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กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหารชน) หรือ สบร. มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสประกอบด้วย มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม และ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในการกาหนดขั้นตอน วิธีการ และผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี งบงประมาณ
พ.ศ.2564 สบร. มีผลคะแนนที่ 90.17 คะแนน หรืออยู่ในระดับผลการประเมิน ซึ่งจากผลการประเมิน สบร.
จะต้องนามาวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
จัดทาเป็นแนวทาง มาตรการ กาหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ การกากับติดตาม ให้นาไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผลของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
1.

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของ สบร. โดยสรุปผล ดังนี้
1.1

ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ระดับ A และ AA หรือได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดย สบร. มีผลคะแนนที่ 90.17 คะแนน หรืออยู่ใน
เกณฑ์ระดับ A มีผลประเมินรายตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ การเปิดเผยข้อมูล การป้องกัน
การทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลคะแนนรายละเอียด ดังนี้
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อันดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คะแนนสูงสุด 95.56 คะแนน

ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติหน้าที่
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การใช้อานาจ
การใช้งบประมาณ
คุณภาพการดาเนินงาน
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การปรับปรุงการทางาน
คะแนนภำพรวม

คะแนน
95.56
93.75
91.88
87.91
87.77
86.86
86.69
86.52
86.18
84.98
90.17

คะแนนต่าสุด 84.98 คะแนน

1.2 ผลคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของ สบร. ที่ผ่านมา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2564) มีผลคะแนน ดังนี้
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1.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้
1.3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จากการสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) พบว่า
 จาแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมากที่สุด จานวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 76
ส่วนเพศชายจานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 24
 จาแนกตามอายุ พบว่า มากที่สุดมีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 23 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 55 รองลงมาได้แก่ อายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 และอายุ 31-40 ปี
จานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 21
 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า สูงกว่าระดับปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 24
ราย คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 43

1.3.2 ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก จากการส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ภายนอกของสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) พบว่า
 จาแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงมากที่สุด จานวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 63
ส่วนเพศชายจานวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 37
 จาแนกตามอายุ พบว่า มากที่สุดมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 36 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 40 รองลงมาได้แก่ อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 อายุ 20-30 ปี จานวน
14 ราย คิดเป็นร้อยละ 15 อายุ 51-60 ปี จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 อายุมากกว่า 60 ปี จานวน 5 ราย
คิดเป็นร้อยละ 5 และต่ากว่า 20 ปี จานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลาดับ
 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 33 ราย
คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 31 สูงกว่า ระดับ
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ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จานนวน 9 ราย คิด
เป็นร้อยละ 10 และประถมศึกษาหรือต่ากว่า จานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 ตามลาดับ

1.4 การวิเคราะห์ผลแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สบร. ประกอบด้วย
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) ซึ่งได้สารวจบุคลากรของหน่วยงานที่ทางานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จานวน 42 ราย พบว่า
สบร. มีคะแนนอยูท่ ี่ 87.84 คะแนน บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีประสิทธิภาพในดาเนินงาน โดยมีการดาเนินงาน
ที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างมีประสิทธิผล คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นสาหรับ
การพัฒ นาหน่ ว ยงานที่ได้คะแนนในระดับ ดี หรือคะแนนที่ต้อ งพัฒ นา มีประเด็นย่อยๆ ที่ต้องพัฒ นาและ
เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติให้มากขึ้น อาทิ สร้างการรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
และสร้างการรับรู้การเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ สร้างการรับรู้ใน
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นระบบ เผยแพร่ขั้นตอน
การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น
2) แ บ บ วั ด ก า ร รั บ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว นไ ด้ ส่ ว น เสี ยภ าย น อ ก ( External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) ซึ่งได้สารวจบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มา
รับบริการหรือติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน จานวน 91 ราย พบว่า สบร. มีคะแนนอยู่ที่ 86.52 คะแนน
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ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานโดยมีการให้ข้อมูล
ที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ มี
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควร
เป็นประเด็นการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน ดังนี้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ซึ่งตรวจสอบจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน พบว่า สบร. มีคะแนนอยูท่ ี่ 94.65 คะแนน ซึง่ มี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการ
เข้าถึง มีแต่ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง การจัดทา Q&A ช่องทางการสื่อสารแบบ 2 ทาง และการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยเอกสารหรือรายงานต้องแสดงกิจกรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมในองค์กรให้เกิดค่านิยมในการทางานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
2) ประเด็นกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนของ สบร. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดยนาผลการ
วิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของ สบร. มากาหนดประเด็น การพัฒ นาในการขับเคลื่ อนและส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบประเมิน โดยมีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่ ง ด่ ว นหรื อ ต้ อ งพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น โดยน าความเห็ นมาพั ฒ นาและปรั บปรุ งงานของหน่ว ยงาน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและการกากับติดตาม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
แบบประเมิน/
ข้อบกพร่อง/ข้อบ่งชี้/
กำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ผู้รับผิดชอบ
ระดับคะแนน
ควำมเห็น
1. แบบวัดการรับรู้  บุคลากรบางส่วนไม่
 การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ  ฝ่ายสื่อสาร
ของผู้ มี ส่ ว นได้
รับทราบแผนการใช้จ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
องค์กร /ฝ่าย
ส่วนเสียภายใน
งบประมาณประจาปีของ
รายจ่ายประจาปีอย่าง
งบประมาณ
(IIT) / 87.84
หน่วยงาน
ต่อเนื่อง
และติดตาม
คะแนน
ประเมินผล
 บุคลากรมีส่วนร่วมในการ  เปิดโอกาสให้บุคลากร
ตรวจสอบการใช้จ่าย
ภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วม  งานทรัพยากร
งบประมาณน้อยเกินไป
ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
บุคคล
งบประมาณ
 บุคลากรบางส่วนเห็นว่า
 ฝ่ายอานวยการ
กระบวนการการคัดเลือกผู้  เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล
เข้ารับการฝึกอบรม
ในการคัดเลือกผู้เข้ารับ การ
การศึกษาดูงาน หรือการให้
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
ทุนการศึกษา ไม่เป็นธรรม

กำรกำกับติดตำม
รายงานความก้าว
หน้าทุก 6 เดือน
และสรุปผล
ภายในวันที่ 30
กันยายน 2565
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แบบประเมิน/
ระดับคะแนน

ข้อบกพร่อง/ข้อบ่งชี้/
กำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ควำมเห็น
หรือการให้ทุนการศึกษา
 ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
อย่างเป็นระบบ
ของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ  สร้างการรับรู้ ขั้นตอน การ
ท่านไม่มีความสะดวก
ขอยืมหรือการขอให้
เท่าที่ควร
ทรัพย์สินราชการให้กับ
ผู้ปฏิบัตงิ าน

2. แบบวัดการ
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
รับรู้ของผู้มี
บางส่วนไม่รับทราบผลงาน
ส่วนได้ส่วนเสีย
หรือข้อมูลของหน่วยงาน
ภายนอก
 ควรเปิดโอกาสให้
(EIT)/.86.52
ผู้รับบริการ ผูม้ าติดต่อ
คะแนน
หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ

ดาเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น
 ควรเพิ่มการปรับปรุงวิธีการ
และ ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน/การให้บริการ
และเพิ่มกลไกการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบตั ิงาน/
การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น
 ควรเพิ่มมาตรการชี้แจง
และตอบคาถาม เมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยจากประชาชน
เกี่ยวกับการดาเนินงานให้

ชัดเจนมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์  ฝ่ายสื่อสาร
หลักของหน่วยงานให้ง่าย
องค์กร/ทุกส่วน
ต่อการเข้าถึงข้อมูล และมี งาน
การปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กันอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง
การปรับปรุงระบบการ
ทางาน สร้างกระบวนการ
ปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้คาแนะนา
ในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก
ทบทวบคู่มืองานบริการ
แหล่งเรียนรู้ของ สบร.
และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการสมัคร
สมาชิกและการเข้าชม

กำรกำกับติดตำม

รายงานความก้าว
หน้าทุก 6 เดือน
และสรุปผล
ภายในวันที่ 30
กันยายน 2565
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แบบประเมิน/
ระดับคะแนน

ข้อบกพร่อง/ข้อบ่งชี้/
ควำมเห็น

3. แบบตรวจการ 
เปิด เผยข้อมูล
สาธารณะ
(OIT) / 94.65
คะแนน

แสดงการดาเนินการหรือ
กิจกรรมของหน่วยงานที่
แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตอย่างชัดเจน / เป็น
การดาเนินการในปีที่รับ
การประเมิน
 ระบบที่ให้บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง
ๆ ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้คาตอบกับผู้
สอบถามสื่อสารแบบสอง
ทางได้ยังไม่ชัดเจน

3.

กำรพัฒนำ/ปรับปรุง
นิทรรศการ งานบริการ
แหล่งเรียนรู้ ของ สบร.
 พัฒนาการช่องทางการ
สื่อสารในการถามตอบ
ข้อมูลต่างๆ ให้เป็นสอง
ช่องทางบนเว็บไซต์ สบร.
 ดาเนินกิจกรรมที่แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ในองค์กร โดยสร้าง
ทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตอย่างชัดเจนกับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 ปรับแก้ไขระบบถามตอบ
ให้เป็นสองทาง เพื่อให้
บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆได้

ผู้รับผิดชอบ

กำรกำกับติดตำม

 สานักบริหาร
จัดการ/ฝ่าย
สื่อสารองค์กร

รายงานความก้าว
หน้าทุก 6 เดือน
และสรุปผล
ภายในวันที่ 30
กันยายน 2565

มำตรกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ของ สบร. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 สบร. ได้เผยแพร่คู่มือและมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว ยงาน
อย่าง รวมถึงกฎ ระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

มำตรกำร
แนวทำง/วิธีกำรปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
การเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ จัดทาแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร
www.okmd.or.th เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างมีประสิทธิภาพ มี
และทุกส่วนงาน
ความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว โดยมีการกาหนดขั้นตอน วิธีการ และผู้รับผิดชอบแต่และ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
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มำตรกำร
การให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม

การจัดการเรื่องร้องเรียน การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

การส่งเสริมความโปร่งใส ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน

การตรวจสอบการใช้ดลุ พินิจ

แนวทำง/วิธีกำรปฏิบัติ
การกาหนดมาตรการ และกลไกการดาเนินงานงานบริการในแหล่ง
เรียนรู้ของ สบร. เป็นแนวทางและกระบวนการเปิดโอกาสให้ผมู้ ีส่วน
ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน อาทิ การแสดงความ
คิดเห็น การสร้างการรับรู้ การร่วมคิด การร่วมเสนอความเห็น หรือ
ร่วมพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการร่วมกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุด คุม้ ค่า รวมทั้งตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
และรับผิดชอบต่อความสาเร็จร่วมกัน โดยมีการกาหนดลักษณะ
วิธีการดาเนินงาน รายงานผลและกากับติดตาม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ และกลไกการมีส่วนร่วม และดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
จัดทาเป็นแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียน ใหสอดคลองกับองคกร
ในประเด็นปัญหาตางๆ ทีผ่ ู้รองเรียนแจงผานชองทางตางๆ ที่
กาหนดไวเนื่องจากไมไดรับการบริการตามสิทธิที่กาหนด ไมไดรับ
ความสะดวกตามสมควร ไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบตั ิงาน
หรือไดรับความเสียหาย ความเดือดรอนอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่สานักงาน หรือหนวยงานภายในของสานักงาน โดยมี
หลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัตงิ านกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ อีกทั้งเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานใช้
เป็นแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดย
ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด บนพื้นฐานของความ เป็นธรรม
กับคู่กรณีทุกฝ่าย
เพื่อแนวทางปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุ ของ สบร.
ซึ่งให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาให้เข้าใจ
ถึงการปฏิบัติ “งานพัสดุ” ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
สอดคล้องกับหลักการ “คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรวจสอบได้”
เพื่ อ เป็ น หลั ก ธรรมาภิ บ าลและจริ ย ธรรมเป็ น รากฐานของการ
บริ ห ารงานภาครั ฐ ที่ ดี ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ถู ก คาดหวั ง ไม่ ใ ห้ แ สวงหา
ผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ อันเนื่องจากการดารงตาแหน่ง และถูก
คาดหวั งให้ ป ฏิ บั ติ หน้ า ที่ และตั ดสิน ใจ โดยปราศจากอคติ และมี
ขอบเขตในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์เสมอ รวมถึงการรับ-ให้
สินบน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของบุคลากรของ
สานักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานบริการ
และส่วนงาน
ติดตามประเมินผล

ฝ่ายอานวยการ

ฝ่ายอานวยการ

ฝ่ายอานวยการ

ฝ่ายอานวยการ
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มำตรกำร

กฎ ระเบียบข้อ บังคับ

แนวทำง/วิธีกำรปฏิบัติ
คู่มือ การปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม
สบร.เผยแพร่ กฎ ระเบียบข้อ บังคับ ของหน่วยงาน สบร.ให้ อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายอานวยการ
และฝ่ายสื่อสาร
องค์กร

4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
 เป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม โดยมี ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ง าน และมี ค วามเป็ น ธรรมในการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และการ
บริหารสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงระบบการทางานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
นวัตกรรม เพื่ออานวยการความสะดวกแก่ผู้รั บบริการและประชาชน รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
เป็นรูปธรรม
 เป็นองค์กรด้านความโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูล ส่งเสริมให้ดาเนินการตามภารกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเที่ยงธรรม ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่าง
เคร่งครัด และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงาน
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สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
69/18-19 อำคำรมิว บิลดิ้ง (วิทยำลัยกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยมหิดล) ถ.วิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-21056500 โทรสำร 0-2105-6556,8Website : www.okmd.or.th
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