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ฝ่ายส่ือสารองค์กรและทุกส่วนงาน

การเผยแพรข่อ้มลู ต่อสาธารณะ

สบร.ด าเนินการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ
ถูกต้องอยู่เสมอ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 
วิ สั ย ทั ศน์  พั น ธกิ จ  โ ค ร งสร้ า ง  น โ ยบ าย 
แผนปฏิบัติ ง านปร ะจ าปี  แผนพัฒนาหรื อ
แผนปฏิ บั ติ ง าน เฉพา ะด้ านอื่ นๆ   ผลการ
ด าเนินงาน ข้อมูลการติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ 
กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรการ คู่มือ งานบริการ 
ข้อมูลความรู้ การจัดซื้อจัดจ้าง ตามวิธีการและ
ขั้นตอนมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของ สบร . ให้
ปร ะชาชนสามารถ เข้ าถึ งข้ อมู ล ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานบริการและส่วนงานติดตามประเมินผล

การให้ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นรว่ม
สบร.มีการด าเนินงานโดยมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของงานบริการ ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้
ต้นแบบ  แหล่งเรียนรู้เครือข่ายท่ี สบร. ให้การสนับสนุน 
และ การให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ของ สบร.  รวมท้ัง 
ได้เปิดช่องทางในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในรูปแบบไม่เป็นทางการ เพื่อผู้ใช้บริการ และผู้
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ง่าย อ านวยความสะดวก
ในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา
และสถาน ท่ี  ได้แก่  ช่องทาง  Facebook Website 
YouTube Twitter และ Line รวมท้ังจัดให้มีกล่องแสดง
ความคิดเห็นตั้งไว้ ณ จุดให้บริการของแหล่งเรียนรู้  
เพื่ อ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า รส าม า รถแสดงคว ามคิ ด เ ห็ น 
ข้อเสนอแนะ และค าติชมได้อีกช่องทางหน่ึง
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การจัดการเรื่องร้องเรยีน การ
ทุจริตและประพฤตมิชิอบ
สบร.ได้ใช้คู่มือเรืองร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และเรื่อง
ร้อง เรียนทั่ ว ไป  อย่ างต่อ เนื่ องและ ได้
ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนใน
เว็บไซต์ สบร. และจัดท ารายงานสรุปข้อ
ร้องเรียนประจ าปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.-
มี .ค . 65)  โดยรอบ  6  เดื อน ไม่ มี เ รื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่และเรื่องร้องเรียนทั่วไป

การส่งเสริมความโปรง่ใสในการจดัซือ้จดัจา้ง
สบร. ด าเนินการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในการปฏับัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้เผยแพร่
เพื่อให้มาตรการดังกล่าว เกิดความคุ้มค่า และมีคุณภาพ และ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ราคาเหมาะสม มีแผนการ
บริหารพัสดุท่ีเหมาะสมและชัดเจน  มีโปร่งใส ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ล่วงหน้า  มีก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีการ
ประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ  รวมท้ังตรวจสอบและ จัดเก็บข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและ
บริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  ซึ่งการ
ด าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ผู้อ านวยการส านักงาน หรือผู้ท่ี
ได้รับมอบอ านาจ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น พร้อม
ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ  และให้
คณะกรรมการแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อผู้อ านวยการ
ส านักงาน หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจ ได้มอบอ านาจ ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด ถ้ามีเหตุท่ีท าให้มีการรายงานล่าช้า ให้เสนอผู้อ านวยการ
ส านักงาน หรือผู้ ท่ีได้รับมอบอ านาจ  พร้อมเหตุผลความจ าเป็น 
พิจารณาขยายเวลาได้ตามความจ าเป็น
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การด าเนินการตามมาตรการการบริหารจดัการผลประโยชนท์บัซ้อน 
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สบร.ได้ปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
โดยเผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์ สบร. เพื่อเป็นหลักธรรมาภิบาล
และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารงานภาครัฐท่ีดี ของ
หน่วยงาน ยังยึดหลักขั้นตอน และวิธีการด าเนินงานตามขั้นตอน
ต่างๆ ตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรับผิดชอบใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน และมุ่ง
ส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย “ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ทุกกรณี ( NO GIFT POLICY )” รวมถึงการด าเนินการเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร ตามแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
พบว่า ไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรับผิดชอบในการจัดซื้อ
จัดจ้าง เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานและมีส่วน
ได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้ ท่ีมาเสนอราคา และในส่วนของการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ ในแต่ละโอกาสท่ีมีมูลค่า
เ กิ นกว่ า  3 ,000  บาท  ก า หนด ให้ ผู้ ปฏิ บัติ ง านร ายง าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ พบว่า ยังไม่มีการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดเกินกว่ามูลค่าท่ีก าหนด รวมถึงการรับ-ให้สินบน
อื่นใด

การตรวจสอบการใช้ดลุพนิจิ
สบร .  ด า เนิ นการ เผยแพร่มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เผยแพร่อยู่บน
เว็บไซต์สบร. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
ส านักงาน ให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือ การ
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ
คือ การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรใน
การด าเนินงานตามภารกิจ  และการใช้
ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
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กฎ ระเบียบขอ้ บังคับ
สบร. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ 
สบร.อย่างต่อเนื่อง และด าเนินการ อัท
เดทข้อมูลขึ้น web portal ของส านักงาน 
ก.พ.ร. เพื่อเป็นข้อมูลกลาง ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายๆ หน่วยงาน 
หรือหน่วยงานอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
สร้างความโปร่งใสและให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
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