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ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) 

 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)  ได้จัดท ำแนนฏิิบัิิกำรฏอองกันกำรทุจริิและกำรฏระเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริิ ฏระจ ำฏี
งบฏระมำณ  พ.ศ. 2562  โดยมีนลกำรด ำเนินงำน ฏัจจัยสนับสนุน ฏระเด็นฏัญหำ/อุฏสรรค  กำรฏระเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริิ และข้อเสนอแนะ ดังนี้   

1. ผลกำรด ำเนินงำนิำมแนนฏิิบัิิกำรฏอองกันและฏรำบฏรำมกำรทุจริิ ฏระจ ำฏีงบฏระมำณ พ.ศ. 2562 โดยสรุฏสำระส ำคัญ ดังนี้  

มิติที ่ กิจกรรม/โครงกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ เป้ำหมำย 

1. กำรสร้ำงสังคมทีไ่ม ่
ทนิ่อกำรทุจริิ  

1.1 กำรสร้ำงจิิส ำนึกและควำม
ิระหนักในกำรฏิิบัิ ิินิำมหลกั
ศำสนำ หลักฏรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคณุธรรมจรยิธรรม และธรร
มำภิบำล 
 

มีกำรเนยแพร่ข้อมลูองค์
ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรน่ำน
ช่องทำงิ่ำงๆ อย่ำงิ่อเนื่อง  
 

เพื่อให้นู้ฏิิบัิิงำนของ
สบร. มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ถูกิ้องิำม
หลักกำรเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมำภิบำล 

เนยแพร่องค์ควำมรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
พื้นฐำนในสังคมไทย 5 ฏระกำร นำ่นทำงเว็บ  
ไซิ์ของ สบร. ให้แกนู่้ฏิิบัิ ิงำน และบุคคล 
ภำยนอกได้สืบค้นและเรียนรู้เพิ่มเิิม โดยิิด
บอร์ดฏระชำสัมพันธ์ของ สบร., น ำแน่นพับมำ
บริกำรหน้ำเคำน์เิอร์ฏระชำสัมพนัธ์เนยแพร่
น่ำนเว็บไซิ์ของ สบร. 

ส ำนักทรัพยำกร
บุคคล/ฝ่ำย
อ ำนวยกำร/ส่วนงำน
ฏระชำ สัมพันธ์และ
สื่อสำรองค์กร/ฝ่ำย
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1.2 กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/ฏระชุม/
อบรม/สัมมนำของหน่วยงำนิ่อิำ้นกำร
ทุจริิ  
 

จัดส่งบุคลำกรของ สบร. เข้ำ
ร่วมกิจกรรม ฏระชุมหรือ
อบรมอบรมสัมมนำใน
หลักสูิ ริำ่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้บุคลำกรของ 
สบร. เข้ำร่วมกิจกรรม/ 
ฏระชุม/อบรม/สัมมนำ
กับหน่วยงำนิ่อิ้ำน
กำรทุจริิ อย่ำงน้อย 2 
ครั้ง 

เข้ำร่วมฏระชุมและจัดท ำและขับเคลื่อนแนน
แม่บทและแนนฏิิบัิ ิกำรส่งเสริมคุณธรรม
ของส ำนักนำยกรัฐมนิรี ในวันที่ 28 มกรำคม 
2562 และเข้ำร่วมโครงกำรสมัมนำเชิง
ฏิิบัิิกำรส่งเสริมคณุธรรมในองคก์ริำมแนน
แม่บทและแนนฏิิบัิ ิกำรส่งเสริมคุณธรรม
ของส ำนักนำยกรัฐมนิรี ในวันที่ 19-20 
ธันวำคม 2562 

ส ำนักทรัพยำกร
บุคคล/ฝ่ำย
อ ำนวยกำร 
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มิติที ่ กิจกรรม/โครงกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ เป้ำหมำย 

 
 
 
 

1.3  กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลำกรทุก
ระดับได้เรียนรู้และฏิิบัิดิ้ำนคณุธรรม
และจริยธรรม   
 

เชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถมำถ่ำยทอด
ควำมรู้/ฏระสบกำรณ์ และ/
หรือจัดกิจกรรมทำงศำสนำ 
หรือกิจกรรมบ ำเพญ็สำธำรณะ
ฏระโยชน์เพื่อสังคม 

มีนู้เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำง
น้อยร้อยละ 70 ของ
บุคลำกรทั้งหมดสบร.  
 
 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรม ชำิิและ
สิ่งแวดล้อม “นักอนุรักษ์ สองมือ หน่ึงใจ คืน
ชีวิิสู่ธรรมชำิ”ิ  ภำยใิโ้ครงกำรสัมมนำ
ฏระจ ำฏีงบฏระมำณ พ.ศ. 2562 ในวันท่ี 11 
มีนำคม 2562 นู้เข้ำร่วมกิจกรรม 155 คน  

ส ำนักทรัพยำกร
บุคคล 

2. กำรบรหิำรงำนเพื่อ
ฏอองกันกำรทุจริิ   

2.1 กำรมสี่วนร่วมของนู้บริหำรสูงสุดใน
กำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง
กับกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โฏร่งใส 

นอ.สบร. ด ำเนินกำรหรือเข้ำ
ร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมี
ส่วนร่วมในกำรใหค้วำมส ำคัญ
กับกำรฏรับฏรุงและพัฒนำ
หน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโฏร่งใส 

นอ.สบร.ด ำเนินกำรหรือ
เข้ำร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 1 
ครั้ง 
 

นอ.สบร. และนู้บรหิำรเข้ำร่วมกิจกรรมสัมมนำ
ฏระจ ำฏีงบฏระมำณ พ.ศ. 2562 ในวันท่ี 11 -
12 มีนำคม 2562 โดย นอ.สบร.ได้เข้ำร่วม
และน ำนู้เข้ำร่วมกิจกรรม 155 คน ร่วมกัน
แสดงเจินำ รมย ์มุ่งเน้น “พอเพียง วินัย 
สุจริิ  จิิอำสำ” ิำมนโยบำยรัฐบำล 

ส ำนักงำน
นู้อ ำนวยกำร 

2.2 กิจกรรมฏระกำศิอกย้ ำเจิจ ำนง
สุจริิ ของนู้บริหำร 

มีกำรฏระกำศเจิจ ำนงสจุริิ
ของนู้บริหำริ่อสำธำรณะใน
เว็บไซิ์ สบร. อย่ำงิ่อเนื่อง 
และิ่อเจ้ำหน้ำที่ในกำร
สัมมนำฏระจ ำฏ ี

มีกำรเนยแพร่ข้อมลูทำง
เว็บไซิ์อยำ่งิ่อเนื่อง 

มีกำรฏระกำศเจิจ ำนงสจุริิของ นอ.สบร.  
ฏระจ ำฏีงบฏระมำณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซิ์
ของ สบร. และฏดิฏระกำศเนยแพร่ ณ ท่ีฏิด
ฏระกำศของส ำนักงำน  
 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร/
ส ำนักงำน

นู้อ ำนวยกำร 

2.3 กิจกรรมฏระชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรของ สบร. 
เกี่ยวกับกำรฏอองกันและฏรำบฏรำมกำร
ทุจริิ เช่น กิ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
วิธีฏิิบัิิในกำรท ำงำน 
 

เนยแพร่ข้อมลูให้กับบุคลำกร
น่ำนบอร์ดฏระชำสัมพันธ์ /
ช่องทำงสื่อสำรออนไลน ์

มีกำรเนยแพร่ข้อมลูองค์
ควำมรู้ให้แก่บุคลำกร
น่ำนช่องทำงิ่ำงๆ อย่ำง
ิ่อเนื่อง   

มีกำรเนยแพร่ฏระกำศ กิ ระเบยีบฯที่ฏรับแก้
ไข ในเว็บไซิ์ ของ สบร. 

ฝ่ำยกฎหมำย/ฝ่ำย
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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มิติที ่ กิจกรรม/โครงกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ เป้ำหมำย 

3. กำรส่งเสริมบท 
บำท และกำรมีสว่น
ร่วมของภำคฏระชำชน 

3.1 กำรเนยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร แนน
และนลกำรด ำเนินงำนให้แกส่ำธำรณะ
ได้รับทรำบและิรวจสอบ 

มีกำรเนยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร 
แนนและนลกำรด ำเนินงำน
น่ำนทำงเว็บไซด์ สบร. 

มีกำรเนยแพร่ข้อมลู
อย่ำงครบถ้วนและเฏ็น
ฏัจจุบัน 

มีกำรด ำเนินกำรเนยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร แนน 
และนลกำรด ำเนินงำนน่ำนทำงเวบ็ไซด์ สบร. 

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ/ส่วนงำน

ิิดิำมและ
ฏระเมินนล 

3.2 กำรฏระกำศเนยแพร่ หรือเฏดิเนย
ข้อมูลกำรจดัหำพัสดุหรือกำรจัดซือ้จัด
จ้ำงให้สำธำรณะได้รบัทรำบและ
ิรวจสอบ 

มีกำรฏระกำศเนยแพรห่รือ
เฏิดเนยข้อมูลกำรจดัหำพัสดุ
หรือกำรจดัซื้อจัดจ้ำงน่ำนทำง
เว็บไซด์ สบร. 

มีกำรฏระกำศเนยแพร่
ข้อมูลอย่ำงครบถ้วนและ
เฏ็นฏัจจุบัน 

มีกำรด ำเนินกำรฏระกำศเนยแพรก่ำรข้อมูล
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงน่ำนทำงเว็บไซด์ สบร. และ
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP)  

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ/ส่วนงำน

ิิดิำมและ
ฏระเมินนล 

3.3 กำรเนยแพร่ข้อมลูข่ำวสำริำม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
2540 

กำรเนยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร
ิ่ำงๆ น่ำนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
อิเล็กทรอนิกส์ของรำชกำร ใน
เว็บไซิ์ สบร. 

ข้อมูลข่ำวสำรที่เนยแพร่
มีควำมครบถ้วนและเฏ็น
ฏัจจุบัน 

มีกำรด ำเนินกำรเนยแพร่ข้อมูลข่ำวสำริำ่งๆ
ิำม พ.ร.บ.ข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
2540 น่ำนเว็บไซิ์ สบร. 

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ/ส่วนงำน

ิิดิำมและ
ฏระเมินนล 

3.4 กำรเนยแพรคู่่มือ/มำิรฐำนกำร
ใหบ้ริกำรฏระชำชน 

เนยแพรคู่่มือ/มำิรฐำนกำร
ให้บริกำรในเว็บไซิ์ สบร. 
และ ณ จดุให้บริกำร 

มีกำรเนยแพร่คูม่ือ/
มำิรฐำนกำรให้บริกำร
อย่ำงิ่อเนื่อง 

มีกำรด ำเนินกำรเนยแพร่คู่มือกำรให้บริกำร
ฏระชำชน ในเว็บไซิ์ สบร. 

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ/ส่วนงำน

ิิดิำมและ
ฏระเมินนล 

3.5 กำรฏระเมินควำมพึงพอใจของ
นู้รับบริกำร 

ให้บุคคลที่เฏ็นกลำงด ำเนิน 
กำรส ำรวจและฏระเมินควำม 
พึงพอใจของนู้รับ บริกำร
แหล่งเรียนรู้ของ สบร. 

รำยงำนนลกำรฏระเมิน
ควำมพึงพอใจ 1 ฉบับ 
และนู้ใช้บริกำรมีควำม
พึงพอ ใจไม่ิ่ ำกว่ำร้อย
ละ 80 

มีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จและมรีำยงำนนล
กำรฏระเมินควำมพึงพอใจ 1 ฉบับ และมี
นู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในภำพรวม พบว่ำ 
มีระดบัควำมพึงพอใจมำก คิดเฏ็นร้อยละ 
88.42 และนู้ใช้ บริกำรได้รับฏระโยชน์ใน
เกณฑ์ทีสู่ง 
 

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ/ส่วนงำน

ิิดิำมและ
ฏระเมินนล 
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3.6 กำรรับฟังควำมคิดเห็นและขอ้
ร้องเรียน 

จัดให้มีช่องทำงกำรรับแจ้ง
ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และ
แจ้งเบำะแสกำรทุจริิ  น่ำน
ช่องทำงิ่ำงๆ เช่น กล่องรับ
ฟังควำมคิดเห็น  จัดส่งข้อ
ร้องเรียนทำงไฏรษณีย์  จดั ส่ง
ข้อร้องเรียนทำงเว็บไซด ์

มีกำรเฏดิรับแจ้ง
ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน 
และเบำะแสกำรทุจริิ
น่ำนช่องทำงิ่ำงๆ อย่ำง
ิ่อเนื่อง 

มีกำรด ำเนินกำรจดัให้มีช่องทำงกำรรับแจ้ง
ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และแจ้งเบำะแสกำร
ทุจริิ น่ำนกำรจัดส่งข้อร้องเรียนทำงไฏรษณีย์   

ฝ่ำยกฎหมำย/ฝ่ำย
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 3.7 เนยแพร่มำิรกำรภำยในเพื่อ
ส่งเสริมควำมโฏร่งใสและฏอองกันกำร
ทุจริิ    

ทบทวนมำิรกำร/กลไกหรือ
ก ำหนดแนวฏิิบัิ ิของ สบร 
เช่น  กำรก ำหนดขั้นิอน 
วิธีกำร และส่วนงำน/
เจ้ำหน้ำท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับ
มำิรกำรควำมโฏร่งใสและ
กำรฏอองกำรทุจริิ 

เนยแพรม่ำิรกำรด้ำน
ส่งเสริมควำมโฏร่งใส
และฏอองกันกำรทุจริิ  

มีกำรด ำเนินกำรเนยแพร่แนวฏิิบัิ ิในกำร
ฏิิบัิิงำนน่ำนเว็บไซิ์ สบร. 

ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ/ส่วนงำน

ิิดิำมและ
ฏระเมินนล 

4. กำรเสรมิสร้ำงและ
ฏรับฏรุงกลไกในกำร
ิรวจสอบกำร
ฏิิบัิิงำน 

4.1 กำรจดัท ำรำยงำนนลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรฏอองกันทุจริิ 

จัดท ำรำยงำนนลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรฏอองกัน
กำรทุจริิฏระจ ำฏีของฏี 
2561 รอบ 12 เดือน 

รำยงำนนลกำร
ด ำเนินงำน 1 ฉบับ 

มีกำรด ำเนินกำรรำยงำนนลงำนด้ำนกำร
ฏอองกันทุจริิ ฏระจ ำฏีงบฏระมำณ พ.ศ. 
2561 น่ำนเว็บไซิ์ สบร. จ ำนวน 1 ฉบับ 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

4.2 กำรก ำกับิดิิำมกำรด ำเนินงำน
ิำมแนนฏิิบัิิกำรฏอองกันกำรทุจริิ
ฏระจ ำฏี 2562 

ก ำกับ/ิิดิำม และจัดท ำ
รำยงำนนลรอบ 6 เดือนของฏี 
2562 

รำยงำนนลกำร
ด ำเนินงำน 1 ฉบับ 

มีกำรด ำเนินกำริิดิำมและรำยงำนนลรอบ 6 
เดือน ฏระจ ำฏีงบฏระมำณ พ.ศ. 2562 
จ ำนวน 1 ฉบับ 
 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
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มิติที ่ กิจกรรม/โครงกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ เป้ำหมำย 

4.3 จัดท ำแนนควบคุมภำยในฏระจ ำฏี 
2562  และกิจกรรมบรหิำรควำมเสี่ยง
และควบคมุภำยใน 

ฏระเมินควำมเสี่ยงและจัดท ำ
แนนควบคุมภำยใน ฏระจ ำฏี 
2562 

แนนควบคุมภำยใน 1 
แนน และด ำเนินงำน
ิำมแนนที่ก ำหนด 

มีกำรด ำเนินกำรจดัท ำแนนควบคมุภำยในและ 
แนนบริหำรบริหำรควำมเสีย่ง ฏระจ ำฏีงบ 
ฏระมำณ พ.ศ. 2562 แล้ว 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

4.4 มำิรกำรฏอองกันกำรขดักันระหว่ำง
นลฏระโยชน์ส่วนินกับนลฏระโยชน์
ส่วนรวม 

ก ำหนดแนวฏิิบัิ ิของ สบร. 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรฏอองกันกำร
ขัดกันระหว่ำงนลฏระโยชน์
ส่วนินกับนลฏระโยชน์
ส่วนรวม 

มำิรกำรฏอองกันกำร
ขัดกันระหว่ำง
นลฏระโยชน์ส่วนินกับ
นลฏระโยชน์ส่วนรวม 1 
มำิรกำร 

มีกำรด ำเนินกำรจดัท ำคู่มือกำรบรหิำรจัดกำร
นลฏระโยชน์ทับซ้อน ฉบับฏรับฏรงุ ฏี 2562 
จ ำนวน 1 มำิรกำร 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

4.5 มำิรกำริรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ ก ำหนดแนวฏิิบัิ ิของ สบร. 
ที่เกี่ยวข้องกับกำริรวจสอบ
กำรฏิิบัิิงำนของเจ้ำหน้ำท่ี
ให้เฏ็นไฏิำมมำิรฐำนเพื่อ
ลดกำรใช้ดลุพินิจ 

มำิรกำริรวจสอบกำร
ใช้ดุลพินิจ 1 มำิรกำร 

มีกำรด ำเนินกำรจดัท ำมำิรกำริรวจสอบกำร
ใช้ดุลพินิจ จ ำนวน 1 มำิรกำร 

ฝ่ำยกฎหมำย/ส ำนัก
ทรัพยำกรบุคคล/
ฝ่ำยอ ำนวยกำร/
หน่วยิรวจสอบ

ภำยใน 
หมำยเหิุ    ในส่วนของนู้รับนดิชอบเฏ็นไฏิำมโครงสร้ำง ฏระจ ำฏีงบฏระมำณ พ.ศ. 2562 

 
 

2. ปัจจัยสนับสนุน  ในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมิ่ำงๆ ิำมแนนฏิิบัิิกำรฯ มีฏัจจัยในกำรสนับสนุนและนลักดันให้กำรด ำเนินงำนของ สบร. บรรลุ
เฏอำฏระสงค ์ดังนี้  

 มีระบบควบคุมภำยใน และระบบกำริรวจสอบภำยใน รวมถึงกำริรวจสอบจำกหน่วยงำนภำยนอก เฏ็นกำรสร้ำงระบบกำรฏอองกันและ
ฏรำบฏรำมกำรทุจริิและฏระพฤิิมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 

 มีกำรสร้ำงกลไกของข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมโฏร่งใส และกำรเนยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และกำรรับเรื่องร้องเรียนทำงเว็ฏไซิ์ของส ำนักงำน 

 นู้บริหำรให้ควำมส ำคัญ และก ำชับให้ส่วนงำนิ่ำงๆ ให้ฏิิบัิิงำนให้ถูกิ้องิำมกิหมำย ิำมหลักธรรมำภิบำล ด้วยควำมซื่อสัิย์สุจริิ ฏรำศจำก
กำรทุจริิ 



-6- 

3.  ประเด็นปัญหำ/อุปสรรค ในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมิ่ำงๆ ิำมแนนฏิิบัิิกำรฯ มีฏัญหำและอุฏสรรค พร้อมแนวทำงด ำเนินงำน ดังนี้ 

 นู้ฏิิบัิิงำนบำงส่วน มีภำรกิจเดินทำงไฏฏิิบัิิงำนนอกสถำนที่และิ่ำงจังหวัด รวมถึงมีหน้ำที่ิ้องฏระจ ำในส่วนงำนบริกำร ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำ
ร่วมกำรอบรมได้  จึงจ ำเฏ็นิ้องเพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรให้มำกยิ่งขึ้นและเฏ็นไฏอย่ำงิ่อเนื่อง และจ ำเฏ็นิ้องจัดอบรมเพ่ิมเิิมให้กับนู้ฏิิบัิิงำน 
เพ่ือให้ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจและได้รับกำรเข้ำร่วมอบรมอย่ำงเท่ำเทียมกัน   

 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องกำรฏอองกันและฏรำบฏรำมกำรทุจริิ  เฏ็นเรื่องที่ิ้องเรียนรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับนู้บริหำรและนู้ฏิิบัิิงำน
อย่ำงิ่อเนื่อง  สบร. จึงิระหนักในกำรฏลูกจิิส ำนึก โดยกำรด ำเนินกิจกรรมิ่ำงๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีกำรฏอองกันและฏรำบฏรำมกำรทุจริิ  
เพ่ือให้บรรลุิำมเฏอำหมำยที่ก ำหนดิำมแนนิ่อไฏ 

 

4. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต   เพ่ือให้มีข้อมูลในวำงแนนกำรด ำเนินงำนหรือแนวทำงในบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริิได้อย่ำงมีมีฏระสิทธิภำพ สำมำรถิอบสนองิ่อฏระเด็นฏัญหำและสถำนกำรณ์ได้ิรงจุด  และช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริิ ิลอดจน
กำรสร้ำงจิิส ำนึกและค่ำนิยมในกำริ่อิ้ำนกำรทุจริิ ให้แก่บุคลำกรขององค์กรได ้ โดยด ำเนินกำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงของรำยกำรที่น่ำนกำรพิจำรณำว่ำ
มีโอกำสเกิดขึ้นสูง ซึ่ง สบร. มี 1 รำยกำร คือ กำรรับของขวัญจำกคู่สัญญำในเทศกำลส ำคัญ  โดยพิจำรณำใน 2 มิิิ คือ ระดับควำมจ ำเฏ็นของกำรเฝอำระวัง 
และระดับควำมรุนแรงของนลกระทบ  ซึ่งพบว่ำส ำหรับเหิุกำรณ์นี้มีควำมจ ำเฏ็นในกำรเฝอำระวังอยู่ในระดับิ่ ำ  เนื่องจำกไม่ได้เฏ็นกิจกรรมหรือขั้นิอนที่
ส ำคัญของกระบวนงำน และมีระดับควำมรุนแรงของนลกระทบอยู่ในระดับิ่ ำ เนื่องจำกมูลค่ำของของขวัญเพียงเล็กน้อยจนไม่มีนลกระทบทำงกำรเงินและ
นู้รับบริกำร  และ สบร.ได้มีกำรบริหำรจัดกำร โดยมีกำรรำยงำนกำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือฏระโยชน์อ่ืนใดอันควรได้ ที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ 3,000 บำท ใน
แบบฟอร์มที่ก ำหนดและรำยงำนิ่อนู้บังคับบัญชำิำมล ำดับ ส่งนลให้ค่ำควำมเสี่ยงอยู่ในระดับิ่ ำ  ซึ่งเฏ็นคุณภำพจัดกำรที่ดี สำมำรถจัดกำรได้ทันที ไม่กระทบ
ถึงนู้ใช้บริกำร  
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5. ข้อเสนอแนะ  จำกกำรด ำเนินงำนิำมแนนฏิิบัิิกำรฏอองกันกำรทุจริิ ฏระจ ำฏีงบฏระมำณ พ.ศ. 2562  สบร. ได้ิระหนักและให้ควำมส ำคัญกับ
กำรฏอองกันกำรทุจริิเฏ็นอย่ำงมำก โดยเห็นว่ำ กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินงำน เฏ็นฏัจจัยหลักส ำคัญที่จะสร้ำงควำมเข้มแข็งและ ควำมยั่งยืนใน
กำรด ำเนินงำนให้มีฏระสิทธิภำพ โฏร่งใส ิรวจสอบได้ และเฏ็นมำิรกำรเชิงรุกในกำรฏอองกันกำรทุจริิ  จึงได้ด ำเนินกำรส่งเสริมกิจกรรมและ เนยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำริ่ำงๆน่ำนทำงเว็บไซด์ สบร. อย่ำงิ่อเนื่อง  ส่งนลให้เจ้ำหน้ำที ่ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักธรรมำภิบำล และนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดี 
และกำรฏระเมินคุณธรรมและควำมโฏร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐมำกขึ้น   รวมถึงเนยแพร่ข้อมูลิ่ำงๆ ขององค์กร ที่ฏระชำชนทั่วไฏสำมำรถ
เข้ำไฏสืบค้นได้น่ำนทำงเว็บไซิ์ www.okmd.or.th  และช่องทำงสื่อสำริ่ำงๆ และเพ่ือให้นู้ฏิิบัิิงำน ฏิิบัิิหน้ำที่ด้วยควำมรับนิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม  
ค ำนึงถึงฏระโยชน์ส่วนรวม และมีหลักธรรมำภิบำล โดยให้นู้ฏิิบัิิงำนทุกคน ได้รับรู้และเข้ำใจเรื่องกำรฏอองกันและฏรำบฏรำมกำรทุจริิมำกยิ่งขึ้น  ควรมี
นโยบำยและแนวทำงกำรฏิิบัิิ ดังนี้ 

 ส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักธรรมำภิบำลและนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดี  และกำรฏระเมินคุณธรรมและควำมโฏร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำน โดยกำรจัดกิจกรรม/อบรม อย่ำงิ่อเนื่อง  

 เนยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงิ่อเนื่องในช่องทำงิ่ำงๆ  เพิ่มมำกข้ึน เพ่ือให้มีกำรรับรู้อย่ำงิ่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักบริหำรจัดกำร  สบร.   

http://www.okmd.or.th/

