รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จึงขอรำยงำน
กำรดำเนินกำรตำมแผนไปแล้ว ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลำคม 2564 – เดือนมีนำคม 2565) ของ สบร. ดังนี้
มิติที่

1. กำรสร้ำง
สังคมที่
ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดาเนินงานตามแผนฯ
เป้าหมาย
1.1 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำม มีกำรเผยแพร่ข้อมูลองค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนของสบร. มี
ตระหนักในกำรปฏิบตั ิตนตำมหลัก ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรผ่ำน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตำม
ศำสนำ หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
ช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง หลักกำรเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม
รวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม และธรรมำภิบำล
และธรรมำภิบำล
กิจกรรม/โครงการ

1.2 กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/ประชุม/ จัดส่งบุคลำกรของ สบร. เข้ำ
อบรม/สัมมนำของหน่วยงำน
ร่วมกิจกรรม ประชุมหรือ
ต่อต้ำนกำรทุจริต
อบรมอบรมสัมมนำใน
หลักสูตรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้บุคลำกรของ สบร. เข้ำ
ร่วมกิจกรรม/ ประชุม/อบรม/
สัมมนำกับหน่วยงำนต่อต้ำนกำร
ทุจริต อย่ำงน้อย 2 ครั้ง

1

งบประมาณ
-

-

ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
เผยแพร่องค์ควำมรู้เรื่องคุณธรรม
ฝ่ำยอำนวยกำร/
จริยธรรม พื้นฐำนในสังคมไทย 5
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร
ประกำร ผ่ำนทำงเว็บ ไซต์ของ สบร.
โดยติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ของ สบร.
, นำแผ่นพับมำบริกำรหน้ำเคำน์เตอร์
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์
ของ สบร.
เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัตกิ ำร
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตำมแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ของ
สำนักนำยกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 – 3
ธันวำคม 2564

ฝ่ำยอำนวยกำร

มิติที่

กิจกรรม/โครงการ

1.3 กิจกรรมส่งเสริมให้บคุ ลำกร
ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัตดิ ้ำน
คุณธรรมและจริยธรรม

2. . กำร
บริหำรงำน
เพื่อป้องกัน
กำรทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณ
การดาเนินงานตามแผนฯ
เป้าหมาย
เชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงน้อย
ควำมสำมำรถมำถ่ำยทอด
ร้อยละ 70 ของบุคลำกรทั้งหมด (ใช้เงิน
ควำมรู้/ประสบกำรณ์ และ/ สบร.
บริจำคของ
หรือจัดกิจกรรมทำงศำสนำ
จนท.)
หรือกิจกรรมบำเพ็ญสำธำรณะ
ประโยชน์เพื่อสังคม

ผอ.สบร. ดำเนินกำรหรือเข้ำ ผอ.สบร.ดำเนินกำรหรือเข้ำร่วม
ร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมี กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงน้อย 1
สูงสุดในกำรดำเนินงำนหรือ
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับกำรส่งเสริม ส่วนร่วมในกำรให้ควำมสำคัญ ครั้ง
กับกำรปรับปรุงและพัฒนำ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
หน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส

-

มีกำรประกำศเจตนำมุ่งมั่น
ของผู้บริหำรต่อสำธำรณะใน
เจตนำมุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กร
เว็บไซต์ สบร. อย่ำงต่อเนื่อง
คุณธรรมของผู้บริหำร
และต่อเจ้ำหน้ำที่ในกำร
สัมมนำประจำปี
เผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลำกร
2.3 กิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรของ ผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ /
ช่องทำงสื่อสำรออนไลน์
สบร. เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต เช่น กฏ
ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ
ในกำรทำงำน

-

2.1 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร

2.2 กิจกรรมประกำศตอกย้ำ

มีกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซต์
อย่ำงต่อเนื่อง

มีกำรเผยแพร่ข้อมูลองค์ควำมรู้
ให้แก่บุคลำกรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
อย่ำงต่อเนื่อง

2

-

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
ได้จัดกิจกรรมมอบอำหำร อุปกรณ์ที่
จำเป็น ของใช้และน้ำดื่ม ให้กับ
โรงพยำบำล / ผู้ใช้บริกำร และ
ประชำชนทั่วไป เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโคโร
นำ 2019 (COVID-19)
ดำเนินกำรประกำศเจตนำมุ่งมั่นฯ
ของ ผอ.สบร. ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ของ
สำนักงำน
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019
(COVID-19) ส่งผลให้ปรับเปลี่ยน
กิจกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มีกำรประกำศเจตนำมุ่งมั่นฯของ ผอ.
สบร. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 ในเว็บไซต์ของ สบร. และปิด
ประกำศเผยแพร่ ณ ที่ปิดประกำศ
ของสำนักงำน
มีกำรเผยแพร่ประกำศ กฏ ระเบียบฯ
ที่ปรับแก้ไข ในเว็บไซต์ ของ สบร.

ผู้รับผิดชอบ
งำนทรัพยำกร
บุคคล ฝ่ำย

อำนวยกำร

งำนทรัพยำกร
บุคคล ฝ่ำย
อำนวยกำร

งำนทรัพยำกร
บุคคล ฝ่ำย
อำนวยกำร

งำนกฏหมำย
ฝ่ำยอำนวยกำร/
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร

มิติที่
3. กำร
ส่งเสริมบท
บำท และกำรมี
ส่วนร่วมของ
ภำคประชำชน

กิจกรรม/โครงการ

3.1 กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
แผนและผลกำรดำเนินงำนให้แก่
สำธำรณะได้รบั ทรำบและ
ตรวจสอบ
3.2 กำรประกำศเผยแพร่ หรือ
เปิดเผยข้อมูลกำรจัดหำพัสดุหรือ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้สำธำรณะ
ได้รับทรำบและตรวจสอบ
3.3 กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ.2540
3.4 กำรเผยแพร่คู่มือ/มำตรฐำน
กำรให้บริกำรประชำชน

3.5 กำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดาเนินงานตามแผนฯ
เป้าหมาย
มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร มีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำง
แผนและผลกำรดำเนินงำน
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ผ่ำนทำงเว็บไซด์ สบร.

งบประมาณ
-

มีกำรประกำศเผยแพร่หรือ
เปิดเผยข้อมูลกำรจัดหำพัสดุ
หรือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำง
เว็บไซด์ สบร.
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ต่ำงๆ ผ่ำนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
อิเล็กทรอนิกส์ของรำชกำร ใน
เว็บไซต์ สบร.
เผยแพร่คู่มือ/มำตรฐำนกำร
ให้บริกำรในเว็บไซต์ สบร.
และ ณ จุดให้บริกำร

มีกำรประกำศเผยแพร่ข้อมูล
อย่ำงครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

-

ข้อมูลข่ำวสำรที่เผยแพร่มีควำม
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

-

มีกำรเผยแพร่คมู่ ือ/มำตรฐำน
กำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง

-

ให้บุคคลที่เป็นกลำงดำเนิน
กำรสำรวจและประเมินควำม
พึงพอใจของผู้รับ บริกำร
แหล่งเรียนรู้ของ สบร.

รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึง 1,755,014
(วงเงินรวมใน
ใจ 1 ฉบับ และผู้ใช้บริกำรมี
ควำมพึงพอ ใจไม่ต่ำกว่ำร้อยละ กำรจ้ำงซึ่งมี
กำรประเมิน
80

หลำยประเด็น)

3

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
มีกำรดำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร แผน และผลกำรดำเนินงำน
ผ่ำนทำงเว็บไซด์ สบร.

มีกำรดำเนินกำรประกำศเผยแพร่กำร
ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงเว็บ
ไซด์ สบร. และระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ (e-GP)
มีกำรดำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆตำม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 ผ่ำน
เว็บไซต์ สบร.
มีกำรดำเนินกำรเผยแพร่คู่มือกำร
ให้บริกำรประชำชน ในเว็บไซต์ สบร.

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร/งำน
ติดตำมและ
ประเมินผล
ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร/ ฝ่ำย
อำนวยกำร
ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร/งำน
ติดตำมและ
ประเมินผล
ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร/งำน
ติดตำมและ
ประเมินผล/
หน่วยงำนภำยใน
ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร/งำน
ติดตำมและ
ประเมินผล

มิติที่

4.กำร
เสริมสร้ำงและ
ปรับปรุงกลไก
ในกำร
ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
การดาเนินงานตามแผนฯ
เป้าหมาย
3.6 กำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อ จัดให้มีช่องทำงกำรรับแจ้ง
มีกำรเปิดรับแจ้งข้อคิดเห็น ข้อ
มีกำรดำเนินกำรจัดให้มีช่องทำงกำร
ร้องเรียน
ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และ ร้องเรียน และเบำะแสกำรทุจริต
รับแจ้งข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และ
แจ้งเบำะแสกำรทุจริต ผ่ำน
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง
แจ้งเบำะแสกำรทุจริต ผ่ำนกำรจัดส่ง
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น กล่องรับ
ข้อร้องเรียนทำงไปรษณีย์
ฟังควำมคิดเห็น จัดส่งข้อ
ร้องเรียนทำงไปรษณีย์ จัด ส่ง
ข้อร้องเรียนทำงเว็บไซด์
3.7 เผยแพร่มำตรกำรภำยในเพื่อ ทบทวนมำตรกำร/กลไกหรือ เผยแพร่มำตรกำรด้ำนส่งเสริม
มีกำรดำเนินกำรเผยแพร่แนวปฏิบตั ิ
ส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน กำหนดแนวปฏิบตั ิของ สบร ควำมโปร่งใสและป้องกันกำร
ในกำรปฏิบัตงิ ำนผ่ำนเว็บไซต์ สบร.
กำรทุจริต
เช่น กำรกำหนดขั้นตอน
ทุจริต
วิธีกำร และส่วนงำน/
เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
มำตรกำรควำมโปร่งใสและ
กำรป้องกำรทุจริต
4.1 กำรจัดทำรำยงำนผลกำร
จัดทำรำยงำนผลกำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน 1
อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำรำยงำนผลงำน
ดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันทุจริต ดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน
ฉบับ
ด้ำนกำรป้องกันทุจริต ประจำปี
กำรทุจริตประจำปีของปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565
2565
ผ่ำนเว็บไซต์ สบร. จำนวน 1 ฉบับ
กิจกรรม/โครงการ

4.2 กำรกำกับติดตำมกำร
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจำปี 2565

กำกับ/ติดตำม และจัดทำ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน 1
รำยงำนผลรอบ 6 เดือนของปี ฉบับ
2565
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-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร กำรดำเนินกำร
ติดตำมและรำยงำนผลรอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
จำนวน 1 ฉบับ

ผู้รับผิดชอบ
งำนกฏหมำย
ฝ่ำยอำนวยกำร/
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร

ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร
/งำนติดตำมและ
ประเมินผล

ฝ่ำยอำนวยกำร

ฝ่ำยอำนวยกำร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดาเนินงานตามแผนฯ
เป้าหมาย
ประเมินควำมเสี่ยงและจัดทำ แผนควบคุมภำยใน 1 แผน และ
แผนควบคุมภำยใน ประจำปี ดำเนินงำนตำมแผนที่กำหนด
2565

งบประมาณ

4.3 จัดทำแผนควบคุมภำยใน
ประจำปี 2565 และกิจกรรม
บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยใน
4.4 วัดกำรรับรู้ของผู้มสี ่วนได้ส่วน เผยแพร่แบบวัดกำรรับรู้ของผู้ มีผลคะแนนอยู่ในระดับดีมำก
เสียภำยในและภำยนอก
มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและ
ภำยนอก

-

-

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
มีกำรดำเนินกำรจัดทำแผนควบคุม
ภำยในและ แผนบริหำรบริหำรควำม
เสี่ยง ประจำปีงบ ประมำณ พ.ศ.
2565 แล้ว
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

4.5 เปิดเผยข้อมูลทำงเว็บไซต์ของ กำกับ ติดตำม ส่วนงำนที่รับ
หน่วยงำน
ผิดชอบ เผยแพร่ข้อมูลทำง
เว็บไซต์

-

มีกำรดำเนินกำร อย่ำงต่อเนื่อง

มิติที่

กิจกรรม/โครงการ

มีระบบที่มคี วำมเป็นเลิศเพื่อเปิด
เผบข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำน
ให้สำธำรณชนได้รับทรำบอย่ำง
เป็นปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยอำนวยกำร

สำนักบริหำร
จัดกำร และส่วน
งำนติดตำม
ประเมินผล
สำนักบริหำร
จัดกำร และสำนัก
ยุทธศำสตร์และ
นวัตกรรมกำร
เรียนรู้

หมำยเหตุ สำมำรถดูข้อมูลต่ำงๆที่เผยแพร่ได้ในเว็บไซต์ www.okmd.or.th
ปัจจัยสนับสนุน
ในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ มีปัจจัยในกำรสนับสนุนและผลักดันให้กำรดำเนินงำนของ สบร. บรรลุเป้ำประสงค์ ดังนี้
1. กำรมีระบบควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำยนอก เป็นกำรสร้ำงระบบกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
2. มีกำรสร้ำงกลไกของข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมโปร่งใส และกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และกำรรับเรื่องร้องเรียนทำงเว็ปไซต์ของสำนักงำน
3. ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญและกำชับให้ส่วนงำนต่ำงๆ ให้ปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมกฏหมำย ตำมหลักธรรมำภิบำล ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ปรำศจำก
กำรทุจริต และสำมำรถตรวจสอบได้
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ประเด็นปัญหำ/อุปสรรค
จำกกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ดังกล่ำวข้ำงต้น ส่งผลให้เจ้ำหน้ำทีม่ ี
ควำมตระหนัก มีจิตสำนึกในกำรปฏิบัติงำน และมีควำมเข้ำใจในกำรป้องกันกำรทุจริต และควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ต่ำงๆผ่ำนทำงเว็บไซด์ สบร. อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และเผยแพร่
ข้อมูลต่ำงๆ ขององค์กร ที่ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำไปสืบค้นได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.okmd.or.th
ประกอบกับ ตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี ในเรื่อง สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19) ยังคงมีกำร
แพร่ระบำดอย่ำงต่อเนื่อง จึงต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกิจกรรม มุ่งเน้นกำรจัดกิจกรรมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม/โครงกำร
ได้ตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์และแผนกำรที่กำหนดได้
กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
จำกกำรที่ สบร. มีโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงกำรทุจริต คือ เรื่องกำรรับของขวัญจำกคู่สัญญำในเทศกำลสำคัญ เนื่องจำกไม่ได้เป็นกิจกรรมหรือ
เป็นขั้นตอนที่สำคัญของกำรปฏิบัติงำน และ สบร.ได้มีกำรบริหำรจัดกำร โดยมีกำรรำยงำนกำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ ที่มีมูลค่ำ
เกินกว่ำ 3,000 บำท ในแบบฟอร์มที่กำหนดและรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ ส่งผลให้ค่ำควำมเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นคุณภำพจัดกำรที่ดี สำมำรถ
จัดกำรได้ทันที ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร และมีกำรเน้นย้ำนโยบำยกำรงดรับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ในเว็บไซต์ของสำนักงำน และในคู่ มื อ กำรบริ ห ำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนของ สบร.
ข้อเสนอแนะ
สบร.ตระหนักถึงกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำน ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึง
ถึงประโยชน์ส่วนรวม และมีหลักธรรมำภิบำล และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคน ได้รับรู้และเข้ำใจเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ ำงเท่ำเทียมกัน
จึงเห็นสมควรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงต่อเนื่องในช่องทำงต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้น เพื่อให้มีกำรรับรู้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรปิดประกำศข่ำวสำรที่ เกี่ยวข้อง
รวมถึงเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงำน ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใสอย่ำงต่อเนื่อง
สำนักบริหำรจัดกำร สบร.
เมษำยน 2565
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