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คำนำ 

  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานบริหารและพัฒนา    
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) หรือ สบร. ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลในทางปฏิบัติ บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
โดยแผนปฏิบัติการฯ นี้จัดทำให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งมุ่งเน้นแนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันการ
ทุจริต และการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติ และค่านิยมที่ไม่ยอมรับการ
ทุจริต มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และการดำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ ได้นำผลการทบทวน ปรับปรุง ต่อยอดผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค  
ที่ผ่านมาของ สบร. นำมาเป็นกรอบแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และ
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
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สารบัญ 
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ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล 

  (1) หลักการและเหตุผล                1 
  (2) กรอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานบริหาร                  3 
                         และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

ส่วนที่ 2 เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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ส่วนที่ 1 
หลักการและเหตุผล 

ที่มา 

 1. ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุน การพัฒนาประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทยในสายตาของนานาประเทศ ทั้งในด้านการรับรู้ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เห็นได้จากผลการจัด
อันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index – CPI) ขององค์กรความโปร่งใสระหว่าง
ประเทศ (Transparency International – TI) ปี 2564 ประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลกจาก 180 ประเทศ การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นนโยบายเร่งด่วนสำคัญ   
ที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมดำเนินงานและร่วมตรวจสอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 2. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) มีหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม รวมทั้ง จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพ ฤติ   
มิชอบของส่วนราชการในสังกัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
ไดบู้รณาการร่วมกันดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที่ 2 (2566 – 2570) ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
 4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร.      
มีจิตสำนึกและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม หรือตามกฎระเบียบที่หน่วยงานกำหนด 
 3. เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. 
กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 4. เพื่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ     
มิชอบในทุกรูปแบบ 
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กรอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2566 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที ่1 บุคลากร สบร. มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต เป้าหมายที ่2 สบร. มีขอ้ร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบใน
ภาพรวมลดลง 

เป้าหมายที ่3 การจัดการเรื่องร้องเรียนของ สบร. 
มีความรวดเร็วเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัต ิ

ตัวชี้วดั 
1) จำนวนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่ สบร. ใช้เป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลา 
    ทางสังคม ไม่น้อยกวา่ 3 หลักสูตร 
2) ร้อยละบุคลากรเป้าหมายที่เข้าร่วมกจิกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม ่
    ยอมรับการทุจริต (ร้อยละ 85) 
3) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สบร.  
   (ITA) (เกณฑ์ 90 คะแนนขึ้นไป) 
     
 

ตัวชี้วดั 
จำนวนมาตรการ/ โครงการ/กิจกรรมในการป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบที ่สบร. จัดทำ/พัฒนา/ขบัเคลื่อนไม่น้อยกว่า 3 
มาตรการ/ โครงการ/กจิกรรม 
 

ตัวชี้วดั 
ระดับความสำเร็จของ สบร. ในการจัดการเรื่อง 

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

กลยุทธ ์
1) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
2) ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการต้านการทุจริต 
3) บูรณาการ ตามแนวทาง STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
4) วิเคราะห์และพัฒนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
    ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ 
    ดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทย (CPI) 

กลยุทธ ์
วางมาตรการ/กลไกเสริมในการป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบบน
พื้นฐานธรรมาภบิาล (ขั้นการกอ่ตัวนโยบาย/ขั้นการกำหนดนโยบาย/
ขั้นตัดสินใจนโยบาย/ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ/ขั้นการประเมิน
นโยบาย) 

กลยุทธ ์
1) พัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีประสิทธภิาพ 
2) พัฒนากระบวนการและกลไกในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและ 
    ประพฤติมิขอให้มีประสิทธิภาพและภายในระยะเวลาที่กำหนด 
3) พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้แก่บคุลากร ในการจัดการเรื่องร้องเรียน 
    ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1) การปลูกจิตสำนึกบุคลากร สบร. 
    และเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ด้วยหลกัสูตร 
    ด้านทุจริตศึกษา : จากกรณีศึกษา/ 
    บุคคลตัวอยา่ง (15,000 บาท) 

2) การปลูกฝังความซ่ือสัตย ์
   ความละอายและความ 
   เกรงกลัวตอ่บาปดว้ยสจุริต 
   ธรรมเพื่อสร้างสังคม สบร. 
   ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1) การจัดทำแผนบริหารความเส่ียง 
    การทุจริตของ สบร. ตาม 
    แนวทางสำนักงาน ป.ป.ท.  

1) การพัฒนาคู่มือแนวทางการ 
   จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบของ สบร. 

3) การขับเคลื่อนและติดตาม 
    นโยบาย สบร. เป็น 
    หน่วยงานที่ผู้บริหารและ 
    เจ้าหนา้ที่ของรัฐไม่รบั 
    ของขวัญและของกำนัล 
    ทุกชนิดจากการปฏิบัต ิ
    หน้าที ่

3) การพัฒนาสมรรถนะและองค์ 
    ความรู้แก่บุคลากรในการจัดการ 
    เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤต ิ
    มิชอบด้วยการจัดฝึกอบรม/ 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ดูงาน 
    หน่วยงานต้นแบบ 3) การขับเคลื่อนและติดตามการส่งเสริม 

   จรยิธรรมของ สบร. ตามแนวทาง 
   ประเมิน ITA  

6) การเพิ่มประสิทธภิาพและ 
    ยกระดับการดำเนินงาน 
    ของ  สบร. ตามมาตราการ 
    ส่งเสริมคุณธรรมและความ 
    โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
    สทอภ. 
     
  
    ของ สทอภ. 
  

2) การพัฒนาระบบเรื่องร้องเรียน 
    ทุจริตและประพฤติมิชอบ/การ 
    ติดตามเรื่องร้องเรียนให้มีความ 
    สะดวก รวดเรว็เข้าถึงได้โดยง่าย 
 

4) การพัฒนาสื่อสรา้งสรรค์เพื่อปลูก 
   จิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตการมี 
    ส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับ 
    ตลอดจนรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล 
    ข่าวสารจากหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
5) การถอดบทเรียนตามหลกัปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงตนและ 
    การปฏิบัติงานเพื่อตา้นการทุจริต 
    ของบุคลากร สบร. ตามแนวทาง 
    STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 

2) การจัดทำ/พัฒนามาตรการ/ 
    โครงการ /กจิกรรม/แนวทาง/ 
    ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและ 
    สกัดกั้นการทุจริตและประพฤต ิ
    มิชอบภายใน สบร. 

7) การพัฒนากลไกการ 
   ขบัเคลื่อนการประเมิน 
   คุณธรรมและความโปร่งใส 
   ในการดำเนินงานของหน่วย 
   งานภาครัฐ (ITA)  
 

 4) การขบัเคลื่อนนโยบาย/ 
    มาตรการปอ้งกันและ 
    สกัดกั้นการทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบตามมต ิ
    ครม.และหน่วยงานที ่
    เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 2 

เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด (หน่วยนับ) 

เป้าหมายท่ี 1 
บุคลากร สบร. มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

1.1 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้าน
ทุจริต 

1.1.1) จำนวนหลักสูตรต้านทุจรติศึกษาที่ สบร. ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกล่อมเกลาทางสังคมไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร 

3 หลักสูตร 

1.2 ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการต้านการ
ทุจริต 

1.2.1) ร้อยละบุคลากรเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต 

ร้อยละ 85 

1.3 บูรณาการ สบร. ตามแนวทาง STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

1.4 วิเคราะห์และพัฒนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทย (CPI) 

1.4.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ สบร. (ITA) (เกณฑ์ 90 คะแนนขึ้นไป) 

90 คะแนน 

เป้าหมายท่ี 2 
สบร. มีข้อร้องเรียนทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาพรวมลดลง 

2.1 วางมาตรการ/กลไกเสริมในการป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบบน
พื้นฐานธรรมาภิบาล (ขั้นการก่อตัว นโยบาย/ขั้นการกำหนดนโยบาย/
ขั ้นตัดสินใจนโยบาย/ขั ้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ/ขั ้นการประเมิน
นโยบาย 

2.1.1) จำนวนมาตราการ/โครงการ/กิจกรรมในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี สบร. จัดทำ/พัฒนา/ขับเคลื่อนไม่น้อย
กว่า 3 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

3 มาตรการ/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี 3 
การจัดการเรื่องร้องเรยีนของ 
สบร. มีความรวดเร็วเป็นธรรม
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัต ิ

3.1 พัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.1.1) ระดับความสำเร็จของ สบร. ในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 100 

3.2 พัฒนากระบวนการและกลไกในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพและภายในระยะเวลาที่กำหนด 
3.3 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้แก่บุคลากรในการจดัการเรื่อง
ร้องเรียนทุจรติและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. เป้าหมาย 
 1) บุคลากร สบร. มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสตัย์สจุริต 

2. ตัวชี้วัด 
 1) จำนวนหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาที่ สบร. ใช้เป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาทางสังคม ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร 
  2) ร้อยละบุคลากรเปา้หมายที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริต ร้อยละ 85 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผดิชอบ 

1.1 ส่งเสริมใหม้ีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจรติ 

1) การปลูกจิตสำนึกบุคลากร สบร. และเจ้าหนา้ที่
รุ่นใหม่ด้วยหลักสตูรต้านทุจรติศึกษา : จาก
กรณีศึกษาและบุคคลตัวอยา่ง 

1.1.1) จำนวนหลักสูตรต้านทุจรติศึกษา
ที่ สบร. ใช้เป็นเครื่องมือในการกลอ่ม
เกลาทางสังคม ไม่น้อยกว่า 3 หลกัสูตร 

15,000 บาท ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 สบร. 

2) การปลูกฝังความซื่อสัตย์ ความละอายและ
ความเกรงกลัวต่อบาปด้วยสุจริตธรรมเพื่อสร้าง
สังคม สบร. ท่ีไม่ทนต่อการทุจรติ 

1.2.1) ร้อยละของบุคลากร สบร. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีทัศนคติและค่านิยมที่ดีไม่
ยอมรับการทุจริต 

15,000 บาท ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 สบร. 

3) การขับเคลื่อนและติดตามการส่งเสริม
จริยธรรมของ สบร. ตามแนวทางการประเมิน ITA 
4) การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพ่ือปลูกจิตสำนึกใน
การต่อต้านการทุจรติการมสี่วนร่วมจากบุคลากร
ทุกระดับตลอดจนรณรงค์เผยแพรข่้อมูลข่าวสาร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 สบร. 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผดิชอบ 

1.2 ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือในการต้าน
การทุจริต 

5) การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดำรงตนและการปฏบิัติงานเพ่ือต้านการทุจรติของ
บุคลากร สบร. ตามแนวทาง STRONG จติพอเพียงต้าน
ทุจริต 
 

- - ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 สบร. 

1.3 บูรณาการ สบร. ตามแนวทาง 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
1.4 วิเคราะห์ และพัฒนาผลการ
ประเม ิน ค ุณธรรมและความ
โปร ่งใสในการดำเน ินงานของ
หน ่วยงานภาคร ัฐ  ( ITA )  เพื่ อ
เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
ดัชนีการรับรู ้การทุจริตของไทย 
(CPI) 

6) การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการดำเนินงานของ 
สบร. ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานของ สบร. 

- - ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 สบร. 

7) การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ระดับหน่วยงาน 

- - 
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1. เป้าหมาย 

 2) สบร. มีข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมลดลง 

2. ตัวชี้วัด 

 1) จำนวน มาตรการ/โครงการ/กจิกรรมในการป้องกันการทุจรติและประพฤตมิิชอบท่ี สบร. จัดทำ/พฒันา/ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 3 มาตรการ/โครงการ/กจิกรรม 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผดิชอบ 

2.1 วางมาตรการ/กลไก เสริมใน
การป้องกันการทุจริตและพฤติมิ
ชอบบนพื้นฐานธรรมาภิบาล (ขั้น
การก่อตัวนโยบาย/ขั้นการกำหนด
นโยบาย/ขั้นตัดสินใจนโยบาย/ขั้น
การนำนโยบายไปปฏิบัติ/ขั้นการ
ประเมินนโยบาย) 

1) การจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงการทุจริตของ 
สบร. ตามแนวทางสำนักงาน ป.ป.ท. 

จำนวน มาตรการ/โครงการ/
กิจกรรมในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี 
สบร. จดัทำ/พัฒนา/
ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 3 
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 

- ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 สบร. 

2) การจัดทำ/พัฒนามาตรการ/โครงการ/กิจกรรม/
แนวทาง/ข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน สบร. 

3) การขับเคลื ่อนและติดตามนโยบาย สบร. เป็น
หน่วยงานที ่ผ ู ้บร ิหารและเจ ้าหน้าที ่ของร ัฐไม ่รับ
ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 4) การขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการป้องกันและสกัด
กั้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติ ครม. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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1. เป้าหมาย 

 3) การจัดการเรื่องร้องเรียนของ สบร. มีความรวดเร็วเป็นธรรมโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตัิ 

2. ตัวชี้วัด 

 1) ระดับความสำเรจ็ของ  สบร. ในการจัดการเรื่องร้องเรยีนทุจรติและประพฤติมิชอบของ สบร. 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานรับผดิชอบ 

3.1 พัฒนาระบบเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้มี
ประสิทธิภาพ 

1) การพัฒนาคู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบของ สบร. 

ระดับความสำเร็จของ 
สบร. ในการจดัการเรื่อง
ร้องเรียนทุจรติและ
ประพฤติมิชอบของ สบร. 

- ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 สบร. 

3.2 พัฒนากระบวนการและ
กลไกใน การจดัการเรื่อง
ร้องเรียนทุจรติและประพฤติมิ
ชอบให้มีประสิทธิภาพและ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

2) การพัฒนาระบบเรื ่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ/การติดตามเรื่องร้องเรียนให้มีความสะดวก รวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย 

 
 
 




