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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

 

ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 จึงขอรำยงำน

กำรด ำเนินกำรตำมแผนไปแล้ว ดังนี้   
 

มิติท่ี กิจกรรม/โครงการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค 63- ก.ย.64) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงานตามแผนฯ เป้าหมาย    
1. กำรสร้ำง

สังคมทีไ่ม่ทน
ต่อกำรทุจรติ 

1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตน
ตำมหลักศำสนำ หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิ
บำล 

มีกำรเผยแพร่ข้อมลูองค์
ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง  
 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนของสบร. มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องตำม
หลักกำรเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งหลักคณุธรรมจรยิธรรม 
และธรรมำภิบำล 

-  เผยแพร่องค์ควำมรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
พื้นฐำนในสังคมไทย 5 ประกำร ผำ่นทำงเว็บ  
ไซต์ของ สบร. โดยติดบอรด์ประชำสัมพันธ์
ของ สบร., น ำแผ่นพับมำบริกำรหน้ำ
เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์เผยแพรผ่่ำน
เว็บไซต์ของ สบร. 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร/
ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร 

 1.2 กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/
ประชุม/อบรม/สัมมนำของ
หน่วยงำนต่อต้ำนกำรทุจริต  
 

จัดส่งบุคลำกรของ สบร. 
เข้ำร่วมกิจกรรม ประชุม
หรืออบรมอบรมสมัมนำใน
หลักสตูรตำ่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้บุคลำกรของ สบร. เข้ำ
ร่วมกิจกรรม/ ประชุม/อบรม/
สัมมนำกับหน่วยงำนต่อต้ำน
กำรทุจริต อย่ำงน้อย 2 ครั้ง 

- 1.เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏบิัติกำร
ส่งเสริมคณุธรรมในองค์กรตำมแผนแม่บท
ส่งเสริมคณุธรรมแห่งชำติ ของส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ในวันท่ี 1 – 3 ธันวำคม 
2563  
2.ได้เข้ำร่วมประชุมทำงออนไลน์ ผ่ำนระบบ 
Zoom กับรำชวิทยำลยัจุฬำภรณ์ ร่วมกับ 
ส ำนักงำนคณะกรรม กำรคุม้ครองผู้บริโภค 
และ ส ำนักคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 
ในวันท่ี 3 สิงหำคม 2564 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
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มิติท่ี กิจกรรม/โครงการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค 63- ก.ย.64) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงานตามแผนฯ เป้าหมาย    

 
 
 
 
 
 

1.3  กิจกรรมส่งเสริมให้
บุคลำกรทุกระดับไดเ้รียนรู้และ
ปฏิบัติด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม   
 
 
 

เชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถมำถ่ำยทอด
ควำมรู้/ประสบกำรณ์ และ/
หรือจัดกิจกรรมทำงศำสนำ 
หรือกิจกรรมบ ำเพญ็
สำธำรณะประโยชน์เพื่อ
สังคม 

มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงน้อย
ร้อยละ 70 ของบุคลำกรทั้งหมด
สบร.  
 
 

- เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนำ2019 (COVID-19) 
ส่งผลใหไ้มส่ำมำรถจัดกิจกรรมดังกล่ำว ได้
ตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี  จึงขอ
ยกเลิกกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว   
ทั้งนี้ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลำกร
ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม กับ ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี และรำชวิทยำลัยจฬุำภรณ์ 
โดยผ่ำนทำงออนไลน์  

งำนทรัพยำกร
บุคคล ฝ่ำย
อ ำนวยกำร 

2. กำรบรหิำรงำน
เพื่อป้องกันกำร
ทุจริต  

2.1 กำรมสี่วนร่วมของผู้บริหำร
สูงสุดในกำรด ำเนินงำนหรือ
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับกำร
ส่งเสริมคณุธรรมและควำม
โปร่งใส 

ผอ.สบร. ด ำเนินกำรหรือเข้ำ
ร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมี
ส่วนร่วมในกำรให้
ควำมส ำคญักับกำรปรับปรุง
และพัฒนำหน่วยงำนด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ผอ.สบร.ด ำเนินกำรหรือเข้ำร่วม
กิจกรรมที่เกีย่วข้องอย่ำงน้อย 1 
ครั้ง 
 

- ผู้อ ำนวยกำร สบร. ได้ร่วมลงนำมถวำยสัตย์
ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะ
เป็นข้ำรำชกำรที่ดีและพลังของแผ่นดิน และ
ให้ผู้ปฏิบัติงำนได้เข้ำร่วมพิธีทำงออนไลน์  

งำนทรัพยำกร
บุคคล ฝ่ำย
อ ำนวยกำร 

 2.2 กิจกรรมประกำศตอกย้ ำ
เจตนำมุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กร
คุณธรรมของผู้บรหิำร 

มีกำรประกำศเจตนำมุ่งมั่น
ของผู้บริหำรต่อสำธำรณะ
ในเว็บไซต์ สบร. อย่ำง
ต่อเนื่อง และต่อเจ้ำหน้ำที่
ในกำรสัมมนำประจ ำป ี

มีกำรเผยแพร่ข้อมลูทำงเว็บไซต์
อย่ำงต่อเนื่อง 

- มีกำรประกำศเจตนำมุ่งมั่นฯของ ผอ.สบร.  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในเว็บไซต์
ของ สบร. และปดิประกำศเผยแพร่ ณ ท่ีปิด
ประกำศของส ำนักงำน  
 

งำนทรัพยำกร
บุคคล ฝ่ำย
อ ำนวยกำร 

 2.3 กิจกรรมประชำสัมพันธ์ให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกร
ของ สบร. เกี่ยวกับกำรป้องกัน

เผยแพร่ข้อมลูให้กับ
บุคลำกรผ่ำนบอรด์

มีกำรเผยแพร่ข้อมลูองค์ควำมรู้
ให้แก่บุคลำกรผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง   

- มีกำรเผยแพร่ประกำศ กฏ ระเบยีบฯที่
ปรับแก้ไข ในเว็บไซต์ ของ สบร. 

งำนกฏหมำย  
ฝ่ำยอ ำนวยกำร/
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และปรำบปรำมกำรทุจริต เช่น 
กฏ ระเบยีบ ข้อบังคับ และวิธี
ปฏิบัติในกำรท ำงำน 

ประชำสมัพันธ์ /ช่องทำง
สื่อสำรออนไลน ์

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร 

3. กำรส่งเสริม
บทบำท และกำร
มีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชน 

3.1 กำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร 
แผนและผลกำรด ำเนินงำน
ให้แก่สำธำรณะได้รับทรำบและ
ตรวจสอบ 

มีกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร 
แผนและผลกำรด ำเนินงำน
ผ่ำนทำงเว็บไซด์ สบร. 

มีกำรเผยแพร่ข้อมลูอย่ำง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

- มีกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร แผน 
และผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำงเวบ็ไซด์ 
สบร. 

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร/งำน
ติดตำมและ
ประเมินผล 

 3.2 กำรประกำศเผยแพร่ หรือ
เปิดเผยข้อมูลกำรจดัหำพัสดุ
หรือกำรจดัซื้อจัดจ้ำงให้
สำธำรณะได้รบัทรำบและ
ตรวจสอบ 

มีกำรประกำศเผยแพรห่รือ
เปิดเผยข้อมูลกำรจดัหำ
พัสดุหรือกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ผ่ำนทำงเว็บไซด์ สบร. 

มีกำรประกำศเผยแพร่ข้อมลู
อย่ำงครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

- มีกำรด ำเนินกำรประกำศเผยแพรก่ำรข้อมูล
กำรจัดซื้อจดัจ้ำงผ่ำนทำงเว็บไซด์ สบร. และ
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) อย่ำง
ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน   

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร/ ฝ่ำย
อ ำนวยกำร 

 3.3 กำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร
ตำม พ.ร.บ.ข้อมลูข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ.2540 

กำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำร
ต่ำงๆ ผ่ำนศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรอิเล็กทรอนิกส์ของ
รำชกำร ในเว็บไซต์ สบร. 

ข้อมูลข่ำวสำรที่เผยแพร่มีควำม
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

- มีกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรตำ่งๆ
ตำม พ.ร.บ.ข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.
2540 ผ่ำนเว็บไซต์ สบร. 

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร/งำน
ติดตำมและ
ประเมินผล 

 3.4 กำรเผยแพรคู่่มือ/มำตรฐำน
กำรใหบ้ริกำรประชำชน 

เผยแพรคู่่มือ/มำตรฐำนกำร
ให้บริกำรในเว็บไซต์ สบร. 
และ ณ จดุให้บริกำร 

มีกำรเผยแพร่คูม่ือ/มำตรฐำน
กำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

- มีกำรด ำเนินกำรเผยแพร่คู่มือกำรให้บริกำร
ประชำชน ในเว็บไซต์ สบร. 

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร/งำน
ติดตำมและ
ประเมินผล/

หน่วยงำนภำยใน 
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 3.5 กำรประเมินควำมพึงพอใจ

ของผู้รับบริกำร 
ให้บุคคลที่เป็นกลำงด ำเนิน 
กำรส ำรวจและประเมิน
ควำม พึงพอใจของผู้รับ 
บริกำรแหล่งเรียนรู้ของ 
สบร. 

รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึง
ใจ 1 ฉบับ และผู้ใช้บริกำรมี
ควำมพึงพอ ใจไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
80 

783,306 มีรำยงำนกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ  1 
ฉบับและมผีู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจสูงมำก 
เป็นร้อยละ 93.94  

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร/งำน
ติดตำมและ
ประเมินผล 

 3.6 กำรรับฟังควำมคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียน 

จัดให้มีช่องทำงกำรรับแจ้ง
ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และ
แจ้งเบำะแสกำรทุจรติ ผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น กล่องรับ
ฟังควำมคิดเห็น  จัดส่งข้อ
ร้องเรียนทำงไปรษณีย์  จดั 
ส่งข้อร้องเรียนทำงเว็บไซด ์

มีกำรเปดิรับแจ้งข้อคิดเห็น ข้อ
ร้องเรียน และเบำะแสกำร
ทุจริตผำ่นช่องทำงต่ำงๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง 

- มีกำรด ำเนินกำรจดัให้มีช่องทำงกำรรับแจ้ง
ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และแจ้งเบำะแสกำร
ทุจริต ผ่ำนกำรจัดส่งข้อร้องเรียนทำง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : 
express@okmd.or.th หรือกำรจัดส่งข้อ
ร้องเรียนทำงไปรษณียต์ำมที่แสดงบน
เว็บไซตห์รือคุ๋มือกำรปฏิบตัิงำนเรือ่ง
ร้องเรียนกำรทจุริตและประพฤตมชิอบ ของ
เจ้ำหน้ำท่ีและเรื่องร้องเรียนท่ัวไป หรือช่อง
ทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนออนไลน ์ซึ่งในรอบ 
12 เดือน สบร. ไมม่ีเรื่องร้องเรียน   

งำนกฏหมำย   
ฝ่ำยอ ำนวยกำร/

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร 

 3.7 เผยแพร่มำตรกำรภำยใน
เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและ
ป้องกันกำรทุจริต    

ทบทวนมำตรกำร/กลไก
หรือก ำหนดแนวปฏิบัติของ 
สบร เช่น  กำรก ำหนด
ขั้นตอน วิธีกำร และส่วน
งำน/เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้อง
กับมำตรกำรควำมโปร่งใส
และกำรป้องกำรทุจริต 

เผยแพรม่ำตรกำรด้ำนส่งเสรมิ
ควำมโปร่งใสและป้องกันกำร
ทุจริต 

-  มีกำรด ำเนินกำรเผยแพร่แนวปฏิบตัิในกำร
ปฏิบัติงำนผ่ำนเว็บไซต์ สบร. 

ฝ่ำยสื่อสำร
องค์กร /งำน
ติดตำมและ
ประเมินผล 

mailto:express@okmd.or.th
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มิติท่ี กิจกรรม/โครงการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค 63- ก.ย.64) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงานตามแผนฯ เป้าหมาย    
4. กำรเสรมิสร้ำง
และปรับปรุง
กลไกในกำร
ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำน 

4.1 กำรจดัท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน
ทุจริต 

จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิน 
งำนด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตประจ ำปีของปี 2564 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 
ฉบับ 

-  รำยงำนผลงำนด้ำนกำรป้องกันทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ผ่ำน
เว็บไซต์ สบร. จ ำนวน 1 ฉบับ 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

 4.2 กำรก ำกับตดิตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 
2564 

ก ำกับ/ติดตำม และจัดท ำ
รำย งำนผลรอบ 6 เดือน
ของปี 2564 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 
ฉบับ 

-  มีกำรจัดท ำรำยงำนผลรอบ 6 เดือน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จ ำนวน 1 
ฉบับ 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

 4.3 จัดท ำแผนควบคุมภำยใน
ประจ ำปี 2564  และกิจกรรม
บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยใน 

ประเมินควำมเสี่ยงและ
จัดท ำแผนควบคมุภำยใน 
ประจ ำปี 2564 

แผนควบคุมภำยใน 1 แผน และ
ด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด 

-  มีกำรด ำเนินกำรจดัท ำแผนควบคมุภำยใน
และ แผนบริหำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบ ประมำณ พ.ศ. 2564 แล้ว 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

 4.4 วัดกำรรับรู้ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภำยในและภำยนอก 

เผยแพร่แบบวัดกำรรับรู้ของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภำยใน
และภำยนอก 

มีผลคะแนนอยู่ในระดับดมีำก -  มีกำรเผยแพร่แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีภำยในและภำยนอก สบร. มีคะแนน
อยูท่ี่ 86.52 คะแนน อยู่ในระดับทีด่ีมำก 
ช้ีให้เห็นว่ำประชำชนหรือผูร้ับบริกำรมีควำม
เชื่อมั่นในคุณภำพกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนโดยมีกำรให้ข้อมลูที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรง มำ ไมน่ ำ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สำธำรณะ 

ส ำนักบริหำร
จัดกำร และส่วน

งำนติดตำม
ประเมินผล 
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มิติท่ี กิจกรรม/โครงการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
(ต.ค 63- ก.ย.64) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงานตามแผนฯ เป้าหมาย    
 4.5 เปิดเผยข้อมลูทำงเว็บไซต์

ของหน่วยงำน 
ก ำกับ ติดตำม ส่วนงำนท่ีรับ 
ผิดชอบ เผยแพร่ข้อมูลทำง
เว็บไซต ์

มีระบบที่มคีวำมเป็นเลิศเพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ของ
หน่วยงำนให้สำธำรณชนไดร้ับ
ทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน 

-  มีกำรเปดิเผยข้อมูลสำธำรณะและกำร
ให้บริกำรผ่ำนระบบ e-service ได้อย่ำง
ครบถ้วนสมบรูณ์ และง่ำยต่อกำรเข้ำถึง ซึ่ง
สำมำรถตรวจสอบได้จำกเว็บไซตข์อง
หน่วยงำน 

ส ำนักบริหำร
จัดกำร และ

ส ำนัก
ยุทธศำสตร์และ
นวัตกรรมกำร

เรียนรู ้

หมำยเหตุ  สำมำรถดูข้อมูลต่ำงๆที่เผยแพร่ได้ในเว็บไซต์ www.okmd.or.th   

 

1. ปัจจัยสนับสนุน 

ในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ มีปัจจัยในกำรสนับสนุนและผลักดันให้กำรด ำเนินงำนของ สบร. บรรลุเป้ำประสงค์ ดังนี้  
1. กำรมีระบบควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำยนอก เป็นกำรสร้ำงระบบกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
2. มีกำรสร้ำงกลไกของข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมโปร่งใส และกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และกำรรับเรื่องร้องเรียนทำงเว็ปไซต์ของส ำนักงำน 
3. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและก ำชับให้ส่วนงำนต่ำงๆ ให้ปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมกฏหมำย ตำมหลักธรรมำภิบำล ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ปรำศจำก

กำรทุจริต และสำมำรถตรวจสอบได้  

2. ประเด็นปัญหำ/อุปสรรค  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังกล่ำวข้ำงต้น ส่งผลให้เจ้ำหน้ำทีมี่ควำมตระหนัก  มีจิตส ำนึกใน 

http://www.okmd.or.th/
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กำรปฏิบัติงำน และมีควำมเข้ำใจในกำรป้องกันกำรทุจริต และควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นผลจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆผ่ำนทำงเว็บไซด์ สบร. 
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ ขององค์กร ที่
ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำไปสืบค้นได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.okmd.or.th   
 

เนื่องจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 (COVID-19) ยังคงมีกำรแพร่ระบำดอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ไม่สำมำรถ 
จัดกิจกรรม/โครงกำร ส่งผลกระทบต่อส ำนักงำน ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมตำมแผนกำรที่ก ำหนดได้ และจ ำเป็นต้องยกเลิกกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรตำม
ก ำหนดได้ จึงได้มีกำรปรับกิจกรรม ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ  เพ่ือให้ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจและได้รับกำรเข้ำร่วมอบรมอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน  รวมถึงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  เป็นเรื่องท่ีต้องเรียนรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง  ส ำนักงำน จึง
ตระหนักในกำรปลูกจิตส ำนึก โดยกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในส ำนักงำน   เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำ 
หมำยที่ก ำหนดตำมแผนต่อไป 

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

  จำกกำรที่ สบร. มีโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงกำรทุจริต คือ เรื่องกำรรับของขวัญจำกคู่สัญญำในเทศกำลส ำคัญ เนื่องจำกไม่ได้เป็นกิจกรรมหรือ
เป็นขั้นตอนที่ส ำคัญของกำรปฏิบัติงำน  และ สบร.ได้มีกำรบริหำรจัดกำร โดยมีกำรรำยงำนกำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ ที่มีมูลค่ำ
เกินกว่ำ 3,000 บำท ในแบบฟอร์มที่ก ำหนดและรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ  ส่งผลให้ค่ำควำมเสี่ยงอยู่ในระดับต่ ำ  ซึ่งเป็นคุณภำพจัดกำรที่ดี สำมำรถ
จัดกำรได้ทันที ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร  และมีกำรเน้นย้ ำนโยบำยกำรงดรับของขวัญ  (NO GIFT POLICY) ในเว็บไซต์ของส ำนักงำน และในคู่มือกำรบริหำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนของ สบร.   
 
ข้อเสนอแนะ 

สบร.ตระหนักถึงกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำน ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม  ค ำนึง  
ถึงประโยชน์ส่วนรวม และมีหลักธรรมำภิบำล และเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคน ได้รับรู้และเข้ำใจเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงเท่ำเทียมกัน    จึง
เห็นสมควรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงต่อเนื่องในช่องทำงต่ำงๆ  เพ่ิมมำกข้ึน เพ่ือให้มีกำรรับรู้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรปิดประกำศข่ำวสำรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของส ำนักงำน ให้เป็นองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใสอย่ำงต่อเนื่อง  

 
ส ำนักบริหำรจัดกำร  สบร. 

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

