แบบรายงานผลการดาเนินงานการจัดการความเสีย่ งการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานระดับกรม องค์การมหาชน กระทรวงวัฒนธรรม
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)
๑. งานแผนและงบประมาณ
การวางแผนการบริหารงบประมาณโครงการมีผลการเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มาตรการควบคุม/
กิจกรรม/แนวทาง
๑. สรุปผลการเบิกจ่ายรายเดือนและรายงานต่อที่
ประชุมทีมบริหารให้รับทราบ
๒. กาหนดการทบทวนแผนปฏิบัติการรายไตรมาส
โดยนาปัญหาอุปสรรคที่มีมาพิจารณาร่วมกันในการ
ประชุมผู้บริหาร
๓. เร่งรัดการเบิกจ่ายหรือรายงานปัญหาอุปสรรค
เพื่อให้สามารถวางแผนบริหารโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)
๒.งานบริหารจัดการองค์กร
๒.๑ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการควบคุม/
กิจกรรม/แนวทาง
๑. ให้คาปรึกษาแนะนาเป็นรายกรณี
๒. นาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อวางแนวทางการ
ปฏิบัติร่วมกัน
๓. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งจัด
ประชุมทาความเข้าใจร่วมกัน
๒.๒ บุคลากรขาดความระมัดระวัง ขาดความ
รอบคอบและความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

ผลการดาเนินงาน
1. จัดทารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายเดือนและ
รายงานต่อที่ประชุมทีมบริหารรับทราบทุกการ
ประชุมสัปดาห์แรกของเดือน ดาเนินการแล้ว 7
ครั้ง
2. การประชุมทบทวนทีมบริหารและมอบหมาย
การทบทวนแผนปฏิบัติการรายไตรมาส ให้
หัวหน้ากลุ่มงานทุกคนดาเนินการ โดยในปี
2563 จาเป็นต้องมีการทบทวนทั้งกิจกรรมและ
การใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะการดาเนินงานในไตร
มาส 3 และ 4 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดไวรัส COVID-19
3. มีการรายงานและประเมินกิจกรรมตามแผนทุก
เดือน เนื่องจากการปรับกิจกรรมอาจมีปัญหา
อุปสรรค ทาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
1. จัดทาคู่มือการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ระบุข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน พร้อมข้อควร
ระวัง
2. จัดการประชุมและอบรมเจ้าหน้าที่โดยมีวิทยากรจาก
กรมบัญชีกลางมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ ซึ่งทาให้เจ้าหน้าที่มีความ
เข้าใจ และระมัดระวังในการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น
3. การดาเนินการต่อเนื่องในการให้คาปรึกษาแนะนาแก่
ผู้รับบริการ ตั้งแต่การจัดทา TOR การจัดหาราคากลาง
รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อช่วยตรวจสอบ
การดาเนินการในทุกกระบวนการ
๔. มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ
รายละเอียดเนื้อหาให้เรียบร้อยในการดาเนินการแต่ละ
ขั้นตอน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการควบคุม/
กิจกรรม/แนวทาง
๑. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
๒. จัดอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความรู้ถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อ
กฎหมาย
๓. จัดจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ให้คาปรึกษาและ
ตรวจสอบเอกสารที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย
๒.๓ การสนับสนุนการดาเนินงานด้านการเงิน และพัสดุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทันต่อเวลาในทุกครั้ง
มาตรการควบคุม/
กิจกรรม/แนวทาง
๑. จัดทาคู่มือในการดาเนินงาน เพื่อให้เข้าใจการ
ดาเนินงาน
๒. แก้ไขปัญหาให้รายกลุ่มงาน
๓. จัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนในงาน
๔. การจัดประชุมทาความเข้าใจคู่มือ พร้อมอัพเดตการ
เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ และติดตามผลการใช้คู่มือ
๕. การประเมินการปฏิบัติงานจากผู้รับบริการ เพื่อ
นามาพัฒนาการดาเนินงาน
๖.จัดทาแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับระเบียบของ
ศูนย์
๒.๔ การเปลี่ยนแปลงกฎ ข้อบังคับระเบียบของ
หน่วยงานกากับที่ไม่สอดคล้องกับ ระเบียบของศูนย์
คุณธรรม ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง
มาตรการควบคุม/
กิจกรรม/แนวทาง
๑.หารือผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบที่ไม่
สอดคล้อง เพื่อบังคับใช้เป็นการชั่วคราว
๒. แต่งตั้งคณะทางานและที่ปรึกษาในการปรับปรุง
พัฒนาระเบียบให้สอดคล้องกับ พรบ.องค์การมหาชน
และ พรฎ.จัดตั้งศูนย์คุณธรรม ฉบับที่ ๒
๓. จัดทาแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับระเบียบของ
ศูนย์
๔. การจัด priority งานที่ต้องดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

1. จัดทาคู่มือการดาเนินงานด้านการเงินและบัญชี และ
จัดการประชุมเพื่อทาความเข้าใจการดาเนินงานและคู่มือ
การดาเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
2. การจัดทาแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ
ของศูนย์ เรียงตามความสาคัญก่อนหลัง และความจาเป็น
ในการใช้ระเบียบ ข้อบังคับ
3. ในการดาเนินงานแบ่งความเร่งด่วนของงานออกเป็น
3 ระดับ คือ งานด่วน-งานปกติ-งานล่วงหน้า โดย
พิจารณาจากความจาเป็นของแต่ละงานที่ส่งมา และ
จัดทาสถิติข้อมูลของการเสนองานเร่งด่วนของแต่ละกลุ่ม
งาน

1. นาเสนอแผนการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
ศูนย์ เพื่อให้สอดคล้องกับพรฎ.จัดตั้งศูนย์คุณธรรม ฉบับ
ที่ 2 ปี 2562 เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยจัด
เรียงลาดับก่อนหลังตามความสาคัญและความจาเป็นใน
การปรับปรุงแก้ไข
2. การแต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ
ข้อบังคับให้สอดคล้องกับ พรบ.องค์การมหาชน และ
พรฎ.จัดตั้งศูนย์คุณธรรม ฉบับที่ ๒ และการจัดจ้างที่
ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อดาเนินการร่วมกับงาน
ทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดาเนินงาน
๓. การตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบจัดทาแผนปฏิบัติการการตรวจสอบภายใน
๑. ผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบเอกสารการเงินได้ครบ ของศูนย์ นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
ทุกภารกิจงานของศูนย์
เห็นชอบเมื่อเดือนตุลาคม 2562 โดยเน้นการตรวจสอบ
มาตรการควบคุม/
ในภารกิจที่ใช้งบประมาณสูง และภารกิจที่ดาเนินการ
กิจกรรม/แนวทาง
ตามนโยบายบริหารจัดการและหน่วยกากับ
๑. ตรวจสอบเฉพาะภารกิจหลักที่มีความเสี่ยงสูงและ
ภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง
๒.การดาเนินงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการรับเรื่องร้องเรียนกรณี
เจ้าหน้าที่อาจกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบ
มาตรการควบคุม/
กิจกรรม/แนวทาง
๑. การมอบหมายภารกิจงานในเรื่องการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้บุคลากรที่มี
ศักยภาพ และการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อร่วมกัน
พิจารณา และรับเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบให้
ผู้รับผิดชอบ
๒. การรายงานการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต ต่อกระทรวง

1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน ITA และคณะทางาน
ขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม พ.ศ.2563
โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการความรู้ด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ การพัฒนา
ศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมระดับคุณภาพ
2. ผู้อานวยการมีคาสั่งมอบหมาย งานทรัพยากรมนุษย์
และผู้จัดการสานักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์
เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงการประสานงานกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

