน กำรเรียกสินบน หรือกำรรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดจำกผูอ่ืน กำรใชอ ำนำจหนำที่หรือต ำแหนงหนำที่ ในกำรเอ้ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน กำร
แสวงหำผลประโยชนรวมกันกับองคกรธุรกิจ เอกชน และประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรในกำรก ำหนดมำตรกำร 
กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรปองกัน กำรรับสินบน ตลอดจนกำรประเมินกำรชี้มูลควำมผิดและเรื่อง            

กลำวหำรองเรียนที่เกี่ยวของกับกำรทุจริต จำกหนวยงำนที่เกี่ยวของดวย มีแผนกำรด ำเนินงำน ประกอบดวย  
กำรรับสินบน ไดรับทรำบสถำนกำรณกำรทุจริต กำรรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะน ำไปสูกำร

ก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรปองกันกำรรับสินบน ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยกำร
ก ำหนดมำตรกำรกลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน โดยน ำนโยบำยของผู้บริหำร ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมำก ำหนดกรอบแนวทำง และกำรก ำกับติดตำม เพื่อป้องกันกำรรับสินบนที่ไม่ให้เจ้ำหน้ำที่เรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และป้องกันไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอ้ือ
ประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมหลักนิติธรรม โดยยึดหลักควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ก ำหนดเป็นมำตรกำรกลไล หรือ
กำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรับสินบนและก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

1.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ในกำรเสริมสรำงวัฒนธรรมและคำนิยมสุจริตและกำร
ต่อตำนกำรทุจริตในหนวยงำน ตลอดจนกำรก ำหนด มำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรปองกันผล     

ประโยชนทับซอน รวมถึงแนวทำงในกำรปองกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหนวยงำนที่เปนรูปธรรม และ
ชัดเจน ผ่ำนกลไกกำรจัดท ำแผนปองกันและปรำบปรำม กำรทุจริต และกำรก ำกับติดตำมอยำงตอเนื่อง รวมไป
จนถึงกำรประเมินกลไกกำรตรวจสอบภำยในหนวยงำน ที่มีควำมเปนอิสระ ไมถูกแทรกแซง ปรำศจำกอคติ มี
ควำมเปนกลำงและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ในกำรปองกันกำรทุจริตในหนวยงำน มีแผนกำรด ำเนินงำน 
ประกอบด้วย  

1)  กำรเสริมสรำงวัฒนธรรมสจุริต มีกำรสงเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน 
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อยำงซ่ือสัตย์สุจริตและไมทนตอกำรทุจริต และพัฒนำใหเปนวัฒนธรรมและคำนิยมของหนวยงำน โดยมี
แผนกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน สบร. 
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนฯ ในด้ำนควำมโปร่งใส ด้ำนควำมพร้อมรับผิด 
ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนใน
หน่วยงำน และด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน ปฎิวัติให้องค์กรมีวัฒนธรรมและให้เจ้ำหน้ำที่ถือปฏิบัติในเรื่อง
ดังกล่ำวโดยมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ กำรเผยแพร่ข้อมูล และหรือกำรอบรม เพ่ือให้เกิดเป็นค่ำนิยมสุจริต
และต่อต้ำนกำรทุจริตที่อำจจะเกิดขึ้นในหน่วยงำน ไม่นิ่งนอนใจหรือไม่รับรู้และวำงเฉยต่อพฤติกรรมที่แสดงถึง
กำรส่อกำรทุจริต    

2)  กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มีกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง เกี่ยวกับกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน เพ่ือพัฒนำไปสู่กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน มีแผนกำรด ำเนินงำนดังนี้   1) วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน เพ่ือน ำข้อมูล ปัญหำ และอุปสรรคของหน่วยงำน หรือ
ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิเครำะห์น ำมำพัฒนำและก ำหนดเป็นมำตรกำรกลไกหรือกำรวำงระบบกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 2) กำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน โดยให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรกระท ำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสำมำรถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ โดย
มีมำตรกำรเด็ดขำดเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน โดยให้เจ้ำหน้ำที่ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

3)  แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในหน่วยงำน โดยจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรที่ชัดเจนและมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง ซึ่งก ำหนดเป็น
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน โดยยึดหลักนิติธรรม และ
ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มตรวจสอบถ่วงดุลกำรบริหำรงำนให้เกิด ควำมถูกต้อง โปร่งใสในองค์กร โดยแผนกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้  1) แผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่เป็น
โครงกำรหรือกิจกรรม เพ่ือป้องกันกำรทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน และมีกำร
ตรวจสอบถ่วงดุลภำยใน มีกลไกกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำน ที่มีควำมเป็นอิสระ  ไม่ถูกแทรกแซง ปรำศจำก
อคติ มีควำมเป็นกลำง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรป้องกันกำรทุจริต รวมไปถึงมีกระบวนกำร
ลงโทษทำงวินัยต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้กระท ำกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง  2) กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือกับก ำติดตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม บริหำรงำนที่โปร่งใสโดยมี
กิจกรรมที่แสดงถึงกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนที่โปร่งใสขึ้น 

1.5  ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 

กระบวนกำรของหน่วยงำน ที่แสดงถึงกำรให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดมำตรฐำนและควำมเป็น
ธรรมในกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร และประเมินกระบวนกำรมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริกำรหรือประชำชนด้วย
กำรพัฒนำกระบวนกำร อ ำนวยควำมสะดวก กำรให้บริกำรประชำชนด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้  
และประเมินกระบวนกำรของหน่วยงำนที่แสดงถึงกำรมีคุณธรรมในกำรบริหำรงำน บุคคลภำยในหน่วยงำน ทั้ง
ในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรคัดเลือก กำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย พิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
ด้ำนกระบวนกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและกำรธ ำรงรักษำคนดี คนเก่ง และด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล กำรบริหำรงบประมำณ เช่น กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณจะตอ้งเป็นไป อย่ำงโปร่งใส และจะต้องพิจำรณำ
ใช้จำ่ยในสิ่งที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อมี
กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแล้ว ก็จะต้องมีกำรรำยงำนตำมข้อเท็จจริงเช่นกัน กำรมอบหมำยงำนให้แก่
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ผู้ใต้บังคับบัญชำจะต้องค ำนึงถึงขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ขอบเขต ตำมค ำบรรยำยลักษณะงำนที่
หน่วยงำนก ำหนด หรือขอบเขตตำมภำรกิจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ มีควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบ แก่ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องให้
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม มีแผนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย  

1)   มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร มีกำรก ำกับดูแล 
มำตรฐำนและควำมเป็นธรรม ในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  1) ก ำหนดมำตรกำร 
กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  
ตำมภำรกิจหลักในกำรบริกำรด้ำนแหล่งเรียนรู้ด้ำนอุทยำนกำรเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ ให้ชัดเจนและ
เป็นไปตำมระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่   และใช้
มำตรกำรเข้มงวดกับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตำกำรกลไรหรือวำงระบบเพ่ือตรวจสอบกำรปฏิบัติของ เจ้ำหน้ำที่ 
โดยยึดหลักควำมถูกต้องและควำมเสมอภำค ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีควำมเข้มงวด       
2)  กำรพัฒนำกระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวกกำรให้บริกำรประชำชน ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้ 
ในกำรให้บริกำร อนุมัติ อนุญำต ในภำรกิจหลักงำนบริกำรในแหล่งเรียรู้ของ สบร.  

2)   คุณธรรมกำรบริหำรงำน ได้รับทรำบและตระหนักถึงกำรรับรู้ เกี่ยวกับกำร
บริหำรงำน ทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล ด้ำนงบประมำณ และด้ำนกำรมอบหมำยงำน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้กำร
บริหำรงำน ภำยในของหน่วยงำนมีคุณธรรมมำกขึ้น  ได้แก่  1)  กำรบริหำรงำนบุคคล โดยมุ่งเน้นกำรกำร
บริหำรจัดกำร/พัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ มี
ระบบกำรบริหำรงำนบุคคล อำทิ กำรพัฒนำบุคลำกร  และจัดท ำแผนบริหำรงำนบุคคล เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกรให้สอดคล้องกับภำรกิจและตำมต ำแหน่ง ที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ  2)  กำรบริหำร
งบประมำณ  ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ ตำมหลัก ควำมโปร่งใส หลักนิติธรรม 
และประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักควำมคุ้มค่ำและตรวจสอบได้  3)  กำรมอบหมำยงำน ให้
ควำมส ำคัญกับกำรมอบหมำยงำนที่มีควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ  ซึ่งกำรสั่งงำนหรือ
มอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ ต้องค ำนึงถึงขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ขอบเขตตำมค ำบรรยำย
ลักษณะงำนที่หน่วยงำนก ำหนด หรือขอบเขตตำมภำรกิจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ไม่สั่งงำนในเรื่องที่
เกี่ยวกับธุระส่วนตัว มีควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งกำรสั่งงำนหรือมอบหมำยงำนให้แก่
ผู้ ใต้บังคับบัญชำ ต้องมีกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ เอำใจใส่ติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำอยู่เสมอ และพร้อมเข้ำช่วยเหลือเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชำเกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน  

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ สบร.ประจ ำปีงบประมำณ 2560 โดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ได้คะแนน ITA เท่ำกับ 89.63 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งจัดว่ำมีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสูงมำก  โดยมีผลกำร
ประเมินในภำพรวมที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในช่วงปี 2558-2560 ซึ่งได้คะแนน 79.08  84.41 และ 89.63  
ตำมล ำดับ รำยละเอียดดังตำรำง   
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ดัชนี  คะแนนที่ได้ (ร้อยละ) 
 2558 2559 2560 
1. ควำมโปร่งใส (Transparency)  83.59 86.86 98.12 
2. ควำมพร้อมรับผิด (Accountability)   73.55 87.00 90.85 
3. กำรปลอดกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption-free Index)   98.79 96.72 90.04 
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)   62.21 75.79 84.23 
5. คณุธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity)   68.99 70.9 80.44 

ภำพรวม 79.08 84.41 89.63 

ทั้งนี้  ดัชนีที่มีผลคะแนนสูงสุดคือ ดัชนีควำมโปร่งใส เท่ำกับ 98.12 คะแนน  และดัชนีที่มีผลคะแนน
ต่ ำกว่ำ 90  คือดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน เท่ำกับ 80.44 คะแนน และดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร เท่ำกับ 84.23 คะแนน 

นอกจำกนี้  เมื่อพิจำรณำผลคะแนนที่ได้ในแต่ละเครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วย 1) แบบส ำรวจหลักฐำน
เชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  2) แบบส ำรวจ
ควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  และ    
3) แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT)  พบว่ำ ผลคะแนนที่ได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน มีคะแนนต่ ำ
ที่สุด อยู่ที่ 73.67 คะแนน  ขณะที่ผลคะแนนที่ได้จำกแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ ได้ 100 คะแนน  และ
แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกได้ 94.15 คะแนน   
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80.ส ำนักงำนบริหำรและพฒันำองคค์วำมรู้
100

ล ำดบั
ค่ำน ้ำหนัก 

(ร้อยละ)
EBIT IIT EIT

 คะแนนท่ี

ได้ (100)

 คะแนน

หลงัถว่ง

น ้ำหนัก

1 ควำมโปร่งใส 26 98.12       25.51         

1.1 การให้ เปิดเผย และเขา้ถงึขอ้มลู 99.40       

1.1.1 การด าเนนิการเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้าง 100.00    100.00      

1.1.2 การให้ เปิดเผย และเขา้ถงึขอ้มลูของหน่วยงาน 100.00    95.20      98.40       

1.2 การมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นได้สว่นเสยี 96.07       

1.2.1 การมสีว่นร่วมในการด าเนนิงาน 100.00    85.30      94.12       

1.2.2 การจดัการเรื่องรอ้งเรยีน 100.00    90.10      98.02       

2 ควำมพร้อมรบัผิด 18 90.85       16.35         

2.1 ความพรอ้มรบัผดิ 86.06       

2.1.1 ความพรอ้มรบัผดิในการปฏบิตังิาน 78.85      93.52      86.18       

2.1.2 ความพรอ้มรบัผดิในการบรหิารงาน 75.04      95.88      85.46       

2.2 เจตจ านงสจุรติ 95.27       

เจตจ านงสจุรติในการบรหิารงาน 100.00    71.01      96.51      95.27       

3 ควำมปลอดจำกกำรทจุริตในกำรปฏิบติังำน 22 90.04       19.81         

3.1 การถูกชี้มลูความผดิ 100.00      

เรื่องชี้มลูความผดิ 100.00    100.00      

3.2 การทุจรติต่อหน้าที่ 92.55       

3.2.1 การรบัสนิบน 84.62      100.00    93.85       

3.2.2 การใช้ต าแหน่งหน้าทีใ่นการเอือ้ประโยชน์ 78.14      100.00    91.26       

3.3 ความปลอดจากการทุจรติเชงินโยบาย 81.26       

ความปลอดจากการทุจรติเชงินโยบาย 77.72      84.80      81.26       

4 วฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร 16 84.23       13.48         

4.1 การสรา้งวฒันธรรมสจุรติในหน่วยงาน 73.01       

4.1.1 การสบืทอดวฒันธรรมสจุรติ 65.46      65.46       

4.1.2 การไม่ทนต่อการทุจรติ 83.42      83.42       

4.1.3 การอายและเกรงกลวัทีจ่ะทุจรติ 71.58      71.58       

4.2 การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 91.48       

การด าเนนิการเพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นในหน่วยงาน 100.00    74.44      91.48       

4.3 การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในหน่วยงาน 84.41       

4.3.1 แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 100.00    69.27      84.64       

4.3.2 การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 100.00    68.37      84.18       

5 คณุธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 18 80.44       14.48         

5.1 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏบิตังิาน 98.45       

5.1.1 มาตรฐานการปฏบิตังิาน 100.00    95.80      98.60       

5.1.2 ความเป็นธรรมในการปฏบิตังิาน 100.00    94.90      98.30       

5.2 คุณธรรมในการบรหิารงาน 69.64       

5.2.1 การบรหิารงานบุคคล 57.24      57.24       

5.2.2 การบรหิารงบประมาณ 78.73      78.73       

5.2.3 คุณธรรมในการมอบหมายงาน 73.09      73.09       

5.2.4 การบรหิารสภาพแวดลอ้มในการท างาน 69.19      69.19       

100.00     73.67       94.15      

89.63         

ดชันีช้ีวดัในกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใส

คะแนนรำยแบบส ำรวจ

คะแนนคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
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2. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ประจ ำปีงบประมำณ 2560  
ในปีงบประมำณ 2560  สบร. ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุทจริต ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 และสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยมีรำยละเอียดกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ กิจกรรม/โครงกำร 
ตัวชี้วัดผลส ำเร็จและเป้ำหมำย 
ปีงบประมำณ      พ.ศ. 2560 ผลกำรด ำเนินงำน 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
1.เสริมสรำ้ง
จิตส ำนึกและ
ค่ำนิยมให้
หน่วยงำน
ภำครัฐ
บริหำรงำนตำม
หลักธรรมำภิ
บำล 

1.1 กิจกรรมส่งเสรมิกำรด ำเนินชีวติ
ตำมหลักกำรเศรษฐกิจพอเพียง 
กำรด ำเนินกำร 
1.1 เผยแพร่เรื่องหลักกำรเศรษฐกจิ
พอเพียงให้กับบุคลำกร ของ สบร. 
เพื่อเสรมิสร้ำงจิตส ำนึก 
1.2 ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดบัได้
เรียนรู้และปฏิบัตติำมหลักคณุธรรม
และควำมโปร่งใส 
กำรด ำเนินกำร 
จัดอบรม/สมัมนำเพื่อส่งเสริมให้
ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจ 

ช่องทำงในกำร
เผยแพรห่ลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับ
บุคลำกรในหน่วยงำน 
โดยสื่อทำง internet, 
บอร์ดประชำสัมพันธ ์
จ ำนวนครั้งในกำรจัด
ฝึกอบรม/จัดอบรม/
สัมมนำเพื่อส่งเสริมให้
ควำมรู้และสร้ำงควำม
เข้ำใจในหลักคณุธรรม
และควำมโปร่งใส 

จ ำนวน 2 
ช่องทำง 
 
 
 
 
อย่ำงน้อย 1 
ครั้ง 
 
 

1 .  เ ผยแพร่ อ งค์ ค ว ำมรู้ เ รื่ อ ง
คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐำนใน
สังคมไทย 5 ประกำร ผ่ำนทำง
เ ว็ บ ไ ซ ต์  ส บ ร .  ติ ด บ อ ร์ ด
ประชำสัมพันธ์.และผลิตแผ่นพับ  
2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงำน เรื่อง   
“ ส ร้ ำ ง คุ ณ ธ ร ร ม   ป ลู ก ฝั ง
วัฒนธรรม ควำมโปร่งใส  ต่อต้ำน
กำรทุจริต และไร้ผล ประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร”  เมื่อวันที่   22  
กุมภำพันธ์ 2560 ณ  สโมสร
ทหำรบก กทม. 

ฝอก. 

2. บูรณำกำร
หน่วยงำนทุก
ภำคส่วนในกำร
ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐ 

2.1 กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/สมัมนำ
ของหน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจรติ
ภำยในประเทศของบุคลำกร สบร. 
 กำรด ำเนินกำร 
กำรส่งบุคลำกรของ สบร. เข้ำร่วม
อบรม/สัมมนำกับหน่วยงำน
ภำยในประเทศ 

จ ำนวนครั้งกำรส่ง
บุคลำกรของ สบร. 
เข้ำร่วมอบรม/สัมมนำ
กับหน่วยงำน
ภำยในประเทศท่ี
ต่อต้ำนกำรทุจริตได้
จัดขึ้น 
 

อย่ำงน้อย 2 
ครั้ง  

1. เจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมเสวนำ เวที
คุณธรรมและควำมโปร่งใสเพื่อ
องค์กรภำครัฐ ในวันที่ 18 ม.ค. 
60 ณ โรงแรมเซ็นทรำศูนย์
รำชกำร 
2. เจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมเสวนำ เหลียว
หลั ง  แลหน้ ำ  จ ริ ย ธร รมตำม
รัฐธรรมนูญ ในวันที่ 1 ก.พ. 60 ณ 
โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำร  

ฝอก. 

3. เสริมสร้ำง
ควำมแข็งแกร่ง
แก่หน่วยงำน
ต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

3.1 กิจกรรมเสริมสร้ำงกำร
ตรวจสอบใหม้ีควำมเขม้แข็งให้แก่
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมถึงมี
กำรวำงระบบควบคมุภำยในให้มี
ประสิทธิภำพ 
กำรด ำเนินกำร 
รวบรวมผลกำรควบคุมภำยในของ 
สบร. ที่แสดงให้เห็นถึงควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำน 

มีรำยงำนผลกำร
ควบคุมภำยใน ที่
แสดงให้เห็นถึงควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 

จ ำนวน 1 
ครั้ง / ป ี
 

1. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ควบคุมภำยใน  เพื่อติดตำมผลทุก
ไตรมำส และ หลักฐำน ส ำเนำ
หนังสือกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน  (แบบ ปอ. 1)  
 

ฝอก. 

4. เสริมสร้ำง
สมรรถนะ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
ในกำรป้องกัน
และปรำบปรำม
กำรทุจริต
ภำครัฐ  

4.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะ
ควำมรู้ในงำนที่รับผิดชอบของ
บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
กำรด ำเนินงำน 
พัฒนำบุคลำกรให้มคีวำมรู้ ทักษะ
และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและถูกต้อง 
ตำมกฏข้อบังคับ  

จ ำนวนครั้งในกำร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ
ทักษะควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องกับงำนท่ี
รับผิดชอบ  

อย่ำงน้อย 1 
ครั้ง 
 

1 .  จั ด ส่ ง เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ เ ข้ ำ ร่ ว ม
ประชุมสัมมนำโครงกำรเกี่ยวกับ
เทคนิคกำรบริหำรงำนพัสดุช้ันสูง 
เมื่อวันที่  26-27 พ.ย. 59 จ ำนวน 
3 คน ณ  โรงแรมเอบีน่ำ เฮ้ำส์  
กทม. 
 

ฝอก. 
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3. ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมกำรบริหำร ผู้อ ำนวยกำร และผู้ปฏิบัติงำน 

  โดยได้มีกำรบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ ว่ำด้วย 
ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมกำรบริหำร ผู้อ ำนวยกำร และผู้ปฏิบัติงำน พ.ศ. 2553 สรุปสำระส ำคัญได้ดังนี ้

ส่วนที่ 1   มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก 
(1) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(3) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(4) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
(5) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(6) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(7) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(8) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

ส่วนที่ 2   มำตรฐำนจริยธรรมขององค์กร 
(1) ต้องจงรักภักดีต่อชำติ  ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 
(2) ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำไว้และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุก

ประกำร 
(3) ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเป็นพลเมืองดี เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
(4) ต้องไมป่ระพฤติตนอันก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต ำแหน่งหน้ำที่ 
(5) ต้องปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถด้วยควำมเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญำ ควำมรู้

ควำมสำมำรถให้บรรลุตำมผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพตำมภำระหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติและประชำชน 

(6) ต้องมุ่งแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนด้วยควำมเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำนและประชำชน 

(7) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ เรียบร้อย  มีอัธยำศัย 
(8) ต้องรักษำควำมลับที่ได้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับโดยผู้ปฏิบัติงำนจะ

กระท ำได้ต่อเมื่อมีอ ำนำจหน้ำที่และได้รับอนุญำตจำกผู้อ ำนวยกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำร
หรือเป็นไปตำมกฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น 

(9) ต้องรักษำและเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ร่วมงำน พร้อมกับให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันในทำงที่ชอบ 

(10) ต้องไมใ่ช้สถำนะหรือต ำแหน่งไปแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่ำจะเป็น
ประโยชน์ในทำงทรัพย์สินหรือไม่ก็ตำม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก ำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใด
จำกผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่ำงๆ   อันอำจจะเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของตน เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำหรือกำรให้ตำมประเพณี 

(11) ต้องประพฤติตนให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนด้วยควำมสุภำพมีน้ ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี 
ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของเพ่ือนร่วมงำนและไม่น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำ
แอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน 
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4.  กำรประกำศเจตจ ำนงสจุริตในกำรบริหำรงำน 

 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560  ดร.อธิปัตย์ บ ำรุง ผู้อ ำนวยกำร สบร. พร้อมกับผู้บริหำรและ
ผู้ปฏิบัติงำน  ได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน ภำยใต้กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  โดยให้ค ำมั่นว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้ำที่และ
พัฒนำองค์กรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิด ปลอดกำรทุจริตในหน้ำที่ สร้ำงวัฒนธรรมที่ดีใน
องค์กร และมีคุณธรรมในกำรท ำงำน เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส ำคัญ และมุ่งน ำสู่กำรเป็นองค์กรที่ยึด
หลักธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส   
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ส่วนที่ 3   แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ของ ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้   

1. หลักกำรและเหตุผล 

    กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ของส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ เพ่ือใช้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ อย่ำงยั่งยืน  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่บุคลำกรของ สบร. ในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิบำล
รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตน ตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม  

2.2  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร สบร. เป็นไปด้วยควำมชัดเจนโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้  

2.3  เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรและส่วนรวม  

2.4  เพ่ือสร้ำงแนวร่วมในกำรป้องกันพฤติกรรมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกร  

2.5  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

3. กลุ่มเป้ำหมำย   

    บุคลำกรของส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ทุกคน   

4. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ปงีบประมำณ 2561 (ตุลำคม 2560 - กันยำยน 2561) 

5. ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน  5  ด้ำน  ประกอบด้วย   

 5.1  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและคำ่นิยมใหห้น่วยงำนภำครัฐบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภบิำล 

 5.2  ยุทธศำสตร์ที่ 2   กำรบูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 

 5.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริต 

 5.4  ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ  

 5.5  ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐ  
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6.  แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ทีจ่ะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2561  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ไตรมำส 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 

60) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 

61) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 

61) 

ไตรมำส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 

61) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรเสรมิสร้ำงจิตส ำนึกและคำ่นิยมใหห้น่วยงำนภำครฐับรหิำรงำนตำมหลักธรรมำภบิำล 
1) เผยแพร่มำตรกำรและ
กลไก ด้ำนคณุธรรม 
จริยธรรม 

ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนฯ ในด้ำน
ควำมโปร่งใส ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ด้ำนควำมปลอดจำก
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน  ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน และด้ำน
กำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน เพื่อให้บรรลุผลตำมนโยบำย
ขององค์กำร 

 มี กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
เจ้ำหน้ำท่ีด้ำนควำมโปร่งใส
จ ำนวน 4 ครั้ง 

 เกิดควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำนและพร้อมรับ
กำรตรวจสอบ  จ ำนวน
50,000 คน/ครั้ง 

    สบร.ส่วนกลำงและ
หน่วยงำนภำยใน 

2) เผยแพร่องค์ควำมรูเ้รื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง และพระ
รำชด ำรสัของ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9  

เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังทัศนคติในกำรท ำงำนและ
กำรด ำเนินชีวิตที่มีเหตุมีผล และตั้งอยู่บนหลักธรรมำ     
ภิบำล 

 มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องให้แก่บุคลำกร 
อย่ำงต่อเนื่อง 

    ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

3) กิจกรรมส่งเสรมิให้
บุคลำกรทุกระดับไดเ้รียนรู้
และปฏิบตัิด้ำนคณุธรรมและ
จริยธรรม 
 

 เพื่อปลูกฝังเสริมสรำ้งด้ำนคณุธรรม จริยธรรมใน
องค์กร 

 สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรม 

 มีผู้เข้ำอบรมร้อยละ 70 
ของบุคลำกร  

 ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีได้
น ำหลักคณุธรรม 
จริยธรรมมำบริหำร
จัดกำรในกำรด ำเนินชีวิต 

- -   สบร.ส่วนกลำงและ
หน่วยงำนภำยใน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   กำรบูรณำกำรหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติภำครัฐ 
1) กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/
ประชุม/สัมมนำของ
หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริต

 เพื่อรับทรำบนโยบำย มำตรกำร ข้อมูล องค์ควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและ

 มีกำรส่งบุคลำกรของ สบร. 
เข้ำร่วมอบรม/สัมมนำกับ
หน่วยงำนภำยในประเทศที่

    ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงกำร เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2561  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ไตรมำส 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 

60) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 

61) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 

61) 

ไตรมำส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 

61) 

ภำยในประเทศของบุคลำกร 
สบร.  

ปรำบปรำมกำรทุจริต  ต่อต้ำนกำรทุจริตได้จัดขึ้น 
อย่ำงน้อย 2 ครั้ง  

ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งแก่หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริต 
1)  กิจกรรมเสริมสร้ำงกำร
ตรวจสอบใหม้ีควำมเขม้แข็ง
ให้แก่หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน รวมถึงมีกำรวำง
ระบบควบคมุภำยในให้มี
ประสิทธิภำพ  

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของ สบร.บรรลุตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้องตำมกฎหมำย
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

 มีรำยงำนผลกำรควบคุม
ภำยใน 1 ฉบับ 

    ฝ่ำยอ ำนวยกำร/ 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรเสรมิสร้ำงสมรรถนะเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐในกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
1) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำง
ทักษะควำมรู้ในงำนท่ี
รับผิดชอบของบุคลำกรใน
หน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้องตำมข้อบังคับ 

 มีกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ
ทักษะควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับงำนท่ีรับผิดชอบอย่ำง
น้อย 1 ครั้ง  

    ส ำนักทรัพยำกรบุคคล/ 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐ 
1) กำรจัดให้มีกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี ต่องำนบริกำรของ 
สบร. 

 เพื่อน ำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะมำพัฒนำ
ปรับปรุงงำนบริกำรของ สบร. ใหม้ีประสิทธิภำพ มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนโยบำยของรัฐในด้ำน
กำรส่งเสริมควำมรู้ให้แก่ประชำชน  

 เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรท ำงำน 
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
รวมทั้งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ใหเ้ข้ำถึงและรับรู้
ข่ำวสำรกำรเรยีนรู้ขององค์กร  

 กำรจัดประชุมกลุม่ย่อย 2 
ครั้ง  

 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้บริกำรหรือผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีพึงพอใจกับงำน
บริกำร ร้อยละ 80  

 เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือ
เพื่อลดควำมเหลี่ยมล้ ำ 27 
แห่ง  

- -  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สบร.ส่วนกลำงและ
หน่วยงำนภำยใน 
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ส ำ นั ก ง ำ นบ ริ ห ำ ร แ ล ะ พัฒ น ำ อ ง ค์ ค ว ำ ม รู้  ( อ ง ค์ ก ำ ร ม หำ ช น )  
   6 9 / 1 8 - 1 9  อ ำค ำ ร มิ ว  บิ ล ดิ้ ง   
     ( วิ ท ย ำ ลั ย ก ำ ร จั ด ก ำ ร มห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ม หิ ด ล )    
        ถ . วิ ภ ำ ว ดี รั ง สิ ต  แ ขว ง ส ำ ม เ สน ใน   ก รุ ง เ ท พฯ  1 0 4 00  
           โ ท ร ศั พ ท์  0 - 21 05 65 00   โ ท ร ส ำ ร  0 - 2 1 05 - 6 5 5 6 , 8   
             w ww . o km d . o r . t h   


