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กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหารชน) หรือ สบร. มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสประกอบด้วย มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม  เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในการก าหนดขั้นตอน วิธีการ และผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบงประมาณ 
พ.ศ.2562 สบร. มีผลคะแนนที่ 89.68 คะแนน หรืออยู่ในเกณฑ์ระดับ A  ซึ่งจากผลการประเมิน สบร.จะต้อง
น ามาวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น จัดท า
เป็นแนวทาง มาตรการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ การก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและ
การรายงานผลของหน่วยงาน เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
โดยได้ด าเนินการ ดังนี้  

1. กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของ สบร. โดยสรุปผล ดังนี้  
1.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับ A และ AA หรือได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  โดย สบร. มีผลคะแนนที่ 89.68 คะแนน หรืออยู่ใน
เกณฑ์ระดับ A  มีผลประเมินรายตัวชี้วัด  และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการเปิดเผยข้อมูลและการ
ป้องกันการทุจริต โดยได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  และการปฏิบัติหน้าที่  คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนน
ในล าดับรองลงมา ตามล าดับ และคะแนนที่ได้น้อยสุดคือ การใช้งบประมาณ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ตามตาราง ดังนี้  

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
1 การเปิดเผยข้อมูล 100 
2 การป้องกันการทุจริต 100 
3 การปฏิบัติหน้าที่ 89.05 
4 คุณภาพการด าเนินงาน 86.17 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.03 
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อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 83.76 
7 การใช้อ านาจ 81.51 
8 การปรับปรุงการท างาน 80.65 
9 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 78.01 
10 การใช้งบประมาณ 76.00 

 
1.1 ผลคะแนนจากการวิเคราะหแ์บบประเมิน  ประกอบด้วย  

  1)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT)  ซึ่งได้ส ารวจบุคลากรของหน่วยงานที่ท างานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  จ านวน 35 ราย  พบว่า 
สบร. มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good)  บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อ
การบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ่ งที่
ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี คือ (1) ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม (2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (3) เปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  (4) จัดให้มีช่องทาง
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูล
ของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ   
  2)  แ บ บ วั ด ก าร รั บ รู้ ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ภ ายน อก  (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT)  ซึ่งได้ส ารวจบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มา
รับบริการหรือติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน 193 ราย พบว่า สบร. มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good)  
ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้  โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่
น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาส าหรับ
หน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรด าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไ ม่
ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควรพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการ
ให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

  2.3  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT)   ซึ่งตรวจสอบจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน พบว่า สบร. มีคะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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(Excellence)  โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ

ทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่

จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  ท าให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงาน

สามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้ 

 
2. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ ตามแบบประเมิน แต่ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย

เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
โดยมีประเด็นดังนี้  

แบบประเมิน/ระดับคะแนน ข้อบ่งชี้/ควำมเห็น ประเด็นกำรพัฒนำ 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายใน  (IIT)  /ดี (Good)   
1. หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงาน
ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่ง ใส
และมมีาตรฐานในการปฏิบตัิงาน  
2. บุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและ
แสดงความไว้วางใจท่ีมีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
มีประสิทธิผล 

1. ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุก
คนอย่างเท่าเทียม 
2.. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบ ประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วย งาน มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ    
4. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดย
มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้อง เรียนข้อมูลของผู้
ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ   

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) /ดี (Good)   

1. ประชาชนหรือผูร้ับบริการมีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่า ยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้   
2. มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไมน่ า
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามี
การเรยีกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน
ทรัพย์สินและ ผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจ
ค านวณเป็นเงินได ้

1.  ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที ่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  
2. ให้เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึง
ง่ายไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย  
3. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิด
ความโปร่งใสปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ท างานให้ดีขึ้น 

3.   แบบตรวจการเปดิ เผยข้อมูล

สาธารณะ  (OIT) / ยอดเยี่ยม 

(Excellence) 

1. การวางระบบท่ีมีความเป็นเลิศเพื่อ
เปิด เผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนไดร้ับทราบอยา่งเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมลูใน

รักษาคุณภาพการวางระบบที่เป็นเลิศใน
การเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ และการเป็น
หน่วยงาน“ต้นแบบ”ในการด าเนนิงานใน
ด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่นๆ  
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แบบประเมิน/ระดับคะแนน ข้อบ่งชี้/ควำมเห็น ประเด็นกำรพัฒนำ 
ประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความ
พยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานใหล้ดน้อยลง
หรือไมส่ามารถเกิด ขึ้นได ้
2. หน่วยงานสามารถเป็น“ต้นแบบ”ใน
การด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่
ส่วนราชการอื่นๆ ได ้

 
3.  กำรก ำหนดมำตรกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ สบร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของรายงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือน า
ประเด็นจากผลการประเมินฯ ไปพัฒนา/ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใส เกี่ยวกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในและภายนอก  ดังนี้ 

กิจกรรม ประเด็นกำรพัฒนำ แนวทำงปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
1.การสื่อสารกับ
ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียภายใน 

1. ควรปฏิบัติงาน/ให้ 
บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคน
อย่างเท่าเทียม 
2. การสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
3. เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ        
4. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
สามารถแจ้งเบาะแสอัน
ควรสงสัย โดยมีมาตร การ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูล
ของผู้ร้องเรียนจะต้องถูก
เก็บรักษาไว้เป็นความลับ   

1. น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบ และตดิตามได้โดย ง่าย 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานในเว็บไซต์และให้ผู้
ปฏิบัติ งานไดเ้ข้าถึงข้อมูลการ
ด าเนินงานของส านักงาน  
3.  สร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ให้ บริการต่อผู้มาตดิต่อ อย่างเท่า
เทียมกัน 
 
 

ทุกส่วนงาน 
 
 
 
ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร 
 
 
งานทรัพยากร
บุคคล 

รายงานความก้าว 
หน้า และสรุปผล 
ภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2563  

1. การสื่อสารกับ 
ผู้มีส่วนไดส้่วน

1. ควรมีการเผยแพร่  
ผลงานหรือข้อมูลที่

1. update ข้อมูลในเว็บไซต์ให้
เป็นปัจจุบัน และมีการสื่อสาร

ทุกส่วนงาน 
 

รายงานความก้าว 
หน้า และสรุปผล 
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กิจกรรม ประเด็นกำรพัฒนำ แนวทำงปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 
เสียภายนอก สาธารณชนควรรับทราบ

อย่างชัดเจน  
2. ให้เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่เข้าถึงง่ายไม่
ซับซ้อน และมีช่องทาง
หลากหลาย  
3. เปิดโอกาสให้ผู้ รับ
บริการ ผู้มาติด ต่อหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี
ส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงาน การบริการให้
เกิดความโปร่งใสปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการ
ท างานให้ดีขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง  
2. เปิดเผยข้อมูลตามที่กฏหมาย
ก าหนด 
3. พัฒนาช่องทางการสื่อสาร
เพื่อให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมสี่วน
ร่วมในการด าเนิน งานของ
ส านักงาน 

 
ทุกส่วนงาน 

 
ฝ่ายสื่อสาร

องค์กร 

ภายในวันท่ี 30 
กันยายน 2563 

 
4. มำตรกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ของ สบร.  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.

2563 ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดย สบร. มีคู่มือและมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในเหน่วยงาน ดังนี้  

คู่มือ/มำตรกำร แนวทำง/วิธีกำรปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการเผยแพร่ข้อมลู ต่อ
สาธารณะ 
 

จัดท าแนวทางการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
www.okmd.or.th เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เข้าถึงข้อมลูได้อย่าง
รวดเร็ว โดยมีการก าหนดขั้นตอน วิธีการ และผู้รับผิดชอบแต่และ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
และทุกส่วนงาน 

มาตรการให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีมี
ส่วนร่วม 

การก าหนดมาตรการ และกลไกการด าเนินงานงานบริการในแหล่ง
เรียนรู้ของ สบร. เป็นแนวทางและกระบวนการเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงาน อาทิ การแสดงความ
คิดเห็น การสร้างการรับรู้ การร่วมคิด การร่วมเสนอความเห็น หรือ
ร่วมพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการร่วมกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ประโยชนส์ูงสุด คุม้ค่า รวมทั้งตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
และรับผิดชอบต่อความส าเร็จร่วมกัน โดยมีการก าหนดลักษณะ 
วิธีการด าเนินงาน รายงานผลและก ากับติดตาม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ และกลไกการมีส่วนร่วม 

หน่วยงานบริการ
และส่วนงาน
ติดตามประเมินผล 

http://www.okmd.or.th/
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คู่มือ/มำตรกำร แนวทำง/วิธีกำรปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

จัดท าเป็นแนวทางการจดัการเรื่องรองเรียน ใหสอดคลองกับองคกร 
ในประเด็นปญัหาตางๆ ที่ผูรองเรยีนแจงผานชองทางตางๆ ที่
ก าหนดไวเนื่องจากไมไดรับการบรกิารตามสิทธิที่ก าหนด ไมไดรับ
ความสะดวกตามสมควร ไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบตัิงาน 
หรือไดรับความเสยีหาย ความเดือดรอนอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ส านักงาน หรือหนวยงานภายในของส านักงาน โดยมี
หลักเกณฑและขัน้ตอนการปฏิบัตงิานกับการจัดการเรื่องร้องเรยีน 
การทุจริต  อีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการข้อร้องเรียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยประชาชนไดร้ับความพึงพอใจ
สูงสุด บนพ้ืนฐานของความ เป็นธรรมกับคู่กรณีทุกฝ่าย 

ฝ่ายอ านวยการ 

มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นแนวทางปฏิบัติงานจัดซื้อจดัจ้างและการ
ควบคุมพัสดุ ของ สบร. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง  
สามารถศึกษาให้เข้าใจถึงการปฏบิัติ “งานพัสด”ุ ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ และสอดคล้องกับหลักการ “คุ้มค่า 
โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้” 

ฝ่ายอ านวยการ 

คู่มือการบรหิารจดัการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน   

เพื่อเป็นหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมเป็นรากฐานของการ
บริหารงานภาครัฐที่ดี  ให้ เจ้าหน้าที่ถูกคาดหวังไม่ ให้แสวงหา
ผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ  อันเนื่องจากการด ารงต าแหน่ง และถูก
คาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ โดยปราศจากอคติ และมี
ขอบเขตในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์เสมอ รวมถึงการรับ-ให้
สินบน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต  และท าลายช่ือเสียงของ
ตนเองและองค์กร จึงมีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และมาตรการป้องกัน
การรับสินบน  เพื่อใช้เป็นแนว ปฏิบัติตนในการร่วมด้วยช่วยกัน
รณรงค์ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรม สุจริต และโปร่งใส 
และเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการรับ-ให้สินบน
อื่นใดในการ ปฏิบัติหน้าที่ และจะไม่ด าาเนินการใดๆ ที่จะเป็นการ
กระท าาท่ีเรียกว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  

ฝ่ายอ านวยการ 

มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของบุคลากรของ
ส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
คู่มือ การปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม  

ฝ่ายอ านวยการ 
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จากผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า การด าเนินงานของหน่วยงานได้ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยก 
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิง
รุก” ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการ สบร.ได้น าประเด็นการพัฒนาจากผลการประเมินมาก าหนดมาตรการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานให้ดีขึ้น และช่วยกันร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และช่วยการป้องกันการ
ทุจริต โดยการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงาน
และเผยแพร่ข้อมูลของส านักงานเพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของส านักงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
แสดงถึงความพยายามของส านักงาน ที่จะป้องกันการทุจริตในส านักงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
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