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ค าน า 
          -------------------------------------------------------------------------------------------------------               

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) มีนโยบำยกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส ตำมมติคณะรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  โดยกำร
ก ำหนดนโยบำย แผนงำน/โครงกำร /กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
รวมทั้งกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรร
มำภิบำล (Good Governance) ของประเทศไทย  

กำรบริหำรของ สบร. ผู้บริหำรจะด ำเนินงำนตำมภำรกิจด้วยควำมโปร่งใสและปรำศจำกกำร
ทุจริต มีกำรประกำศส ำนักงำนฯ เรื่องเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งนี้นโยบำยกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
ส ำนักงำนฯ ประกอบด้วย ด้ำนควำมโปร่งใส ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำร
ปฏิบัติงำน  ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน และด้ำนกำรสื่อสำร
ภำยในหน่วยงำน รวมทั้งได้ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ
ข้อบังคบัอื่นๆอย่ำงทั่วถึง และเพ่ือให้บรรลุผลตำมนโยบำยขององค์กำร 
        

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 
กุมภำพันธ์ 2560 
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ประกาศส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) 
เรื่อง 

เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของ สบร. 
 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) ขอน้อมน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำม
แนวพระรำชด ำริ และตระหนักถึงควำมส ำคัญเกี่ยวกับมำตรกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตตำมยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2560-2564 จึงได้ประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำน
และน ำองค์กรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส ำคัญ  แสดงควำมตั้งใจหรือค ำมั่นที่จะ
พัฒนำองค์กรให้มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส  ปรำศจำกกำรทุจริต ไร้ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และยึดหลักธรรมำภิบำล  ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐที่ก ำหนดไว้   ดังนี้  

1. ด้ำนควำมโปร่งใส  ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้โดยกำรให้ เปิดเผยข้อมูล และกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับภำรกิจต่ำงๆ เปิดโอกำสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้  

2. ด้ำนควำมพร้อมรับผิด  ต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจ ควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่
ของตนโดยค ำนึงถึงควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงมีคุณธรรมและธรรมำภิบำล 

3. ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน  ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นธรรมและโปร่งใส ยึดมั่นในกำรไม่รับสินบนและกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอ้ือ
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนโดยมิชอบ  

4. ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ส่งเสริมให้มีคุณธรรม สร้ำงทัศนคติที่ดีและวัฒนธรรม
สุจริตในองค์กร และสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และไม่ทนต่อกำรทุจริต มีควำมละอำยและเกรงกลัวที่จะทุจริต 
รวมถึงกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5. ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำน  ส่งเสริมให้มีคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำน
งบประมำณ กำรมอบหมำยงำน และกำรบริหำรสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม
และยึดหลักควำมคุ้มค่ำเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ 



 
 

 
2 

ข้อมูลองค์กรและกรอบแนวคิดการจัดท านโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงาน 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ข้อมูลองค์กร 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) หรือ สบร. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4  พฤษภำคม 2547 
โดยพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส ำนักงำนบริหำรพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนได้มีโอกำสแสวงหำ พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือสร้ำงสรรค์ และพัฒนำคุณภำพ
ควำมคิดของประชำชนและเยำวชนของประเทศ ทั้งนี้ สบร. ท ำหน้ำที่เป็นองค์กรในกำรผลักดันสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยผ่ำนระบบกำรเรียนรู้สำธำรณะ ซึ่ง สบร. มีหน่วยงำนภำยในที่เป็นแหล่ง
บริกำรให้ควำมรู้แก่เยำวชนและประชำชนทั่วไป ได้แก่ ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK park ศูนย์
สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (ศสบ.) หรือ TCDC และสถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (สพร.) หรือ NDMI โดย
มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอ ำนำจหน้ำที่และองค์ประกอบองค์กร ดังนี้  

วิสัยทัศน์  “พัฒนำควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพทุนมนุษย์ ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้
สำธำรณะ” 

พันธกิจ  
(1) พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้สำธำรณะ และพัฒนำแหล่งเรียนรู้สร้ำงสรรค์ 
(2) พัฒนำเครือข่ำยและขยำยผลกำรเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมศักยภำพทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย 

อ านาจหน้าที่และองค์ประกอบองค์กร 
1) อ ำนำจหน้ำที่ : ดังนี้ 

1.1 จัดให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ และกำรเรียนรู้เพ่ือกำรสร้ำงสรรค์ทำงปัญญำโดยผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีอันทันสมัย 

1.2 ประสำนงำนหรือสนับสนุน ให้มีกำรจัดท ำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดกำรแสดง และกำร
จัดนิทรรศกำร ศูนย์กำรสร้ำงสรรค์ทำงควำมคิด ในทุกรูปแบบที่ทันสมัย โดยร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืน ทั้งหน่วย
ภำคของรัฐและเอกชนในกิจกำรที่เก่ียวกับกำรบริกำรหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่สังคม 

1.3 สนับสนุนให้มีกำรเรียนรู้และกำรอ่ำนโดยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 ให้มีกำรสนับสนุนกิจกรรมอันเกี่ยวกับกำรสร้ำงสรรค์ทำงควำมคิด  

2)  องค์ประกอบ : ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ มีหน่วยงำนภำยในซึ่งขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ให้เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม 3 หน่วยงำนได้แก่  

(1) ส ำนักงำนอุทยำนกำรเรียนรู้ (TK park) 
(2) ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) 
(3) สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (NDMI) 

2. กรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
1) กรอบแนวคิด 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
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กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ได้ก ำหนดให้กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ส ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส มีแนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต รวมทั้งสำมำรถยับยั้งกำร
ทุจริตที่อำจเกิดขึ้นได้  

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)  เป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับธรรมำภิบำลในหน่วยงำนภำครัฐ จะเป็นกำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริต เพ่ือให้แต่ละหน่วยงำนน ำข้อมูลกำรประเมินไปช่วยในกำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศในภำพรวมอีกด้วย 

2) วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือส่งเสริมธรรมำภิบำลใน กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม 
(2) เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(3) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของภำครัฐเป็นที่ศรัทธำ มั่นใจ  และไว้วำงใจจำกประชำชนและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
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นโยบายการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 
นโยบำยกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน คือกำรบริหำรของหน่วยงำนที่

ผู้บริหำรจะต้องมีจิตส ำนึกในกำรบริหำรอย่ำงมีคุณธรรมและธรรมำภิบำล และมุ่งน ำหน่วยงำนให้ด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจด้วยควำมโปร่งใสและปรำศจำกกำรทุจริต โดยแสดงเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ ว่ำจะบริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต และให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณธรรม และพร้อมที่จะรับผิดชอบหำกเกิด
ควำมไม่เป็นธรรมหรือกำรทุจริตขึ้นในหน่วยงำน  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนและสำธำรณชนเกิดควำม
เชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชำชน โดยผู้บริหำรจะต้องวำงนโยบำยเกี่ยวกับด้ำนควำมโปร่งใส ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ด้ำนควำมปลอด
จำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน  ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำนและ
ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน รวมทั้งก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ และมำตรกำรหรือโครงกำรกิจกรรม เพ่ือให้
บรรลุผลตำมนโยบำยขององค์กำรต่อไป 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) ได้ก ำหนดนโยบำย และแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม/แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้องค์กำรสำมำรถบรรลุนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในหน่วยงำนทั้ง 6 ด้ำน ดังนี้  

1. ด้านความโปร่งใส เป็นกำรให้เปิดเผยและเข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และข้อมูล
กำรด ำเนินภำรกิจต่ำงๆของหน่วยงำน เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบในกำร
ปฏิบัติงำนและแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่ 

1.1  การให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล  เพ่ือเปิดเผยควำมโปร่งใสในเรื่องกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรให้เปิดเผยและเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำน โดยมีนโยบำยส ำคัญดังนี้ 

1) นโยบำยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใส  ยึดควำมถูกต้อง เป็นไปตำมกฎหมำย/ระเบียบ คุ้มค่ำ ตรวจสอบได้และซื่อสัตย์สุจริต
โดยมแีนวทำงกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1.1) จัดให้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ประกอบด้วย รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง   กำรวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค/
ข้อจ ำกัด  กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ  ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำรปรับปรุง
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีรำยละเอียดร้อยละของจ ำนวน
โครงกำร ตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จ และร้อยละของจ ำนวนงบประมำณตำม
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จ 

1.2)  จัดให้มีแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 โดยกำรน ำผลกำร
วิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 มำใช้ในกำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

1.3)  จัดให้มีฐำนข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเป็นระบบ 
1.4)  จัดให้มีกำรเผยแพร่ในช่องทำงต่ำงๆ ให้เหมำะสม กับประชำชนในกำรเข้ำถึง

ข้อมูลเกี่ยวกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  มีแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และมี
ฐำนข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

2) นโยบำยกำรให้ เปิดเผยและเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำน   ให้ควำมส ำคัญในกำร
เปิดเผยข้อมูลขององค์กรด้วยควำมโปร่งใส ตอบสนอง ตำมควำมต้องกำรของประชำชน โดยยึดหลักควำม
ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำย  รวมทั้งพัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลขององค์กรด้วย
ควำมรวดเร็วทันสมัย โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

2.1)  จัดให้มีช่องทำงประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรทั้งสื่อ Online และ Offline  
2.2)  จัดให้มีระบบกำรให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์

โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนให้บริกำรข้อมูลตลอดเวลำท ำกำรของหน่วยงำน  
2.3)  จัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของ

ส่วนรำชกำร พ.ศ 2540 
2.4) จัดให้มีกำรวิเครำะห์ช่องทำงที่เหมำะสมกับประชำชนในกำรเข้ำถึงข้อมูลของ

องค์กร เพ่ือพัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลขององค์กรที่เหมำะสม   
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  มีช่องทำงกำรสื่อสำรกำรให้ข้อมูลที่เป็นระบบ และเผยแพร่ตำม

ระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

1.2  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ด ำเนินงำน และจัดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำน โดยมีนโยบำยดังนี้ 

1) นโยบำยกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน  ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน โดยยึด  ควำมถูกต้อง ซื่อสัตย์  โปร่งใส โดยมีแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 

1.1)  จัดให้มีกำรวิเครำะห์งำนบริกำรแหล่งเรียนรู้ที่เป็นงำนภำรกิจหลักที่จะเปิด
โอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร และกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละแผนงำน/ โครงกำร 

1.2) จัดให้มีระดมควำมเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำม
คิดเห็น กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรและกำรด ำนินงำนในแต่ละแผนงำน/โครงกำรตำมงำนบริกำรของ สบร.ที่
เป็นภำรกิจหลัก 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  มีแผนงำนและรำยงำนผลกำรปรับปรุง/พัฒนำงำนบริกำรของ สบร.  

2) นโยบำยกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร ด้วยควำมโปร่งใส  
รวดเร็ว โดยยึดหลักควำมถูกต้องและควำมเป็นมืออำชีพของบุคลำกร โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังนี้   

2.1)  จัดให้มีกำรก ำหนดช่องทำง ขั้นตอน/กระบวนกำรจัดกำร และเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

2.2) จัดให้มีระบบกำรตอบสนองหรือรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
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2.4) จัดให้มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหำ อุปสรรค 
และแนวทำงแก้ไข และเผยแพร่ให้สำธำรณชนรับทรำบผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่อต่ำงๆ  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
 

2. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหำรมีเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนและมีควำมพร้อมที่จะ
รับผิดในกำรด ำเนินงำน ทุกขั้นตอนที่ต้องมีควำมถูกต้อง ตำมกฎหมำย ระเบียบ อย่ำงครบถ้วนเคร่งครัด  ได้แก่ 

2.1 นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน /การบริหารงาน  โดยยึดควำมถูกต้อง 
ตำมกฎหมำย ระเบียบอย่ำงครบถ้วนเคร่งครัด มุ่งม่ันให้กำรปฏิบัติงำน/กำรบริหำรงำน ทุกขั้นตอนตำมหลักนิติ
ธรรม  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

1)  จัดให้มีกรอบในกำรบริหำรงำนภำครัฐตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
2)  จัดให้มีกำรแสดงขั้นตอนและระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนบริกำรในแหล่งเรียนรู้

ของ สบร.ตำมภำรกิจหลัก 
3)  จัดให้มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่

งำนบริกำรในแหล่งเรียนรู้ ของ สบร. ตำมภำรกิจหลัก  
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ : มีคู่มือกำรปฎิบัติงำนบริกำรในแหล่งเรียนรู้ของ สบร.และมีระบบป้องกัน

กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในงำนบริกำรในแหล่งเรียนรู้  
2.2 นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจ านง ของผู้บริหำรในกำรบริหำรงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต 

และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดควำมผิดพลำด  มุ่งมั่นในกำรแสดงถึงทิศทำงเจตจ ำนง ในกำรบริหำรงำนโดยมี
วิสัยทัศน์ ยึดหลักซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและพร้อมรับผิด โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1) จัดให้มีกำรแสดงเจตจ ำนงว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนและต่อสำธำรณชน 

2) ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำรพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในแต่ละด้ำน  คือ 
ด้ำนควำมโปร่งใส  ด้ำนควำมพร้อมรับผิด  ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร   ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน  และด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มีกำรแสดงเจตจ ำนงว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำนและต่อสำธำรณชน และมีนโยบำยด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นธรรมและโปร่งใส ยึดมั่นในกำรไม่รับสินบนและกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอ้ือ
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนโดยมิชอบ  ได้แก่ 

3.1 นโยบายการทุจริตต่อหน้าที่ มีมำตรป้องกันกำรรับสินบนไม่ให้เจ้ำหน้ำที่เรียกรับเงิน 
สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และป้องกันไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรเอ้ือ
ประโยชน์ อ่ืนใดจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมหลักนิติธรรม โดยยึดหลักควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติ หน้ำที่ 
โดยมแีนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
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จัดให้มีคู่มือ/แนวทำกำรปฏิบัติงำนกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มีคู่มือ/แนวทำงปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร  
3.2 นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  ยึดมั่นในกำรบริหำรจัดกำร

องค์กรเกี่ยวกับควำมปลอดจำกกำรทุจริต เชิงนโยบำยด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส มีส่วนร่วม พร้อมรับกำร
ตรวจสอบ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล โดยแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ผู้บริหำรประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนของ สบร. เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
ไม่ถูกแทรกแซงโดยผู้มีอ ำนำจจำกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  มีเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำน ของ สบร.  
 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงำนและสืบทอด
วัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อกำรทุจริตทั้งปวงและมีควำมละอำยและเกรงกลัวที่จะทุจริต มีกำรด ำเนินมำตรกำรใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถึงกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 

4.1 นโยบายในการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อกำร
ทุจริตกำรอำยและเกรงกลัวที่จะทุจริต ร่วมกันสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต จน
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในกำรร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตได้ตำมหลักนิติธรรม ภำระรับผิดชอบ โดยยึดหลักควำมถูกต้อง 
และควำมซื่อสัตย์ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

มีระบบบริหำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนในหน่วยงำน เพ่ือแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 
พฤติกรรมมิชอบจำกกำรปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  มีระบบเรื่องร้องเรียนของ สบร. 

4.2  นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 
โดยให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกระท ำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสำมำรถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยมีมำตรกำรเด็ดขำดเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงำน โดยให้เจ้ำหน้ำที่ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ซึ่งมแีนวทำงกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1) จัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2) จัดประชุมหรือสัมมนำ และรำยงำน เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  มีคู่มือและรำยงำนผลกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.3  นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  ให้ควำมส ำคัญกับกำร

ปฏิบัติตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยยึดหลักนิติธรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มตรวจสอบถ่วงดุลกำรบริหำรงำนให้เกิด ควำมถูกต้อง 
โปร่งใสในองค์กร โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1) จัดท ำแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
2) จัดให้มีกำรรวมกลุ่มของบุคลำกรในหน่วยงำนเพ่ือบริหำรงำนที่โปร่งใสโดยมี

กิจกรรมที่แสดงถึงกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนที่โปร่งใสขึ้น 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มีแผนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรรวมกลุ่มของ

บุคลำกรเพ่ือบริหำรงำนที่โปร่งใส  
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5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยมีมำตรฐำนและคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำน
โดยมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน มีควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและคุณธรรมในกำร
บริหำรงำนในเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำนงบประมำณ กำรมอบหมำยงำน และกำรบริหำร
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ประกอบด้วย 

5.1 นโยบาย มาตรฐาน และคุณธรรมในการปฎิบัติงาน เกี่ยวกับกำรก ำหนดคู่มือหรือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก ที่ชัดเจนและเป็นไปตำมระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและ
ตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่  และใช้มำตรกำรเข้มงวดกับกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน/
คู่มือกำร ปฏิบัติงำน โดยยึดหลักควำมถูกต้องและควำมเสมอภำค ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1)  จัดให้มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนบริกำรในแหล่งเรียนรู้ของ สบร.ตำมภำรกิจหลัก 
2)  วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนบริกำรในแหล่ง

เรียนรู้ของ สบร. ตำมภำรกิจหลัก และกำรเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ หรือข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำน 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนบริกำรในแหล่งเรียนรู้ และรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน  

5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงาน  โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคล   กำร
บริหำรงบประมำณ คุณธรรมในกำรมอบหมำยงำน และกำรบริหำรสภำพแวดล้อมในท ำงำน ประกอบด้วย 

1)  นโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล โดยมุ่งเน้นกำรกำรบริหำรจัดกำร/พัฒนำทรัพยำกร
บุคคลอย่ำงมีระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1.1) มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคล อำทิ ด้ำนกำรสรรหำบุคลำกร ด้ำนกำร
พัฒนำบุคลำกร   

1.2) จัดให้มีแผนบริหำรงำนบุคคล เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้อง
กับภำรกิจและตำมต ำแหน่ง ที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  มีระบบและแผนบริหำรงำนบุคคลของ สบร. 

2) นโยบำยคุณธรรมในกำรบริหำรงบประมำณ  ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำร
งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ ตำมหลัก ควำมโปร่งใส หลักนิติธรรม และประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลัก
ควำมคุ้มค่ำและตรวจสอบได้ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

2.1) จัดให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณประจ ำปี  
2.2) มีระบบกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ    มีระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและกำรติดตำม
งบประมำณประจ ำปี 
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3) นโยบำยคุณธรรมในกำรมอบหมำยงำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรมอบหมำยงำนที่มี
ควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

3.1) กำรสั่งงำนหรือมอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ ต้องค ำนึงถึงขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ขอบเขตตำมค ำบรรยำยลักษณะงำนที่หน่วยงำนก ำหนด หรือขอบเขตตำมภำรกิจ 
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ไม่สั่งงำนในเรื่องที่เก่ียวกับธุระส่วนตัว มีควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 

3.2) ) กำรสั่งงำนหรือมอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ ต้องมีกำรสื่อสำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจ เอำใจใส่ติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำอยู่เสมอ และพร้อมเข้ำช่วยเหลือ
เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชำเกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรมอบหมำยงำน  

4) นโยบำยกำรบริหำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ที่ให้ควำมส ำคัญกับสภำพแวดล้อม
ที่เอ้ืออ ำนวยและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

4.1) จัดให้มีสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำร
ปฏิบัติงำน 

4.2) จัดสรรพัสดุที่จ ำเป็นแกเ่จ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำนเป็นประจ ำทุกปี 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและพัสดุที่เพียงพอ  
 

6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ให้ควำมส ำคัญกับเนื้อหำ ช่องทำง วิธีกำร และควำมถี่ใน
กำรสื่อสำรเพื่อถ่ำยทอดเกี่ยวกับนโยบำยทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่ควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิด ควำมปลอดจำกกำร
ทุจริตในกำรปฏิบัติงำน วัฒนธรรมในองค์กร และคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน เพ่ือผู้ปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำน เกิดควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณธรรมควำมโปร่งใส  เข้ำใจและน ำไป
ปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส เกิดตำมประสิทธิภำพ/ประสิทธิผลให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ โดยมีแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

6.1 จัดให้มีกำรสื่อสำรนโยบำยด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสแก่บุคลำกรในหน่วยงำน อย่ำง
ทั่วถึงผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  มีกำรสื่อสำรนโยบำยด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
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ภาคผนวก 
รายชื่อผู้รับผิดชอบ 

ดัชนี ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
1. ควำมโปร่งใส - กำรให้ เปิดเผย และเข้ำถึงข้อมูล ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

- กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส ำนักนโยบำยและแผน 
2. ควำมพร้อมรับผิด - ควำมพร้อมรับผิด ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

- เจตจ ำนง ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
3.  ควำมปลอดจำกกำ ร
ทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 

- กำรถูกชี้มูลตำมผิด 
- กำรทุจริตต่อหน้ำท่ี 
- ควำมปลอดจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำย 

ฝ่ำยกฎหมำย 

4. วัฒนธรรมคุณธรรม - กำรสร้ำงวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
- กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน 
  หน่วยงำน 

ฝ่ำยกฎหมำย 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 

5. คุณธรรมกำรท ำงำนใน
หน่วยงำน 

- มำตรฐำนและคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
- คุณธรรมในกำรบริหำรงำน 
   (1) กำรบริหำรงำนบุคคล 
   (2) กำรบริหำรงบประมำณ 

 
 
ส ำนักทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักนโยบำยและแผน 

6. ด้ำนกำรสื่อสำรภำยใน
หน่วยงำน   

- สื่อสำรประชำสัมพันธ ์ 
- แจ้งเวียน ประกำศ เผยแพร่ 

ส ำนักโครงกำรและ
จัดกำรควำมรู้  
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