หน้า 0

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดทาแนนฏิิบัิิการฏอองกันการทุจริิ ของ สบร. ฏระจาฏีงบฏระมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีนลการดาเนินงาน ฏัจจัยสนับสนุน ฏระเด็นฏัญหา/อุฏสรรค การฏระเมินความเสี่ยงการทุจริิ และข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.
ผลการดาเนินงานิามแนนฏิิบัิิการฏอองกันและฏราบฏรามการทุจริิ ฏระจาฏีงบฏระมาณ พ.ศ. 2563 โดยสรุฏสาระสาคัญ ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดาเนินงานตามแผนฯ
เป้าหมาย
เพื่อให้นู้ฏิิบัิิงานของสบร. มี
1. การสร้างสังคมที่ 1.1 การสร้างจิิสานึกและความ มีการเนยแพร่ข้อมูลองค์
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกิ้องิาม
ไม่ทนิ่อการทุจริิ ิระหนักในการฏิิบิั ิินิามหลัก ความรู้ให้แก่บุคลากรน่าน
ศาสนา หลักฏรัชญาเศรษฐกิจ
ช่องทางิ่างๆ อย่างิ่อเนื่อง หลักการเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม
รวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
และธรรมาภิบาล
1.2 การเข้าร่วมกิจกรรม/ฏระชุม/ จัดส่งบุคลากรของ สบร. เข้า เพื่อให้บุคลากรของ สบร. เข้า
อบรม/สัมมนาของหน่วยงาน
ร่วมกิจกรรม ฏระชุมหรือ
ร่วมกิจกรรม/ ฏระชุม/อบรม/
ิ่อิ้านการทุจริิ
อบรมอบรมสัมมนาใน
สัมมนากับหน่วยงานิ่อิ้านการ
หลักสูิริ่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทุจริิ อย่างน้อย 2 ครั้ง
มิติที่

กิจกรรม/โครงการ

1.3 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับได้เรียนรู้และฏิิบัิดิ ้าน
คุณธรรมและจริยธรรม

เชิญวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถมาถ่ายทอด
ความรู้/ฏระสบการณ์ และ/

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

เนยแพร่องค์ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
พื้นฐานในสังคมไทย 5 ฏระการ น่านทางเว็บ
ไซิ์ของ สบร. โดยิิดบอร์ดฏระชาสัมพันธ์ของ
สบร., นาแน่นพับมาบริการหน้าเคาน์เิอร์
ฏระชาสัมพันธ์เนยแพร่น่านเว็บไซิ์ของ สบร.
เข้าร่วมโครงการฏลูกฝังวิธีคิดแยกแยะฏระโยชน์
ส่วนิัวและนลฏระโยชน์ส่วนรวม ของสานักงาน
ฏ.ฏ.ช. ในวันที่ 11-12 พ.ย.62 และเข้าร่วม
โครงการสัมมนาเชิงฏิิบัิิการส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กริามแนนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาิิ ของสานักนายกรัฐมนิรี ในวันที่ 19 –
20 ธันวาคม 2562

ฝ่ายอานวยการ/
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

มีนู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคิิด
ร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมด เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ส่งนลให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ิามข้อสั่งการ
สบร.

ฝ่ายอานวยการ

งานทรัพยากร
บุคคล ฝ่าย

อานวยการ
หน้า 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดาเนินงานตามแผนฯ
เป้าหมาย
หรือจัดกิจกรรมทางศาสนา
หรือกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณะ
ฏระโยชน์เพื่อสังคม
2. การบริหารงานเพื่อ 2.1 การมีส่วนร่วมของนู้บริหาร
นอ.สบร. ดาเนินการหรือเข้า นอ.สบร.ดาเนินการหรือเข้าร่วม
ฏอองกันการทุจริิ
ร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการมี กิจกรรมที่เกีย่ วข้องอย่างน้อย 1
สูงสุดในการดาเนินงานหรือ
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการส่งเสริม ส่วนร่วมในการให้ความ สาคัญ ครั้ง
กับการฏรับฏรุงและพัฒนา
คุณธรรมและความโฏร่งใส
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโฏร่งใส
มิติที่

กิจกรรม/โครงการ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ของนายรัฐมนิรี จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นู้อานวยการ สบร. งานทรัพยากร
ได้มอบให้นู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สบร. นา
บุคคล ฝ่าย
หน้ากากอนามัย หน้ากาก Face Shield
อานวยการ
แอลกอฮอล์ 70% และเจลล้างมือ เพื่อส่งมอบ
ให้กับโรงพยาบาลทหารน่านศึก เพื่อให้คุณหมอ
พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกๆ ท่าน ได้
ใช้ในการฏอองกันการแพร่ระบาดของโรคิิดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 คณะนูบ้ ริหาร
บุคลากรหน่วยงานภายใน ร่วมพิธลี งนามถวาย
พระพรชัยมงคล และอัญเชิญพานพุ่มสักการะ
และพิธีถวายสัิย์ฏิิญาณเพื่อเฏ็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแน่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระฏรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาิิ ถนนสนามไชย แขวงพระราชวัง เขิ
ดุสิิ กรุงเทพฯ

หน้า 2

มิติที่

3. การส่งเสริมบท
บาท และการมีสว่ น
ร่วมของภาค
ฏระชาชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดาเนินงานตามแผนฯ
เป้าหมาย
มีการฏระกาศเจินามุ่งมั่น
มีการเนยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซิ์
2.2 กิจกรรมฏระกาศิอกย้า
ของนู้บริหาริ่อสาธารณะใน อย่างิ่อเนื่อง
เจินามุ่งมั่นเพื่อเฏ็นองค์กร
เว็บไซิ์ สบร. อย่างิ่อเนื่อง
คุณธรรมของนู้บริหาร
และิ่อเจ้าหน้าที่ในการ
สัมมนาฏระจาฏี
เนยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากร มีการเนยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้
2.3 กิจกรรมฏระชาสัมพันธ์ให้
ให้แก่บุคลากรน่านช่องทางิ่างๆ
ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของ น่านบอร์ดฏระชาสัมพันธ์ /
ช่องทางสื่อสารออนไลน์
อย่างิ่อเนื่อง
สบร. เกี่ยวกับการฏอองกันและ
ฏราบฏรามการทุจริิ เช่น กิ
ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีฏิิบัิิ
ในการทางาน
มีการเนยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีการเนยแพร่ข้อมูลอย่าง
3.1 การเนยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครบถ้วนและเฏ็นฏัจจุบัน
แนนและนลการดาเนินงานให้แก่ แนนและนลการดาเนินงาน
น่านทางเว็บไซด์ สบร.
สาธารณะได้รบั ทราบและ
ิรวจสอบ
3.2 การฏระกาศเนยแพร่ หรือ
มีการฏระกาศเนยแพร่หรือ
มีการฏระกาศเนยแพร่ข้อมูล
เฏิดเนยข้อมูลการจัดหาพัสดุหรือ เฏิดเนยข้อมูลการจัดหาพัสดุ อย่างครบถ้วนและเฏ็นฏัจจุบัน
การจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณะ
หรือการจัดซื้อจัดจ้างน่านทาง
ได้รับทราบและิรวจสอบ
เว็บไซด์ สบร.
3.3 การเนยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การเนยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารที่เนยแพร่มีความ
ิาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ิ่างๆ น่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วนและเฏ็นฏัจจุบัน
ราชการ พ.ศ.2540
อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ใน
เว็บไซิ์ สบร.
กิจกรรม/โครงการ

ผลการดาเนินงาน
มีการฏระกาศเจินามุ่งมั่นฯของ นอ.สบร.
ฏระจาฏีงบฏระมาณ พ.ศ. 2563 ในเว็บไซิ์ของ
สบร. และฏิดฏระกาศเนยแพร่ ณ ที่ฏิดฏระกาศ
ของสานักงาน

ผู้รับผิดชอบ

งานทรัพยากร
บุคคล ฝ่าย
อานวยการ

มีการเนยแพร่ฏระกาศ กิ ระเบียบฯที่ฏรับแก้ไข งานกิหมาย
ในเว็บไซิ์ ของ สบร.
ฝ่ายอานวยการ/
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

มีการดาเนินการเนยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แนนและ ฝ่ายสื่อสาร
นลการดาเนินงานน่านทางเว็บไซด์ สบร.
องค์กร/งาน
ิิดิามและ
ฏระเมินนล
มีการดาเนินการฏระกาศเนยแพร่การข้อมูลการ ฝ่ายสื่อสาร
จัดซื้อจัดจ้างน่านทางเว็บไซด์ สบร. และระบบ
องค์กร/ ฝ่าย
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
อานวยการ
มีการดาเนินการเนยแพร่ข้อมูลข่าวสาริ่างๆิาม ฝ่ายสื่อสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 น่าน องค์กร/งาน
เว็บไซิ์ สบร.
ิิดิามและ
ฏระเมินนล

หน้า 3

มิติที่

กิจกรรม/โครงการ
3.4 การเนยแพร่คู่มือ/มาิรฐาน
การให้บริการฏระชาชน

3.5 การฏระเมินความพึงพอใจ
ของนู้รับบริการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดาเนินงานตามแผนฯ
เป้าหมาย
เนยแพร่คู่มือ/มาิรฐานการ
มีการเนยแพร่คมู่ ือ/มาิรฐาน
ให้บริการในเว็บไซิ์ สบร.
การให้บริการอย่างิ่อเนื่อง
และ ณ จุดให้บริการ

ให้บุคคลที่เฏ็นกลางดาเนิน
การสารวจและฏระเมินความ
พึงพอใจของนู้รับ บริการ
แหล่งเรียนรู้ของ สบร.

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร/งาน
ิิดิามและ
ฏระเมินนล/
หน่วยงานภายใน
รายงานนลการฏระเมินความพึง สบร. ได้ดาเนินการจ้าง บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช ฝ่ายสื่อสาร
ใจ 1 ฉบับ และนู้ใช้บริการมี
จากัด ซึ่งเฏ็นนูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอก (Third องค์กร/งาน
ความพึงพอ ใจไม่ิ่ากว่าร้อยละ Party) ดาเนินงานฏระเมินนลการดาเนินงาน
ิิดิามและ
80
ของ สบร. ฏระจาฏีงบฏระมาณ พ.ศ. 2563 โดย ฏระเมินนล
นู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจิ่อคุณภาพการ
ให้บริการในแหล่งเรียนรู้ของ สบร. อยู่ในระดับ
“พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าคะแนนคิดเฏ็นร้อยละ
88.60
มีการเฏิดรับแจ้งข้อคิดเห็น ข้อ มีการดาเนินการจัดให้มีช่องทางการรับแจ้ง
งานกิหมาย
ร้องเรียน และเบาะแสการทุจริิ ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการ
ฝ่ายอานวยการ/
น่านช่องทางิ่างๆ อย่างิ่อเนื่อง ทุจริิ น่านการจัดส่งข้อร้องเรียนทางไฏรษณีย์
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

3.6 การรับฟังความคิดเห็นและข้อ จัดให้มีช่องทางการรับแจ้ง
ร้องเรียน
ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และ
แจ้งเบาะแสการทุจริิ น่าน
ช่องทางิ่างๆ เช่น กล่องรับ
ฟังความคิดเห็น จัดส่งข้อ
ร้องเรียนทางไฏรษณีย์ จัด ส่ง
ข้อร้องเรียนทางเว็บไซด์
3.7 เนยแพร่มาิรการภายในเพื่อ ทบทวนมาิรการ/กลไกหรือ เนยแพร่มาิรการด้านส่งเสริม
ส่งเสริมความโฏร่งใสและฏอองกัน กาหนดแนวฏิิบิั ิของ สบร ความโฏร่งใสและฏอองกันการ
การทุจริิ
เช่น การกาหนดขั้นิอน
ทุจริิ
วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ

มีการดาเนินการเนยแพร่คู่มือการให้บริการ
ฏระชาชน ในเว็บไซิ์ สบร.

มีการดาเนินการเนยแพร่แนวฏิิบิั ิในการ
ฏิิบัิิงานน่านเว็บไซิ์ สบร.

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
/งานิิดิามและ
ฏระเมินนล

หน้า 4

มิติที่

4. การเสริมสร้าง
และฏรับฏรุงกลไก
ในการิรวจสอบ
การฏิิบัิิงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดาเนินงานตามแผนฯ
เป้าหมาย
มาิรการความโฏร่งใสและ
การฏอองการทุจริิ
4.1 การจัดทารยงานนลการ
จัดทารายงานนลการ
รายงานนลการดาเนินงาน 1
ดาเนินงานด้านกาารฏอองกันทุจริิ ดาเนินงานด้านการฏอองกัน
ฉบับ
การทุจริิฏระจาฏีของฏี
2562 รอบ 12 เดือน
4.2 การกากับิิดิามการ
กากับ/ิิดิาม และจัดทา
รายงานนลการดาเนินงาน 1
ดาเนินงานิามแนนฏิิบัิิการ
รายงานนลของฏี 2563
ฉบับ
ฏอองกันการทุจริิฏระจาฏี 2563
4.3 จัดทาแนนควบคุมภายใน
ฏระเมินความเสี่ยงและจัดทา แนนควบคุมภายใน 1 แนน และ
ฏระจาฏี 2563 และกิจกรรม
แนนควบคุมภายใน ฏระจาฏี ดาเนินงานิามแนนที่กาหนด
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
2563
ภายใน
4.4 มาิรการฏอองกันการขัดกัน
กาหนดแนวฏิิบิั ิของ สบร. มาิรการฏอองกันการขัดกัน
ระหว่างนลฏระโยชน์ส่วนินกับ
ที่เกี่ยวข้องกับการฏอองกันการ ระหว่างนลฏระโยชน์ส่วนินกับ
นลฏระโยชน์ส่วนรวม
ขัดกันระหว่างนลฏระโยชน์
นลฏระโยชน์ส่วนรวม 1
ส่วนินกับนลฏระโยชน์
มาิรการ
ส่วนรวม
4.5 มาิรการิรวจสอบการใช้
กาหนดแนวฏิิบิั ิของ สบร. มาิรการิรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการิรวจสอบ ดุลพินิจ 1 มาิรการ
การฏิิบัิิงานของเจ้าหน้าที่
ให้เฏ็นไฏิามมาิรฐานเพื่อลด
การใช้ดุลพินิจ
กิจกรรม/โครงการ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

จัดทารายงานนลงานด้านการฏอองกันทุจริิ
ฏระจาฏีงบฏระมาณ พ.ศ. 2562 น่านเว็บไซิ์
สบร. จานวน 1 ฉบับ

ฝ่ายอานวยการ

ดาเนินการิิดิามและรายงานนล ฏระจาฏี
งบฏระมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 1 ฉบับ

ฝ่ายอานวยการ

มีการดาเนินการจัดทาแนนควบคุมภายในและ
แนนบริหารบริหารความเสีย่ ง ฏระจาฏีงบ
ฏระมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว

ฝ่ายอานวยการ

จัดทาคูม่ ือการบริหารจัดการนลฏระโยชน์ทับ
ฝ่ายอานวยการ
ซ้อน ฉบับฏรับฏรุง ฏี 2563 จานวน 1 มาิรการ

มีการดาเนินการจัดทามาิรการิรวจสอบการใช้ งานกฎหมาย/งาน
ดุลพินิจ จานวน 1 มาิรการ
ทรัพยากรบุคคล/
ฝ่ายอานวยการ/
หน่วยงาน
ิรวจสอบภายใน

หมายเหิุ สามารถดูข้อมูลิ่างๆที่เนยแพร่ได้ในเว็บไซิ์ www.okmd.or.th
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2.
ปัจจัยสนับสนุน ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมิ่างๆ ิามแนนฏิิบัิิการฯ มีฏัจจัยในการสนับสนุนและนลักดันให้การดาเนินงานของ สบร. บรรลุ
เฏอาฏระสงค์ ดังนี้
 มี ร ะบบควบคุมภายในและระบบการิรวจสอบภายใน รวมถึงการิรวจสอบจากหน่ว ยงานภายนอก เฏ็นการสร้างระบบการฏอองกันและ
ฏราบฏรามการทุจริิและฏระพฤิิมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
 มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโฏร่งใส และการเนยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียนทางเว็ฏไซิ์ของสานักงาน
 นู้บริหารให้ความสาคัญและกาชับให้ส่วนงานิ่างๆ ให้ฏิิบัิิงานให้ถูกิ้องิามกิหมาย ิามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัิย์สุจริิ ฏราศจาก
การทุจริิ
3.

ประเด็นปัญหา/อุปสรรค
จากการดาเนินงานิามแนนฏิิบัิิการฏอองกันการทุจ ริิ ฏระจาฏีงบฏระมาณ พ.ศ. 2563 รอบ ดังกล่าวข้างิ้น ส่งนลให้เจ้าหน้าที่มีความิระหนัก
มีจิิสานึกในการฏิิบัิิงาน และมีความเข้าใจในการฏอองกันการทุ จริิ และความโฏร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งเฏ็นนลจากการเนยแพร่ข้อมูลข่าวสาริ่างๆ น่านทาง
เว็บไซด์ สบร. อย่างิ่อเนื่อง เพื่อให้นู้ฏิิบัิิงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการฏอองกันและฏราบฏรามการทุจริิ และเนยแพร่ข้อมูลิ่างๆ ของ
องค์กร ที่ฏระชาชนทั่วไฏสามารถเข้าไฏสืบค้นได้น่านทางเว็บไซิ์ www.okmd.or.th
เนื่องจาก นู้ฏิิบัิิงานบางส่วน มีภารกิจ หลักที่จะิ้องเดินทางไฏฏิิบัิิงานนอกสถานที่และิ่างจังหวัด รวมถึงมีหน้าที่ิ้องฏระจาในส่วนงานบริการ
ทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ส่งนลให้ิ้องมีการจัดอบรมเพิ่มเิิมให้กับนู้ฏิิบัิิงาน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและได้รั บการเข้าร่วมอบรมอย่าง
เท่าเทียมกัน และเรื่องการฏอองกันและฏราบฏรามการทุจริิ เฏ็นเรื่องที่ิ้องเรียนรู้และสร้างความเข้าใจให้กับนู้บริหารและนู้ฏิิบัิิงานอย่าง ิ่อเนื่อง
สานักงาน จึงิระหนักในการฏลูกจิิสานึก โดยการดาเนินกิจกรรมิ่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการฏอองกันและฏราบฏรามการทุจริิในสานักง าน เพื่อให้
บรรลุิามเฏอาหมายที่กาหนดิามแนนิ่อไฏ
ฏระกอบกับ ิามข้อสั่งการของนายกรัฐมนิรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ในเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคิิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ได้มีการให้งด เลื่อน ยกเลิก กิจกรรม/โครงการ ที่มีการรวมคน จนกว่าจะมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนิรีให้หน่วยงานของรัฐ ดาเนินการจัด
กิจกรรมได้ ส่งนลกระทบิ่อสานักงาน ทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมิามแนนการที่กาหนดได้ และจาเฏ็นิ้องยกเลิกการจัดกิจกรรม/โครงการที่กาหนด
เนื่องจากการแพร่ระบาดการแพร่ระบาดของโรคิิดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างิ่อเนื่อง
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4.
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากการที่ สบร. มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริิ คือ เรื่องการรับของขวัญจากคู่สัญญาในเทศกาลสาคัญ
เนื่องจากไม่ได้เฏ็นกิจกรรมหรือเฏ็นขั้นิอนที่สาคัญของการฏิิบัิิงาน และ สบร.ได้มีการบริหารจัดการ โดยมีการรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ฏระโยชน์อื่นใดอันควรได้ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ในแบบฟอร์มที่กาหนดและรายงานิ่อนู้บังคับบัญชาิามลาดับ ส่งนลให้ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับิ่า
ซึ่งเฏ็นคุณภาพจัดการที่ดี สามารถจัดการได้ทันที ไม่กระทบถึงนู้ใช้บริการ
5.
ข้อเสนอแนะ สบร.ิระหนักถึงการฏอองกันการทุจริิในการฏิิบัิิงาน เพื่อให้นู้ฏิิบัิิงาน ฏิิบัิิหน้าที่ด้วยความรับนิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม
คานึง ถึงฏระโยชน์ส่วนรวม และมีหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้นู้ฏิิบัิิงานทุกคน ได้รับรู้และเข้าใจเรื่องการฏอองกันและฏราบฏรามการทุจริิอย่างเท่าเทียม
กัน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 จัดกิจกรรมอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเฏลี่ยนเรียนรู้ เและส่งเสริมให้นู้ฏิิบัิิงานได้เข้าร่วมทุกคน
 เนยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างิ่อเนื่องในช่องทางิ่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีการรับรู้อย่างิ่อเนื่อง
 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสานักงาน ให้เฏ็นองค์กรคุณธรรมและความโฏร่งใสอย่างิ่อเนื่อง เพื่อเฏ็นที่ยอมรับของนู้รับบริการ นู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และฏระชาชนทั่วไฏ

สานักบริหารจัดการ สบร.
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