
การด าเนินการตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

กระตุกต่อมคิด 



ได้แก่  แผนยุทธศาสตร์  แผนการปฏิบัติงานประจ าปี  
แผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติ งานเฉพาะด้านอื่นๆ  
รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานเฉพาะด้านอื่นๆ  
หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้ฝ่ายสื่อสาร
องค์กรผ่านทางอีเมล์ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการ
อนุมัติจากผู้อ านวยการหรือคณะกรรมการฯ รวมท้ังส่ง
ส าเนาอี เมล์ ให้ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบทราบ  และ
ผู้อ านวยการฝ่ายฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
และส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ี Web Admin  พิจารณา
รูปแบบการจัดวางข้อมูล และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ท้ังนี้
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 การด าเนินงานตามมาตรการ กลไกในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ สบร .  ได้
ด าเนินการ ดังนี้  อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ
ถูกต้องอยู่เสมอ ประกอบด้วย  ข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลตลอดจนบริการของหน่วยงาน   การ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ และการให้บริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Service) และเรียนรู้
พฤติกรรมของผู้ ใช้บริการ ในส่วนของวิธีการ 
ขั้นตอน และผู้มีหน้า ท่ีในการเผยแพร่ข้อมูลก็
สามารถด าเนินการตามมาตรการท่ีก าหนดไว้ อาทิ
ข้อมูลภารกิจประจ าของหน่วยงานท่ีผ่านการอนุมัติ
ตามขั้นตอนปกติในการด าเนินงานจากผู้อ านวยการ 
หรือคณะกรรมการฯ มาแล้ว  

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและทุกสว่นงาน 

การด าเนินการตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 



หนว่ยงานบริการและสว่นงานติดตามประเมินผล 

การด าเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

การด าเนินการตามมาตรการ กลไก การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานบริการ
ในแหล่งเรียนรู้ สบร.มีการด าเนินงานโดยมี
การประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จาก
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงาน
บริการ ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  
แหล่ง เรียนรู้ เครือข่ าย ท่ี  สบร .  ให้การ
สนับสนุน และ การให้บริการการเรียนรู้
ออนไลน์ของ สบร.  

ท้ังนี้เปิดช่องทางในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบไม่เป็นทางการ เพื่อ
ผู้ใช้บริการ และผู้ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
ได้ ง่ าย  มี ความสอดคล้องกับยุ คสมั ยและ
เทคโนโลยี อีกท้ังมีความสะดวกในการแสดง
ความคิดเห็นได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา
และสถาน ท่ี  ไ ด้ แ ก่  ช่ อ งทา ง   Facebook 
Website YouTube Twitter และ Line รวมท้ัง
จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นตั้งไว้ ณ จุด
ให้บริการของแหล่งเรียนรู้  เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และค า
ติชมได้อีกช่องทางหนึ่ง 



ฝ่ายอ านวยการ 

การด าเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต 

ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ 
สบร. รับเรื่องร้องเรียน แสดงผลการรายการรับเรื่อง
ร้องเรียน และจัดท ารายงานการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม 2562 ถึ ง เดือน มีนาคม 2563 ของ
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) 

โดย สบร.มีเรื่องร้องเรียนจ านวน 1 เรื่องคือการ
ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอไม่
เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560 ตามมาตรา 8 
วรรคหนึ่ง (2) และการพิจารณาให้คะแนนไม่
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จั ดซื้ อ จั ดจ้ า งและการบริหารพั สดุ ภ าครั ฐ 
พ.ศ.2560 ข้อ 55 (4) (ง) (จ)  สบร.ได้ด าเนินการ
แก้ ไข ดั งนี้  สร้ างความรู้ ความเข้ า ใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 
โดยจัดอบรม เป็นต้น  



การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

ฝ่ายอ านวยการ 

ด าเนินการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560 ของ 
สบร. ด าเนินการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในการปฏับัติ
งานจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้เผยแพร่เพื่อให้มาตรการ
ดังกล่าว เกิดความคุ้มค่า และมีคุณภาพ และตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ราคาเหมาะสม มีแผนการ
บริหารพัสดุ ท่ี เหมาะสมและชัด เจน  มี โปร่ ง ใส 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวางแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ล่วงหน้า  มีก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม  

โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ  รวมทั้งต้องตรวจสอบและ จัดเก็บข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้ างและบริหารพัสดุอย่าง เป็นระบบเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ  ซึ่งการด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่
ละครั้ ง  ผู้ อ านวยการหรือผู้ที่ ได้รับมอบอ านาจ แต่งตั้ ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 พร้อมก าหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ด้วย และให้คณะกรรมการแต่ละ
คณะ รายงานผลการพิจารณาต่อผู้อ านวยการ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจ ได้มอบอ านาจ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้ามี
เหตุที่ท าให้มีการรายงานล่าช้า ให้เสนอผู้อ านวยการ หรือผู้ที่
ได้รับมอบอ านาจ  พร้อมเหตุผลความจ าเป็น พิจารณาขยาย
เวลาได้ตามความจ าเป็น 



การด าเนินการตามคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

ฝ่ายอ านวยการ 

ด า เนิ นการทบทวนคู่ มื อการบริหารจั ดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เป็นปัจจุบัน โดยเผยแพร่
คู่มือบนเว็บไซต์ สบร. และในระบบส านักงาน 
เพื่ อเป็นหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมเป็น
รากฐานของการบริหารงานภาครัฐท่ีดี ให้เจ้าหน้าท่ี
ถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบ
ใดๆ  อันเนื่องจากการด ารงต าแหน่ง และถูก
คาดหวังให้ปฏิบัติหน้าท่ีและตัดสินใจ โดยปราศจาก
อคติ  และมีขอบเขตในการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์เสมอ รวมถึงการรับ-ให้สินบน เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต  และท าลาย
ชื่อเสียงของตนเองและองค์กร  

จึงมีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม 
และมาตรการป้องกันการรับสินบน  เพื่อใช้
เป็นแนว ปฏิบัติตนในการร่วมด้วยช่วยกัน
รณรงค์  สร้างสั งคมไทยให้ เป็นสั งคมท่ีมี
คุณธรรม สุจริต และโปร่งใส และเพื่อป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการรับ-ให้
สินบนอื่นใดในการ ปฏิบัติหน้าท่ี และจะไม่
ด าเนินการใดๆ ท่ีจะเป็นการกระท าาท่ีเรียกว่า 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” 



การด าเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

ฝ่ายอ านวยการ 

การด าเนินการยังคงประกาศใช่มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์สบร. และใน
ระบบส านักงาน เพื่ อ ใช เป นแนวทางในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงาน 
ให เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข อบังคับ 
มาตรฐาน คู มือ การปฏิบัติงาน และขั้นตอนท่ี
เกี่ยวข้องอยางโปรงใสและเปนธรรม โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ การลดการใชดุลพินิจของบุคลากรในการ
ด าเนินงานตามภารกิจ และการใชดุลพินิจในการ
บริหารงานบุคคล  

โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใช้
ดุลยพินิจของผู้ ใต้บังคับบัญชา ให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล
อย่างเป็นระบบ  และค านึงถึ งระบบคุณธรรม 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรความเสมอภาค 
เป็นธรรม และประโยชน์ของส านักงาน และ
ก าหนดให้การบริหารงานบุคคลจัดท าระบบท่ี
เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม  


