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รายงานผลการดำเนินงานตาม 

มาตรการสง่เสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ปี 2564 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

เมษายน 2564 



รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ประจำปี 2564 

-------------------------------------------------- 

ตามที่ ผู ้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) ได้อนุมัติมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สศอ. ประจำปี 2564 นั้น 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ สศอ. ประจำปี 2564 (ณ เดือนมีนาคม 2564) ดังนี้ 
(1) มาตรการบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
การใช้อำนาจการ
บริหารบุคลากรอย่าง
โปร่งใส 

- จัดทำรายละเอียดของ
ตำแหน่งงาน (job 
description) และเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนและเปิดเผย 
- เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

กบท. ดำเนินการแล้ว ดังนี ้
1) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.สล.) ได้ดำเนินการ
จัดทำมาตรการบริหารบุคลากรอยา่งโปร่งใส โดยไดย้กร่าง
รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าท่ีความรบัผิดชอบ และ/หรือ
เกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งงานบนเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์และผลงาน (Job Profile) ของข้าราชการ
พลเรือนตำแหน่งต่าง ๆ และเวียนให้หน่วยงานภายใน 
สศอ. ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของ Job 
Profile ก่อนจะเปิดเผยและเผยแพร่ต่อไป รายละเอียด
ตามบันทึก สล. ท่ี อก 0801/ว99 ลงวันท่ี 7 เมษายน 
2564 
2) กบท.สล. ได้จดัทำแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผ่าน Google Form ให้
บุคลากรภายใน สศอ. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นฯ 
รายละเอียดตาม Link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZR

FwArIj5mFqdUfwysPi6ggeVahZgBqwtdbrnEBjBtygj

CA/viewform 
 

(2) มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการทำงาน 
กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

- จัดกิจกรรมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของ 
สศอ. /การจดัทำยุทธศาสตร/์
มาตรการ/แนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรม/การ
ปรับปรุงกฎระเบยีบต่าง ๆ 
เป็นต้น 

กลุ่ม/กอง/ 
สำนักต่าง ๆ 

ดำเนินการแล้ว เช่น  
- สศอ. จัดประชุม Focus Group เรื่อง "อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอกับ BCG Economy" โดยมีจุดประสงคเ์พื่อร่วมตกผลึก
ถึงแนวคิดภายใต้ BCG Economy จากทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟช่ันในประเทศ และร่วม
วิเคราะห์ถึงแนวทางการเพิม่ช่องทางสร้างรายได้ใหม่ 
พร้อมดึงจุดเด่นเพื่อกำหนดเป็นศกัยภาพในการแข่งขัน
สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟช่ันในประเทศ เมื่อวันที่ 11 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZRFwArIj5mFqdUfwysPi6ggeVahZgBqwtdbrnEBjBtygjCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZRFwArIj5mFqdUfwysPi6ggeVahZgBqwtdbrnEBjBtygjCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZRFwArIj5mFqdUfwysPi6ggeVahZgBqwtdbrnEBjBtygjCA/viewform
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กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
- นำเสนอผลงานในเว็บไซด์
ของ สศอ. 

มีนาคม 2564 ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ 
รายละเอียดตาม Link  
www.oie.go.th/view/1/รายละเอียดข่าว/ข่าว

ประชาสมัพันธ์/2712/TH-TH 

- สศอ. ร่วมกับหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยจัดประชุม
คณะกรรมการร่วมด้านอุตสาหกรรมเหล็ก ไทย-ญี่ปุ่น ครั้ง
ที่ 18 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์
และข้อมลูด้านอุตสาหกรรมเหล็กของไทยและญี่ปุ่น 
รวมทั้งหารือประเด็นที่เกีย่วข้องด้านการค้า และมาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม และโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กร่วมกัน โดยมผีูเ้ข้าร่วมการประชุม อาทิ 
สมอ. กรมการค้าต่างประเทศ กรมบัญชีกลาง และ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนจาก
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ร่วมกับผู้แทน METI, JISF และ
ภาคเอกชนอุตสาหกรรมเหล็กของญี่ปุ่น เมื่อวันท่ี 18 
ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 802 สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย รายละเอยีดตาม Link  
www.oie.go.th/view/1/รายละเอียดข่าว/ข่าว

ประชาสมัพันธ์/2574/TH-TH 

- สศอ. ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
รถจักรยานยนต์ เพื่อประชุมหารือระบบ Eco Sticker 
รถจักรยานยนต์ เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 
รายละเอียดตาม Link www. oie.go.th/view/1/

รายละเอียดขา่ว/ข่าวประชาสัมพนัธ์/2662/TH-TH 
 

(3) มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

การมีระเบียบ
ขั้นตอนการใช้ การ
กำกับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไป
ปฏิบัติงาน 

- จัดทำระเบยีบขั้นตอนใน
การขออนุญาตเพื่อยมื
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน (Notebook และ 
Tablet) ในกรณีที่กองมี
ทรัพย์สินของราชการในส่วน
ของกองให้ประยุกต์ใช้
ระเบียบขั้นตอนกับทรัพยส์ิน
ของกองด้วย 
- จัดทำแนวทางการกำกับ
ดูแลและตดิตามตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินที่สามารถ

กคพ.สล./ 
กปส.สล./ 
กส./ตสน. 

ดำเนินการแล้ว ดังนี ้
1) กลุ่มบริหารการคลังและพสัดุ สำนักงานเลขานุการกรม 
(กคพ.สล.) ร่วมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (กส.) ได้นำระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนท่ี 2 การยมื ข้อ 208 (2) 
มาจัดทำเป็นระเบียบขั้นตอนในการขออนุญาตเพื่อยมื
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏบิัติงาน โดยเฉพาะการ
ยืมโน๊ตบุค๊ และแท็บเล็ต 
2) มีการแจ้งเวียนข้อปฏิบัติ และแบบฟอร์มการยมื/คืน 
ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มของ สศอ. และจัด

http://www.oie.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/2712/TH-TH
http://www.oie.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/2712/TH-TH
http://www.oie.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/2574/TH-TH
http://www.oie.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/2574/TH-TH
http://www.oie.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/2662/TH-TH
http://www.oie.go.th/view/1/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/2662/TH-TH
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กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้ 
อาทิ การใช้รถราชการ 
Notebook Tablet โดยอาจ
มีการตดิตามตรวจสอบปีละ 
1-2 ครั้ง 
- เผยแพร่และสร้างการรับรู้
แก่บุคลากรภายใน สศอ. ถึง
ขั้นตอน วิธีการ อย่างถูกต้อง 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์
กลุ่ม สศอ. เสียงตามสาย 
เป็นต้น 

บอร์ดเพื่อเผยแพร่และสร้างการรบัรู้แก่บุคลากรภายใน 
สศอ. ถึงขั้นตอน วิธีการ อย่างถูกต้อง 
3) กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) มีการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
ตรวจสอบครุภณัฑ์ของ สศอ. เป็นประจำทุกป ี
 

(4) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยงาน 
กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

การสื่อสารกับ
เจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงาน 

- นำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณไปทำเป็นชุด
ข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายใน
ลักษณะ Infographic  
- เผยแพร่และสร้างการรับรู้
แก่บุคลากรภายใน สศอ. 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์
กลุ่ม สศอ. เสียงตามสาย 
เป็นต้น 
- รายงานผลการเบิกจา่ยใน
การประชุมผู้บรหิารทุกเดือน 
และรายงานผลการเบิกจ่าย
เป็นราย 
ไตรมาสในคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรดัการใช้จ่ายเงิน
เงบประมาณประจำปี และ
ติดตามรายงานสถานภาพ
การใช้สาธารณูปโภค ของ 
สศอ. 

กคพ.สล./ 
กปส.สล./ 
กพบ. 

ดำเนินการแล้ว ดังนี ้
1) กคพ.สล. ร่วมกับกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (กส.) ได้จดัทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 
2564 ในรปูแบบ ที่เข้าใจได้ง่ายในลักษณะ Infographic 
และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ สศอ. รายละเอียดตาม Link 
www.oie.go.th/view/1/infographic/TH-TH#gallery-8 

2) กคพ.สล. และ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร (กพบ.) ร่วมกัน
เผยแพร่และสร้างการรับรู้แก่บุคลากรภายใน สศอ. เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายใน สศอ. โดยจัดกิจกรรมปิดช่องว่าง กำจัดจุดอ่อน
ผ่านกิจกรรม KM Smart Sharing โดยการถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวัน
อังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 202 อีกทั้ง 
กพบ. ได้จัดทำบอร์ดเพื่อประชาสมัพันธ์เรื่องแผนการใช้
จ่ายงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สศอ. ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2564 และสื่อสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่มของ 
สศอ. ให้บุคลากรภายในทราบผลการดำเนินงานอีกด้วย 
3) กคพ.สล. มีการรายงานผลการดำเนินผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นประจำทุกเดือนในการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร สศอ. และรายงานผลการเบิกจ่าย
เป็นรายไตรมาสในคณะกรรมการติดตามเร่งรดัการใช้
จ่ายเงินเงบประมาณประจำปี และติดตามรายงาน
สถานภาพการใช้สาธารณูปโภค ของ สศอ. เพื่อเร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานฯ 
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(5) มาตรการแก้ไขการทุจริตภายในหน่วยงาน 
กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

5.1 การนำผลของ
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน (ตสน.) /
สำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) 
ไปปรับปรุงการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

- นำผลการตรวจสอบทำเป็น
ชุดข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายใน
ลักษณะ Infographic  
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้กอง/สำนัก ภายใน สศอ. 
รับทราบเพื่อนำไปปรับปรุง
การทำงานเพื่อความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจรติใน
หน่วยงาน ผ่านช่องทางต่าง 
ๆ เช่น ไลน์กลุ่ม สศอ. เสียง
ตามสาย เป็นต้น รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมให้มี KM Sharing 
- รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในในการประชุมผู้บริหาร
ทุกเดือน 

ตสน./ 
กปส.สล./
กพบ. 

ดำเนินการแล้ว ดังนี ้
1) กส. ตสน. และ กพบ. เผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ให้
กอง/สำนัก ภายใน สศอ. รับทราบผลของ ตสน./สตง. เพื่อ
ไปปรับปรุงการทำงานให้มคีวามโปร่งใส และป้องกันการ
ทุจริตใน สศอ. โดยจัดกจิกรรมปิดช่องว่าง กำจัดจุดอ่อน
ผ่านกิจกรรม KM Smart Sharing โดยการถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่อง ระบบตรวจสอบรายชือ่ท่ีปรึกษา (OIE 
Consult) โดยใช้ในการตรวจสอบและตดิตามกระบวนการ
จ้างท่ีปรึกษาโครงการ เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของเวลา
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาโครงการ ไม่ให้ซำ้ซ้อนกับ
โครงการอื่น ๆ และการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 202 
2) ตสน. รายงานผลการตรวจสอบภายในและจัดทำแผน
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในเชิงรกุในการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร สศอ. เป็นประจำทุกเดือน 

5.2 การสร้างความ
มั่นใจในการ
ร้องเรียนตดิตามผล 
โดยไม่มผีลกระทบ
ต่อตนเอง 

- จัดตำแหน่งของตู้รับเรื่อง
ร้องเรียนภายใน สศอ. ให้มี
ความเหมาะสม เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีที่ประสงค์แจ้งเรื่อง
ร้องเรียนให้มีความสะดวก/
ปลอดภัยจากการตรวจสอบ
ว่ามาจากผู้ใด รวมทั้งการจดั
ให้มี Hot Line สายตรง ให้
สามารถร้องเรียนกับ ผศอ. 
ได้โดยตรง 
- ผศอ. ประกาศนโยบายเรื่อง
การทุจริตฯ 
- จัดอบรมให้มีการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจเรื่องทุจริตฯ 
- เผยแพร่และสร้างการรับรู้แก่
บุคลากรภายใน สศอ. ถึงวิธีการ/
ให้ความมั่นใจว่าการร้องเรียนไม่
มีผลกระทบต่อตนเอง ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  เช่น ไลน์กลุ่ม 
สศอ. เสยีงตามสาย เป็นต้น 

กบท.สล./ 
กปส.สล./
กพบ. 

ดำเนินการแล้ว ดังนี ้
1) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.สล.) ได้จัดตำแหน่ง
ของตู้ร้องเรียนอยู่ช้ัน 2 สศอ. ใหอ้ยู่ตำแหน่งที่มีแสงสวา่ง
เพียงพอ ติดป้ายที่ตู้รบัเรื่องร้องเรยีนให้เป็นท่ีสังเกตได้ง่าย 
สะดวกต่อการแจ้งเรื่องร้องเรียน  
2) กส. และ สล. ร่วมกันดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้งานโครงสร้าง
พื้นฐานระบบโทรศัพท์สื่อสารจากเดิมแบบอนาล๊อก 
(Analog PABX) เป็นระบบ VoIP และเพิ่มเบอร์ Hot 
Line สายตรงให้ผู้บริหารฯ เพื่อใหบุ้คลากรสามารถ
ร้องเรียนได้โดยตรง โดยมีกำหนดใช้งานระบบ VoIP ตั้งแต่
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป 
3) กบท.สล. ได้จดัอบรม เรื่อง “สง่เสริมคณุธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ” ให้แก่
บุคลากร สศอ. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกท่ีดี มี
คุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิัติงานราชการอย่าง
สุจรติ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้
ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบไม่ให้
เกิดขึ้นในการปฏิบตัิงานและเพื่อรว่มกันสร้างสังคมไม่ทน
ต่อการทุจรติทุกรูปแบบ เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2564 

--------------------------------------- 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) 

เมษายน 2564 


