
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

  



 
 

  

 

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

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) หรือ สบร.  ได้ให้ควำมส ำคัญในกำร

กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.

2561-2565) ในประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้ำนกำรป้องปรำม  ซึ่งมเีป้ำหมำยหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ให้มี

มำตรกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน โดยเฉพำะกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ด้วยควำมซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลำกร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภำยใต้กรอบธรรมำภิบำลและกำร

ก ำกับกิจกำรที่ดีอย่ำงแท้จริง  รวมทั้ง ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ

ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้ำหมำยให้ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ  โดย

มีมำตรกำรและกลไกที่มีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติไม่ชอบ  และหลีกเลี่ยงกำร

ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม   นอกจำกนี้ ในกำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment-ITA)  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564   ไดก้ ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี และจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี  เพ่ือเป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่

อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน  

สบร. จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  โดยได้มีกำร

วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนขององค์กรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในปัจจุบัน และน ำมำสู่

กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในเชิงป้องกันที่สอดคล้องกับบริบทและปัจจัยแวดล้อมขององค์กร ผ่ำนโครงกำร/

กิจกรรม/มำตรกำรต่ำงๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน สบร. ได้ใช้เป็นกรอบใน

กำรด ำเนินงำน และป้องกันควำมเสี่ยงกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เกิดผลกระทบและผลลัพธ์ให้เกิดควำม

โปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและบรรลุผลตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ชำติที่จะขับเคลื่อนและยกระดับ

ประเทศให้ปลอดจำกกำรทุจริตและมีธรรมำธิบำลต่อไป  
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ของ ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส่วนที่ 1   บทน ำ  

1.    วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรบริหำรงำนอย่ำงสุจริตโปร่งใส 

1.2 เพ่ือให้กำรบริหำรงำน สบร. เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

1.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำของ สบร.  

2.     เป้ำหมำย 

2.1 บุคลำกรของ สบร.  มีจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อ
สงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรกำรจริยธรรม กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  

2.2  สบร. มีกลไก/มำตรกำร/เครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ  

3.     แผนและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

3.1  แผนแม่บทบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 - 2579) 

1) วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำดไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  

2)  พันธกิจ  “สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำค
ส่วนแบบบูรณำกำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล”  

3)  เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  ระดับคะแนนของดัชนีกำรทุจริต อธิบำยได้ว่ำ “ประเทศไทยใส
สะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” 

4)  ยุทธศำสตร์หลัก  ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์ ได้แก่  

ยุทธศำสตร์ที่ 1  “สร้ำงวัฒนธรรมต้ำนทุจริตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”  

เป้ำประสงค์ :   สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมต้ำน
ทุจริตในทุกรูปแบบ ในระยะ 20 ปี ต้องสร้ำงจิตสำนึกในกำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเพ่ือ
สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 

  เป้ำประสงค์ 

 บุคลำกรทุกองค์กรของทุกภำคส่วนภำยในประเทศ มีกำรรับรู้และศักยภำพเท่ำทันต่อ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรทุจริต 

 ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดและใช้กลไกกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงครอบคลุม 

 กลไก มำตรกำร กฎหมำย กระบวนงำน นวัตกรรม เทคโนโลยี ในด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มีควำมทันต่อสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงกำรทุจริตและประสิทธิภำพสูง 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 “ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเป็นสำกล” 

เป้ำประสงค์ 

 กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่จำเป็นในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้สอดรับ
ทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริตและแนวทำงปฏิบัติสำกล 

 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตมีกำรบริหำรงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออำชีพ มีกำรบังคับใช้กฎหมำย อย่ำง
เคร่งครัด โปร่งใส ปรำศจำกทุจริตคอรัปชั่น และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำ งสะดวก 
รวดเร็ว และทั่วถึง  

1.2 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

1)  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำดไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

2) พันธกิจ  “สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุก
ภำคส่วนแบบบูรณำกำรและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนสำกล” 

3) เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ คะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) สูงกว่ำร้อยละ 50 

4) ยุทธศำสตร์   โดยก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนหลักออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

กลยุทธ์ 

 ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพ่ือต้ำนทุจริต 

 ประยุกต์หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต 
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 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 

กลยุทธ์  

 พัฒนำกลไกกำรก ำหนดให้นักกำรเมืองแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตต่อสำธำรณชน  

 เร่งรัดกำรกำกับติดตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐในทุกระดับ  

 สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนก ำหนดกลยุทธ์และมำตรกำรส ำหรับเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

 พัฒนำระบบกำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือให้
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่มีสัดส่วนเหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำ  

 ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนต่อต้ำนกำรทุจริตส ำหรับภำคเอกชนและภำคประชำชนโดยรัฐ
ให้กำรสนับสนุนทุนตั้งต้น  

 ประยุกต์นวัตกรรมในกำรก ำกับดูแลและควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองของพรรคกำรเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสำธำรณะ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย”  

กลยุทธ์  

 วำงมำตรกำรเสริมในกำรสกัดก้ันกำรทุจริตเชิงนโยบำยบนฐำนธรรมำภิบำล  

 กำรรำยงำนผลสะท้อนกำรสกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย (Policy Cycle Feedback) 
บูรณำกำรและประมวลผลข้อมูลเพื่อกำรรำยงำนนโยบำย 

 กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรรำยงำนและตรวจสอบธรรมำภิบำลในกำรน ำนโยบำยไป
ปฏิบัติ กำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับกำรส่งเสริมภำคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชนและประชำชน
ให้เข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรตรวจสอบ  

 ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม และตรวจสอบ กำรทุจริตเชิงนโยบำยใน
องค์กรปกครอง 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 “พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” 

กลยุทธ์  

 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบงำนป้องกันกำรทุจริต  

 สร้ำงกลไกกำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริต  

 พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต  
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 พัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำร สำธำรณะเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

 กำรพัฒนำ วิเครำะห์ และบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทำงกำร ยกระดับคะแนนดัชนีกำร
รับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย  

 สนับสนุนให้ภำคเอกชนด ำเนินกำรตำมหลักบรรษัทภิบำล  

 พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์ของบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  

 กำรพัฒนำระบบและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : 
UNCAC) 

  ยุทธศำสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 

กลยุทธ์  

 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ  

 ปรับปรุงกำรตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวและควำมถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
ทรัพย์สินคืนจำกกำรทุจริต  

 ปรับปรุงกระบวนกำรและพัฒนำกลไกพิเศษในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำม
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 ตรำกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยในกำรปรำบปรำมกำรทุจริตให้เท่ำทันต่อพลวัต
ของกำรทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญำและมำตรฐำนสำกล  

 บูรณำกำรข้อมูลและข่ำวกรองในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  

 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส (Whistleblower) และ
เจ้ำหน้ำที ่ในกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต  

 พัฒนำสมรรถนะและองค์ควำมรู้เชิงสหวิทยำกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต 

 กำรเปิดโปงผู้กระท ำควำมผิดให้สำธำรณชนรับทรำบและตระหนักถึงโทษของกำร
กระทำกำรทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด  

 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินคดีทุจริตระหว่ำงประเทศ จัดให้มีทรัพยำกรที่
เหมำะสมเพ่ือรองรับกำรเพ่ิมขึ้นของปริมำณคดีทุจริตระหว่ำงประเทศตำมกรอบควำม
ร่วมมือทำงเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป  
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ส่วนที ่2  กำรประเมนิควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

  กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ สบร.  มีข้อมูลในวำงแผนกำรด ำเนินงำนหรือ
แนวทำงในบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตได้อย่ำงมีมีประสิทธิภำพ 
สำมำรถตอบสนองต่อประเด็นปัญหำและสถำนกำรณ์ได้ตรงจุด  และช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต ตลอดจน
กำรสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ให้แก่บุคลำกรขององค์กรได ้

1. กรอบและหลักเกณฑ์ในกำรประเมิน 

 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตของ สบร.   โดยพิจำรณำจำกข้อร้องเรียน ผลกำรตรวจสอบของ
หน่วยตรวจสอบภำยใน และข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตจำกผู้สอบบัญชี ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) หรือผู้ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน และผลกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเจ้ำหน้ำที่ 
ในช่วงปีที่ผ่ำนปีงบประมำณ 2563 จนถึงปัจจุบัน  พบว่ำ ไม่มีเรื่องร้องเรียนในกำรกระท ำผิดวินัยหรือกำรทุจริต
ของเจ้ำหน้ำที่ สบร. และยังไม่มีข้อทักท้วง/ข้อสังเกต จำกหน่วยตรวจสอบทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน  
นอกจำกนี้ได้พิจำรณำประกอบกับกำรคำดกำรณ์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ในอนำคต    โดยใช้กรอบกำรประเมินตำมมำตรฐำน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013)  ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกลในกำรควบคุมองค์กร  โดยมุ่งเน้นที่องค์ประกอบที่ 
2 หลักกำรที่ 8 ในเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  ซ่ึงมีกรอบและหลักเกณฑ์ในกำรประเมินควำมเสี่ยง 4 
กระบวนกำร ดังนี้  

 
 1.1    ขอบเขตกำรประเมิน ตำมประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต 2 ด้ำน ได้แก่  

1.1.1  ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรภำครัฐ 

1.1.2  ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
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1.2   ขั้นตอนกำรประเมิน  

 1.กำรระบุควำมเสี่ยง 

 2.กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง 

 3.เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง 

 4.สรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

 1.3   หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1.3.1   กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) 
โดยท ำกำรระบุควำมเสี่ยง อธิบำยรำยละเอียด รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงใน

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเฉพำะที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริต และในกำรประเมินต้องค ำนึงถึงควำมเสี่ยงในภำพรวม
ของกำรด ำเนินงำนเรื่องที่จะท ำกำรประเมินด้วย   เนื่องจำกในกระบวนงำนกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนอำจไม่
พบควำมเสี่ยง หรือโอกำสเสี่ยงต่ ำ แต่อำจพบว่ำมีควำมเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในกำรด ำเนินงำนที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอน
ก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำหน่วยงำนจะมีมำตรกำรป้องกันหรือแก้ไขควำมเสี่ยงกำรทุจริตนั้นอยู่แล้ว  

1.3.2   กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง  
น ำข้อมูลจำกขั้นตอนที่ 1 มำวิเครำะห์เพ่ือแสดงสถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริตของแต่ละ

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ออกตำมรำยสีไฟจรำจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถำนะของควำมเสี่ยงใน
ช่องสีไฟจรำจร  ซ่ึงควำมหมำยของสถำนะควำมเสี่ยงตำมสีไฟจรำจร มีรำยละเอียดดังนี้ 

 สถำนะสีเขียว :  โอกำสเกิดควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 

 สถำนะสีเหลือง : โอกำสเกิดควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง และสำมำรถใช้ควำม
รอบคอบระมัดระวัง ในระหว่ำงปฏิบัติงำน ตำมปกติควบคุมดูแลได้ 

 สถำนะสีส้ม : โอกำสเกิดควำมเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เกี่ยวข้องหลำยคน 
หลำยหน่วยงำนภำยในองค์กร มีหลำยขั้นตอน จนยำกต่อกำรควบคุม หรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำน
ตำมหน้ำที่ปกต ิ

 สถำนะสีแดง : โอกำสเกิดควำมเสี่ยงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลภำยนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สำมำรถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิดหรืออย่ำงสม่ ำเสมอ 

ตำรำงที่ 1 ตำรำงแสดงสถำนะโอกำสควำมเสี่ยงกำรทุจริต (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร) 

ที ่ กำรด ำเนินงำนที่มีโอกำส/ควำมเสี่ยงในกำรท ุจร ิต เขียว เหลือง สม แดง 

1 (อธิบำยรูปแบบ พฤติกำรณ์กำรทจุริต)     
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1.3.3   เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix)  
โดยกำรน ำโอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ที่มีสถำนะควำมเสี่ยงระดับสูงจนถึงควำมเสี่ยง

ระดับสูงมำก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จำกตำรำงที่ 1 มำท ำกำรหำค่ำควำมเสี่ยงรวม ซึ่งได้จำกระดับควำมจ ำเป็น
ของกำรเฝ้ำระวัง ที่มีค่ำ 1 - 3  คูณด้วยระดับควำมรุนแรงของผลกระทบที่มีค่ำ 1 - 3 เช่นกัน ค่ำ 1 - 3 มีเกณฑ์
ในกำรให้ค่ำ ดังนี้ 

1)  ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง  มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้ 
     - ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส ำคัญของกระบวนงำนนั้นๆ แสดงว่ำกิจกรรม

หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมำยถึง มีควำมจ ำเป็นสูงของกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ต้องท ำกำร
ป้องกัน ไม่ด ำเนินกำรไม่ได้ ค่ำของ MUST คือ ค่ำท่ีอยู่ในระดับ 3 หรือ 2 

     - ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงำน
นั้นๆ แสดงว่ำกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมำยถึงมีควำมจ ำเป็นต่ ำในกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต ค่ำของ SHOULD คือ ค่ำท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่ำนั้น 

(ตัวอย่ำงตำมตำรำงที่ 2.1) 
2)  ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทำงในกำรพิจำรณำดังนี้ กิจกรรมหรือ

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงำนก ำกับดูแล พันธมิตร 
ภำคีเครือข่ำย ค่ำอยู่ที่ 2 หรือ 3 

   - กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทำงกำรเงิน 
รำยได้ลด รำยจ่ำยเพิ่ม (Financial) ค่ำอยู่ที่ 2 หรือ 3 

   - กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย 
(Customer/User) ค่ำอยู่ที่ 2 หรือ 3 

  - กิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนนั้นผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน 
(Internal Process) หรือกระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ (Learning & Growth) ค่ำอยู่ที่ 1 หรือ 2 

(ตัวอย่ำงตำมตำรำงที่ 2.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ) 

ตำรำงที่ 2  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้ำระวัง 2 มิต ิ
(หรือตำรำงเมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ระดับควำมจ ำเป็นของ
กำรเฝ้ำระวัง 3 2 1 

ระดับควำมรุนแรง
ของ ผลกระทบ3 2 1 

ค่ำควำมเสี่ยงรวม 
จ ำเป็น X รุนแรง 

1. (ข้อมูลจำกตำรำงที่ 1 เฉพำะรำยกำรที่มี
สถำนะควำมเสีย่งในช่องสีส้ม และสีแดง ) 
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ตำรำงที ่2.1 ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง 

ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 

  ค่ำควรเป็น 3  หรือ  2 ค่ำควรเป็น 1 

ตำรำงที่ 2.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบตำม Balanced Scorecard 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 1 2 3 

ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึง หน่วยงำนก ำกับดูแล พันธมิตร ภำคีเครือขำ่ย 

  

X 

 

X 

ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยไดล้ด รำยจ่ำยเพิ่ม Financial  X X 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุม่เป้ำหมำย Customer/User  X X 

ผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน Internal Process X X  

กระทบด้ำนกำรเรยีนรู้ องค์ควำมรู ้Learning & Growth X X  

 

1.3.4   สรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
โดยน ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (จ ำเป็น X  รุนแรง) จำกตำรำงที่ 2 มำท ำกำรประเมินกำร

ควบคุมกำรทุจริต ว่ำมีระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภำพกำรจัดกำร 
(คุณภำพกำรจัดกำร สอดส่อง เฝ้ำระวังในงำนปกต)ิ โดยเกณฑ์คุณภำพกำรจัดกำร จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ดี :  จัดกำรไดท้ันที ทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไมก่ระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน องค์กร
ไมมี่ผลเสียทำงกำรเงิน ไมม่ีรำยจ่ำยเพิ่ม 

พอใช้ :  จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน  
องค์กรแต่ยอมรับได ้มีควำมเข้ำใจ 

อ่อน :   จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพ่ิมเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบ  ถึง
ผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนและยอมรับไม่ได ้ไมม่ีควำมเข้ำใจ 

 
 
 

แนวทำงในกำรพิจำรณำ 
ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง และ ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
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ตำรำงที่ 3   ตำรำงแสดงผลกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต คุณภำพ        

กำรจัดกำร 
ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสีย่งกำรทุจริต 

ค่ำควำมเสี่ยง 
ระดับต่ ำ 

ค่ำควำมเสี่ยง 
ระดับปำนกลำง 

ค่ำควำมเสี่ยง 
ระดับสูง 

1.  ด ี ต่ ำ ค่อนข้ำงต่ ำ ปำนกลำง 
2.  พอใช้ ค่อนข้ำงต่ ำ ปำนกลำง ค่อนข้ำงสูง 
3.  อ่อน ปำนกลำง ค่อนข้ำงสูง สูง 

หมำยเหตุ : ตำรำงที่ 3  ให้น ำค่ำควำมเสี่ยงรวม (จ ำเป็น X รุนแรง) จำกตำรำงที่ 2 มำท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง
กำรทุจริต โดยกำรวิเครำะห์จำกคุณภำพกำรจัดกำรขององค์กรกับควำมเสี่ยง เรื่องที่ท ำกำรประเมิน  (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อ
ประเมินว่ำควำมเสี่ยงกำรทุจริตมีค่ำควำมเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้น ำไปบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ตำมควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 

2. ผลกำรประเมิน 

จำกกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงทุจริตตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้นพบว่ำ สบร. มโีอกำสควำมเสี่ยง
ทุจริต 11 รำยกำร ประกอบด้วย ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ จ ำนวน 9 รำยกำร  และควำมเสี่ยงในกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้
อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ จ ำนวน 2 รำยกำร   ซึ่งเมื่อวิเครำะห์โอกำสในกำรเกิดทุจริตของทั้ง 11 รำยกำร
พบว่ำ  โดยรำยกำรส่วนใหญ่หรือจ ำนวน 8 โครงกำรมีโอกำสเกิดขึ้นต่ ำ  และมีจ ำนวน 2 โครงกำรที่มีโอกำส
กำรเกิดปำนกลำง  และมีเพียง 1 รำยกำรที่มีโอกำสเกิดสูงอยู่ในช่องไฟจรำจรสีส้ม  คือ เรื่องกำรรับของขวัญ
จำกคู่สัญญำในเทศกำลส ำคัญ   

ตำรำงที่ 4 ตำรำงแสดงสถำนะโอกำสควำมเสี่ยงกำรทุจริตของ สบร. ประจ ำปี 2564  

ที ่ กำรด ำเนินงำนที่มีโอกำส/ควำมเสี่ยงในกำรทุจริต ต่ ำ ปำนกลำง สูง สูงมำก 

1. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำย
งบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 

    

1.1 กำรใช้เวลำงำนไปในกำรท ำธุรกิจส่วนตัว     
1.2  กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนในเรื่องส่วนตัว     
1.3 กำรน ำรถยนต์รำชกำรไปใช้ธุระส่วนตัว     
1.4 กำรเบิกค่ำท ำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดอุุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ 

เกินควำมจ ำเป็น 
    

1.5 กำรจัดท ำ/ผลิตสิ่งของจ ำนวนมำกเกินควำมจ ำเป็น     
1.6 กำรตั้งงบประมำณจัดท ำโครงกำรสูงเกินควำมจ ำเป็น     
1.7 กำรรับของขวัญจำกคู่สัญญำในเทศกำลส ำคัญ       
1.8 กำรใช้ดุลพินิจในกำรเลือกวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและผูร้ับจ้ำงโดย

วิธีเฉพำะเจำะจง 
    

1.9 มีกำรน ำทรัพย์สินของรำชกำร ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ     
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ที ่ กำรด ำเนินงำนที่มีโอกำส/ควำมเสี่ยงในกำรทุจริต ต่ ำ ปำนกลำง สูง สูงมำก 

พวกพ้อง 
2. ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและ

ต ำแหน่งหน้ำที่ 
    

2.1 กำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย มีระบบเส้นสำย      
2.2 กำรอนุมัติทุนกำรศึกษำ/กำรฝึกอบรม  โดยใช้ดุลพินิจส่วนตัว

มำกกว่ำควำมเหมำะสมและผลประโยชน์ขององค์กร  
    

 รวม 8 2 1  

 จำกนั้นจึงได้ท ำกำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงของรำยกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำว่ำมีโอกำสเกิดขึ้นสูง ซึ่ง 
สบร. มี 1 รำยกำร คือ กำรรับของขวัญจำกคู่สัญญำในเทศกำลส ำคัญ  โดยพิจำรณำใน 2 มิติ คือ ระดับควำม
จ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง และระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ  ซึ่งพบว่ำส ำหรับเหตุกำรณ์นี้มีควำมจ ำเป็นใน
กำรเฝ้ำระวังอยู่ในระดับ 1  เนื่องจำกไม่ได้เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนที่ส ำคัญของกระบวนงำน และมีระดับควำม
รุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับ 1 เนื่องจำกมูลค่ำของของขวัญเพียงเล็กน้อยจนไม่มีผลกระทบทำงกำรเงิน
และผู้รับบริกำร  

ตำรำงที่ 5  ตำรำงเมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix) 
ที ่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ระดับควำมจ ำเป็น

ของกำรเฝ้ำระวัง  
ระดับควำมรุนแรง

ของผลกระทบ 
ค่ำควำมเสี่ยงรวม 
จ ำเป็น X รุนแรง 

1. กำรรับของขวัญจำกคู่สัญญำในเทศกำลส ำคัญ   1 1 1 
 นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำคุณภำพกำรจัดกำร ในกรณีกำรรับของขวัญจำกคู่สัญญำในเทศกำลส ำคัญ 
พบว่ำเป็นกรณีที่ควบคุมได้ในระดับดี และมีค่ำควำมเสี่ยงในระดับต่ ำ  เนื่องจำก สบร. มีกำรบริหำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้มีกำรรำยงำนกำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 
3,000 บำท ในแบบฟอร์มที่ก ำหนด และรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ   

ตำรำงที่ 3   ตำรำงแสดงผลกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

 
โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 
คุณภำพ 

กำรจัดกำร 

ค่ำประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ค่ำควำมเส่ียง 

ระดับต่ ำ 
ค่ำควำมเสี่ยง 

ระดับปำนกลำง 
ค่ำควำมเส่ียง 

ระดับสูง 
1. กำรรับของขวัญจำกคู่สัญญำใน

เทศกำลส ำคัญ   
ดมีำก ต่ ำ   
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ส่วนที่ 3   แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   

 เนื่องจำกผลกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตของ สบร. พบว่ำมีโอกำสเสี่ยงในกำรทุจริต ต่ ำ  รวมทั้งมี
ระดับควำมจ ำเป็นในกำรควบคุมและควำมรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับต่ ำ เช่นกัน  ดังนั้น แนวทำงใน
บริหำรจัดกำรและกิจกรรมกำรด ำเนินงำนในแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ของ สบร.   จึงมุ่งเน้นที่มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ด้วยกำร
ปลูกจิตส ำนึกและมีควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม   โดยใช้กรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  และกรอบกำรประเมิน
คุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)  ซึ่งประกอบด้วยกำรด ำเนินงำนที่ครอบคลุมใน 4 มิติ  ได้แก่  

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต   

ส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อกำรทุจริต และพัฒนำ
ให้เป็นวัฒนธรรมและค่ำนิยมของหน่วยงำน โดยเสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตใน สบร. เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมคุณธรรม ควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิด ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำร
ปฏิบัติงำน  วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน ปฎิวัติให้องค์กรมีวัฒนธรรมและให้
เจ้ำหน้ำที่ถือปฏิบัติในเรื่องดังกล่ำว อำทิ กำรเผยแพร่ข้อมูล และหรือกำรอบรม หรือกิจกรรม เพ่ือให้เกิดเป็น
ค่ำนิยมสุจริตและต่อต้ำนกำรทุจริตที่อำจจะเกิดขึ้นในหน่วยงำน ไม่นิ่งนอนใจหรือไม่รับรู้และวำงเฉยต่อ
พฤติกรรมที่แสดงถึงกำรส่อกำรทุจริต   

มิติที่ 2  กำรบริหำรงำนเพื่อป้องกนักำรทุจริต  

สร้ำงกำรตระหนักถึงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน ทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล ด้ำนงบประมำณ และ
ด้ำนกำรมอบหมำยงำน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้กำรบริหำรงำน ภำยในของหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมมำกขึ้น  
ได้แก่   

1)  กำรบริหำรงำนบุคคล โดยมุ่งเน้นกำรกำรบริหำรจัดกำร/พัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีระบบ มี
คุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคล อำทิ กำรพัฒนำบุคลำกร  
และจัดท ำแผนบริหำรงำนบุคคล เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับภำรกิจและตำมต ำแหน่ง ที่
โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ   

2)  กำรบริหำรงบประมำณ  ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ ตำมหลัก ควำม
โปร่งใส หลักนิติธรรม และประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักควำมคุ้มค่ำและตรวจสอบได้   

3)  กำรมอบหมำยงำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรมอบหมำยงำนที่มีควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม และไม่เลือก
ปฏิบัติ  ซึ่งกำรสั่งงำนหรือมอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ ต้องค ำนึงถึงขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ตำม



 

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  

 
 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู ้(องค์กำรมหำชน) 
12 

กฎหมำย ขอบเขตตำมค ำบรรยำยลักษณะงำนที่หน่วยงำนก ำหนด หรือขอบเขตตำมภำรกิจ หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบ ไม่สั่งงำนในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว มีควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งกำรสั่งงำน
หรือมอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ ต้องมีกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ เอำใจใส่ติดตำม ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำอยู่เสมอ และพร้อมเข้ำช่วยเหลือเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชำเกิดปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำน 

มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

สร้ำงกระบวนกำรในกำรเปิดเผยข้อมูล ของหน่วยงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก สำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินของ
หน่วยงำนตำมนโยบำยที่ประกำศให้ไว้กับประชำชน สร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน นอกจำกนั้นยังพิจำรณำ
ถึงกระบวนกำร ของหน่วยงำนในกำรเปิดโอกำสให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน ซึ่งถือเป็นหลักกำรที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของควำมโปร่งใส  

มิติที่ 4  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 

เสริมสร้ำงวัฒนธรรม ค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน โดยก ำหนดมำตรกำร/กลไก 
หรือกำรวำงระบบ และแนวปฏิบัติงำนเพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต  เช่น  กำรก ำหนดขั้นตอน 
วิธีกำร และส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรควำมโปร่งใสและกำรป้องกำรทุจริต  รวมทั้งก ำกับ
ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนประเมินกลไกกำรตรวจสอบภำยในหน วยงำน ที่มีควำมเป็นอิสระ ไม่ถูก
แทรกแซง ปรำศจำกอคติ มีควำมเป็นกลำง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในกำรป้องกันกำรทุจริตใน
หน่วยงำน 
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1.  โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  ทีจ่ะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2564  

โครงกำร/กิจกรรม กำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2564  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ไตรมำส 1 

(ต.ค. - ธ.ค.) 
ไตรมำส 2 

(ม.ค. - มี.ค ) 
ไตรมำส 3 

(เม.ย. - มิ.ย.) 
ไตรมำส 4 

(ก.ค. - ก.ย.) 

มิติที่ 1  กำรสร้ำงสังคมทีไ่ม่ทนต่อกำรทุจรติ 
1. กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติ

ตนตำมหลักศำสนำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคณุธรรมจรยิธรรม และธรรมำภิบำล 

เผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลำกรผ่ำน
บอร์ดประชำสัมพันธ์  / ช่องทำง
สื่อสำรออนไลน์  

มีกำรเผยแพร่ข้อมูลองค์
ควำมรู้ ให้แก่บุคลำกร
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง   

    ส่วนงำนทรัพยำกร
บุคคล/ฝ่ำยอ ำนวยกำร/
ส่วนงำนประชำสมัพันธ์/
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 

2. กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/ประชุม/อบรม/สมัมนำของ
หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริต  

จัดส่งบุคลำกรของ สบร. เข้ำร่วม
กิจกรรม ประชุมหรืออบรมอบรม
สัมมนำในหลักสูตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง  

มีบุคลำกรของ สบร. เข้ำ
ร่วมกิจกรรม/ ประชุม/
อ บ ร ม / สั ม ม น ำ กั บ
หน่วยงำนต่อต้ำนกำร
ทุจริต อย่ำงน้อย 2 ครั้ง 

    ส่วนงำนทรัยำกรบคุคล/
ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

3.  กิจกรรมส่งเสรมิให้บุคลำกรทกุระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 

เชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำ
ถ่ำยทอดควำมรู้/ประสบกำรณ์ และ/
หรือจัดกิจกรรมทำงศำสนำ หรือ
กิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์
เพื่อสังคม 

มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำง
น้ อ ย ร้ อ ยละ  50 ขอ ง
บุคลำกรทั้งหมด 

    ส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล 

มิติท่ี 2  กำรบรหิำรงำนเพื่อปอ้งกันกำรทุจรติ 
1. กำรมีส่วนร่วมของผู้บรหิำรสูงสุดในกำรด ำเนินงำน

หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสรมิคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 

ผู้บริหำรสูงสุด ด ำเนินกำรหรือเข้ำ
ร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง

ผอ.สบร.ด ำเนินกำรหรือ
เ ข้ ำ ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ที่

    ส่วนงำนสนับสนุน
กรรมกำรและผู้บริหำร 
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โครงกำร/กิจกรรม กำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2564  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ไตรมำส 1 

(ต.ค. - ธ.ค.) 
ไตรมำส 2 

(ม.ค. - มี.ค ) 
ไตรมำส 3 

(เม.ย. - มิ.ย.) 
ไตรมำส 4 

(ก.ค. - ก.ย.) 

และพัฒนำหน่วยงำนด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 

เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 1 
ครั้ง 

2. กิจกรรมประกำศตอกย้ ำเจตจ ำนงสุจรติของ
ผู้บริหำร 

มีกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตของ
ผู้บริหำรต่อสำธำรณะในเว็บไซต์ 
สบร. อย่ำงต่อเนื่อง และต่อเจ้ำหน้ำที่
ในกำรสัมมนำประจ ำปี 

มีกำรเผยแพร่ข้อมูลทำง
เว็บไซต์อย่ำงต่อเนื่อง 

    ฝ่ำยอ ำนวยกำร/ส่วนงำน
สนับสนุนกรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

3. กิจกรรมประชำสมัพันธ์ให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจแก่
บุคลำกรของ สบร. เกี่ยวกับกำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต เช่น กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และวิธีปฏิบตัิในกำรท ำงำน  

เผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลำกรผ่ำน
บอร์ดประชำสัมพันธ์  / ช่องทำง
สื่อสำรออนไลน์ 

มีกำรเผยแพร่ข้อมูลองค์
ควำมรู้ ให้แก่บุคลำกร
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง   

    งำนกฎหมำย ฝำ่ย
อ ำนวยกำร/ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร 

มิติท่ี 3  กำรส่งเสรมิบทบำทและกำรมสี่วนร่วมของภำคประชำชน 
1. กำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร แผนและผลกำร

ด ำเนินงำนให้แก่สำธำรณะได้รับทรำบและ
ตรวจสอบ 

มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร แผน
และผลกำรด ำ เนินงำนผ่ ำนทำง
เว็บไซต ์สบร. 

มี ก ำร เผยแพร่ ข้ อมู ล
อย่ำงครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน  

    ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร/ส่วน
งำนติดตำมและ
ประเมินผล 

2. กำรประกำศเผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อมูลกำรจดัหำ
พัสดุหรือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้สำธำรณะไดร้ับทรำบ
และตรวจสอบ 

มีกำรประกำศเผยแพร่หรือเปิดเผย
ข้อมูลกำรจัดหำพัสดุหรือกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงผ่ำนทำงเว็บไซต ์สบร. 

มี ก ำร เผยแพร่ ข้ อมู ล
อย่ำงครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน  

    ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร/ส่วน
งำนติดตำมและ
ประเมินผล 

3. กำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรตำม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540  

กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำน
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรอิเล็กทรอนิกส์
ของรำชกำร ในเว็บไซต์ สบร.  

ข้อมูลข่ำวสำรที่เผยแพร่
มีควำมครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน  

    ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร/ส่วน
งำนติดตำมและ
ประเมินผล 



 

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
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โครงกำร/กิจกรรม กำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2564  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ไตรมำส 1 

(ต.ค. - ธ.ค.) 
ไตรมำส 2 

(ม.ค. - มี.ค ) 
ไตรมำส 3 

(เม.ย. - มิ.ย.) 
ไตรมำส 4 

(ก.ค. - ก.ย.) 

4. กำรเผยแพร่คู่มือ/มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร
ประชำชน 

เ ผ ย แ พ ร่ คู่ มื อ / ม ำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร
ให้บริกำรในเว็บไซต์ สบร. และ ณ 
จุดให้บริกำร 

มี ก ำ ร เ ผ ย แ พร่ คู่ มื อ /
มำตรฐำนกำรให้บริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง  

    ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร/ส่วน
งำนติดตำมและ
ประเมินผล 

5. กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ให้บุคคลที่ เป็นกลำงด ำ เนินกำร 
ส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรแหล่งเรียนรู้ของ 
สบร.  

รำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมพึงใจ 1 ฉบับ และ
ผู้ ใ ช้บริกำรมีควำมพึง
พอใจไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
80  

   
 
 
 

 ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร/ส่วน
งำนติดตำมและ
ประเมินผล 

6. กำรรับฟังควำมคดิเห็นและข้อร้องเรียน จัดให้มีช่องทำงกำรรับแจ้งข้อคิดเห็น 
ข้อร้องเรียน และแจ้งเบำะแสกำร
ทุจริต ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กล่อง
รั บ ฟั ง ค ว ำ มคิ ด เ ห็ น   จั ด ส่ ง ข้ อ
ร้องเรียนทำงไปรษณีย์  จัดส่งข้อ
ร้องเรียนทำงเว็บไซด์  

มี ก ำ ร เ ปิ ด รั บ แ จ้ ง
ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน 
และเบำะแสกำรทุจริต
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง 

    งำนกฎหมำย ฝำ่ย
อ ำนวยกำร/ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร 

7. เผยแพรม่ำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส
และป้องกันกำรทุจรติ    

ทบทวนมำตรกำร/กลไกหรือก ำหนด
แนวปฏิบัติ ของ สบร เ ช่น  กำร
ก ำหนดขั้นตอน วิธีกำร และส่วน
งำน/ เ จ้ ำหน้ ำที่  ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
มำตรกำรควำมโปร่งใสและกำรป้อง
กำรทุจริต 

เผยแพร่มำตรกำรด้ำน
ส่งเสริมควำมโปร่งใสและ
ป้องกันกำรทุจริต  

    ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร/ส่วน
งำนติดตำมและ
ประเมินผล 



 

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
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โครงกำร/กิจกรรม กำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย ปีงบประมำณ 2564  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
ไตรมำส 1 

(ต.ค. - ธ.ค.) 
ไตรมำส 2 

(ม.ค. - มี.ค ) 
ไตรมำส 3 

(เม.ย. - มิ.ย.) 
ไตรมำส 4 

(ก.ค. - ก.ย.) 

มิตทิี่ 4  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำน 
1. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร

ป้องกันทุจริต 
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีของปี 
2563  

ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำน 1 ฉบับ 

    ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

2. กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติ
กำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 2564 

ก ำกับ/ติดตำม และจัดท ำรำยงำน
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 2564 

ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำน 1 ฉบับ 

    ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

3. จัดท ำแผนควบคมุภำยในประจ ำป ี2564  และ
กิจกรรมบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

ประเมินควำมเสี่ยงและจัดท ำแผน
ควบคุมภำยใน ประจ ำปี 2564  

แผนควบคุมภำยใน 1 
แผน และด ำเนินงำนตำม
แผนที่ก ำหนด 

    ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

4. วัดกำรรับรู้ของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภำยในและ
ภำยนอก 

เผยแพร่แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอก 

มีผลคะแนนอยู่ในระดับดี
มำก 

    ส ำนักบริหำรจัดกำรและ
ส่วนงำนติดตำม
ประเมินผล 

5. เปิดเผยข้อมูลทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน ก ำกับ ติดตำม ส่วนงำนที่รับผิดชอบ
เผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซต์ 

มีระบบที่มีควำมเป็นเลิศ
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ 
ข อ ง ห น่ ว ย ง ำ น ใ ห้
สำธำรณชนได้รับทรำบ
อย่ำงเป็นปัจจุบัน 

    ส ำนักบริหำรจัดกำรและ
ส ำนักยุทธศำสตร์และ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้  
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