
 

 

 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทจุริตประจ าปี 2562 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  

 

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมพฤตินิสัยบุคลากรศูนย์คุณธรรมไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1  ตัวชี้วัด 

- บุคลากรของศูนย์มีพฤติกรรมที่แสดงออกโดยประจักษ์ชัดว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่ทนต่อ
พฤติกรรมการทุจริตทั้งในและนอกองค์กร 

- มีบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติตนตามค่านิยมขององค์กรประจ าปี 2563 
1.2  กิจกรรมและผลการด าเนินงาน 

1. ก าหนดค่านิยมองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากรศูนย์ 

การประชุมเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้บริหารเพื่อร่วมกันก าหนดค่านิยมขององค์กร เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติตนของบุคลากรศูนย์ โดยสรุปก าหนดค่านิยมตามภาษาอังกฤษในความหมายของคุณธรรม (MORAL) 
ดังนี้ 

Mastery การเป็นนายแห่งตน 
Originality ริเริ่มสร้างสรรค์ 
Responsibility ความรับผิดชอบ 
Altruism อุทิศตนเองเพ่ือผู้อื่น 
Leadership ความเป็นผู้น า 

 

2. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร ได้แก่  

2.1 กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร 

- การจัดการความรู้การด าเนินกิจกรรมในองค์กรกับการ ส่งเสริมค่านิยมองค์กร MORAL ที่
ด าเนินงานโดยบุคลากรศูนย์คุณธรรมทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ 

Mastery ได้แก่ ชมรมคนแปลงร่าง (เป็นกิจกรรมดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 
26 คน)/ กองทุนพ่ึงพาตนเอง (เป็นกิจกรรมการออมเงินปัจจุบันมีสมาชิก23 คน มีเงิน 57,286.97 บาท) 

Originality อยู่ระหว่างการท าโครงการเพ่ือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์วิธีการพัฒนางาน 



Responsibility การรายงานผลการด าเนินงานมาตรการทางจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต
ประจ าเดือน 

Altruism กิจกรรมสร้างแนวกันไฟ จ.อุทัยธานี /กิจกรรมRun For Love/กิจกรรมจิตอาสาส่งมอบ
โต๊ะเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.ฉะเชิงเทรา 

Leadership การเข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 237 
ปี /การเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 

- รณรงค์ ส่งเสริมค่านิยมองค์กรให้บุคลากรศูนย์คุณธรรม ในช่องทางและกิจกรรมต่างๆ โดย
กิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพับถุงยา การบริจาคสิ่งของ เป็นต้น) 

2.2  การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ตามค่านิยมองค์กร   
(M-O-R-A-L) โดยจัดท ากระบวนการยกย่องเชิดชู ใช้กระบวนการคัดเลือกจากการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งองค์กรให้บุคลากรทุกคนเสนอชื่อบุคลากรศูนย์คุณธรรมที่มีพฤติกรรมคุณธรรมที่ประจักษ์ชัดตามค่านิยม M-
O-R-A-L มาใช้ในการท างานประจ าปี 2562 โดยมีบุคลากรศูนย์ที่มีพฤติกรรมตรงตามค่านิยมที่ได้รับการ
คัดเลือกจากผู้ปฏิบัติงานทุกคน จ านวน 6 คน ซึ่งศูนย์ได้มีการประกาศเกียรติคุณ และคณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบให้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 6 คน จากประธานกรรมการ 

 
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
2.1  ตัวช้ีวัด 

- บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

- จัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 
2.2  กิจกรรมและผลการด าเนินงาน 

1) ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่
ส าคัญ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์  งานพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง และงานการเงินและงบประมาณ เป็นต้น 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการพิจารณาคู่มือเดิม และท าการตรวจสอบกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง โดยพบว่า ต้องมีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบของศูนย์ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก่อน ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562, พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  และกฎหมายประกอบ จึงจะท าการทบทวนคู่มือเดิม และด าเนินการจัดท าคู่มือขึ้นใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การด าเนินการและหารือกับที่ปรึกษากฎหมายต่อไป 

จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อท าความเข้าใจร่วมกันในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน ๑ ครั้ง โดย
ก าหนดให้ทุกกลุ่มงานจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือน าประกาศเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ศูนย์ โดยในการแก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ยกเลิกทุกครั้ง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ และเผยแพร่



ในเว็บไซต์ทุกครั้ง ซึ่งในการด าเนินการตลอดทั้งปี 2562 กลุ่มงานบริหารทั่วไปมีการติดตามกลุ่มงานที่
รับผิดชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกเดือน โดยสรุปมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 87 รายการ 
เป็นการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 84 รายการ วิธีประกาศเชิญชวน 2 รายการ และวิธีคัดเลือก 1 รายการ เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท  

2) การด าเนินการตรวจสอบทางการเงินโดยผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจสอบโดย สตง. หรือผู้ตรวจสอบที่ สตง.รับรอง 

ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าแผนการตรวจสอบทางการเงินเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ
ด าเนินการตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยเน้นการตรวจสอบโครงการที่มีงบประมาณสูง และในปี 
2562 คณะกรรมการสั่งการให้ด าเนินการตรวจสอบโครงการสื่อสารและรณรงค์ทางสังคมโดยละเอียด และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ  

ส าหรับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบที่ สตง.รับรอง ด าเนินการโดยบริษัทสามสิบสี่ออดิต จ ากัด 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบทางการเงินที่ สตง.รับรอง โดยใช้วิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
การสอบทาน การทดสอบรายการ การวิเคราะห์ การสอบถามหรือสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ อง และการ
สังเกตการณ์ ซึ่งพบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับเพ่ิมงบบุคลากรและงบ
ด าเนินงานตามภารกิจในระหว่างปี ซึ่งได้รับงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก แต่อย่างไรก็ตามการ
ปรับโอนงบประมาณเป็นไปตามระเบียบศูนย์ 

ศูนย์มีรายจ่ายด้านบุคลากรสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ 0.87 ล้านบาท เป็นไปตามข้อบังคับและ
ระเบียบศูนย์คุณธรรมที่เกี่ยวข้อง ท าให้ต้องมีการปรับโอนงบประมาณ และศูนย์ต้องน าเงินทุนสะสมมาใช้จ่าย
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

 
3) การจัดการเรื่องร้องเรียนโดยจัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตในการให้บริการตามภารกิจหลักของ

หน่วยงาน และผู้อ านวยการมอบหมายผู้จัดการส านักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์เป็นผู้รับเรื่อง
ร้องเรียน มีการด าเนินงานดังนี้ 
- การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน โดยผู้อ านวยการจัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน วาง

ไว้หน้าห้องผู้อ านวยการ หรือห้องเลขานุการ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นและ
แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทุกเรื่อง ตลอดเวลา รวมถึงศูนย์ฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การร้องทุกข์และอุทธรณ์
ในข้อบังคับศูนย์ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2556  โดยหากมีเรื่องร้องเรียนผู้อ านวยการจะ
พิจารณาตามข้อเท็จจริง และมอบหมายผู้บริหารระดับผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะท างานและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีที่ปรึกษากฎหมายให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินงาน 

- การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม (www.moralcenter.or.th) โดยอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ร้องเรียนสามารถกรอกข้อมูลได้โดยง่าย และสามารถจัดเก็บในระบบ โดยจะมี 
Admin ที่สามารถตอบรับเบื้องต้นได้ทุกวัน โดยในปี 2562 ไม่ปรากฎมีผู้ร้องเรียน 

๔) ด าเนินการเรื่องร้องเรียนตามระเบียบศูนย์ฯ 



ในปี 2562 ศูนย์มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 1 เรื่อง โดยมีการด าเนินการตาม
กระบวนการที่กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับของศูนย์ก าหนด  ได้แก่  เรื่องการบรรจุแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงานให้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานระดับต้น ไม่เป็นไปตามนัยแห่งข้อ ๖ ของระเบียบศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การจ้าง การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนต าแหน่ง และการ
ย้ายเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๗  

การด าเนินการเรื่องร้องเรียน โดยเบื้องต้นงานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กรได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการตามล าดับ โดยคณะกรรมการศูนย์แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานเทียบกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการ ดังนี้ “เป็นการด าเนินงานที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เนื่องจาก การ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารระดับต้นดังกล่าว เป็นการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานและผลการประเมินการด าเนินงานซึ่งเป็นอ านาจของผู้อ านวยการตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๕๔ และระเบียบศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การจ้าง การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนต าแหน่ง และการย้าย
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๓ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑”  

 
แผนงานที่ 3 แผนบูรณาการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้ายมิติทางวัฒนธรรมและมิติ
ด้านสังคม 
3.1  ตัวช้ีวัด 
- เกิดวิทยากรตัวคูณในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการส่งเสริม

และปลูกฝังคุณธรรม 
- เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มีต้นแบบความส าเร็จ 

 

3.2  กิจกรรมและผลการด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้ายมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 

กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการ
ทุจริตด้วยมิติวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม  จ านวน 8 ครั้ง รวม 860 คน  

การพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการด าเนินกิจกรรมในองค์กรได้ 
โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 
สถาบันทางศาสนา ประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จ านวน ๒ รุ่น โดยมีผู้ผ่านกระบวนการอบรมและได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต จ านวน 917 คน  และเกิดเป็นเครือข่ายวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ และแผนแม่บทต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนโดยการปลูกฝังหล่อหลอมให้



มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ เพ่ือที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้สังคมไทย
เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ  

1) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและน าเสนอแผนการด าเนินงาน
ตามแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ โดยศูนย์ธรรม ได้น าเสนอแผนโครงการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต” ด้วยมิติ
ทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับทราบและเสนอแนะข้อคิดเห็นเพ่ือน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่ควรขับเคลื่อนกับทุกหน่วยงาน และชื่น
ชมศูนย์คุณธรรมฯ ที่ร่วมผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมให้กับองค์กรต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม จึงอยากให้มี
การบูรณาการในเรื่องงบประมาณและกิจกรรม ร่วมกับ ป.ป.ช. เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานในงบปี ๒๕๖๓ 
ต่อไป 

๒ )  จั ด อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  “วิ ท ย า ก ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม ” ศู น ย์ คุ ณ ธ ร ร ม  
(องค์การมหาชน) และกรมการศาสนา จัดอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติ
ด้านสังคม เพ่ือการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการจาก
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
ผู้เข้าอบรม ให้สามารถคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง ละอาย 
เกรงกลัวต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้ง ประกาศเจตจ านงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาค
ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขยายผลเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สนใจพัฒนาตนเองเป็น
องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม 4 ภาค รายละเอียดดังนี้ 

ภาคเหนือ 
  รุ่นที่  1 ในวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยจัดอบรมที่ภาคเหนือเป็นภาคแรก  

ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย โดยกระบวนการอบรมหลักสูตร “วิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม” เน้นการอบรมเชิงกิจกรรม (Activity-based Training) จ านวน ๑๒ ชั่วโมง มุ่งเน้นให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านสถานีเรียนรู้เครื่องมือการ
ส่งเสริมคุณธรรม ๔ ฐาน ได้แก่ สถานีชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และสถานีการพัฒนา
คุณธรรมเชิงพ้ืนที่ สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้ โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ๒ ศูนย์
คุณธรรม รวมทั้งเติมเต็มองค์ความรู้จากวิทยากรหลายท่าน ได้แก่ พลเอกศรุต นาควัชระ คณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ “หลักการคุณธรรมพ้ืนฐาน” (เสาเข็มชีวิต) กิจกรรมเรียนรู้  
“วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น” กระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตที่ให้ความส าคัญกับ
เด็กและเยาวชน เสริมสร้างจินตนาการ จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม สายใยรัก พลังศรัทธา และแรงบันดาลใจ 
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

            



         
 

 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง                   
โรงแรม เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลกเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคมให้
เป็นผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม และต่อต้านการทุจริต น าความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการด าเนิน
กิจกรรมในองค์กร ตลอดจนจัดตั้งเป็นเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม  

     
 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
   รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม โรงแรม
นภาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชน และพระภิกษุ จ านวนกว่า ๑๒๐ คน เข้าร่วม หลักสูตร “วิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม” เพ่ือการขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรม ให้มีความเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผล การด าเนินกิจกรรมในองค์กรและเพ่ือติดอาวุธ 
สร้างความพร้อมให้กับวิทยากรแกนน า เพ่ือน าไปขยายผล ต่อการเพ่ิมโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่
สนใจมีความต้องการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น
มากขึ้น  
 

     
 

  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม พิมานการ์เด้น 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การฝึกอบรมได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาวการณ์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศ



ของการแบ่งปัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วมอบรม ที่เป็น Tacit Knowledge 
อันเกิดจากการปฏิบัติ ที่กลายเป็นภูมิปัญญาปฏิบัติ ( Practical Wisdom) รวมถึงการน าความรู้จากวิทยากร 
ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ในมิติทางสังคมที่เหมาะสมตามบริบท
ของชุมชม ผ่านเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม อาทิ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทางสังคม โครงงาน
คุณธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนกิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” กิจกรรม
วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) กิจกรรมสมดุลกายใจ รวมทั้ง การบรรยาย 
“แก้ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น โดยมีเข้าร่วมและผ่าน
ก า ร อบ ร ม  จ า ก ทั้ ง ภ า ค รั ฐ  ภ า ค เ อ ก ช น  รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  ผู้ น า ท า ง ศ า ส น า  ภ า ค ป ร ะช า สั ง ค ม  
ภาคการศึกษา และประชาชนที่สนใจ จ านวนทั้งสิ้น ๑๒๕ คน 

 

ภาคกลาง  
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมจ านวนผู้เข้าอบรม ๑๓๗ คน ๑๑๓ โดยองค์กรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านสถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม ๔ 
ฐาน ได้แก่ สถานีชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และสถานีการพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ 
สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้  

 รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รี
สอร์ท อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การฝึกอบรมได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาวการณ์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม พร้อมทั้ง
สร้างบรรยากาศของการแบ่งปัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วมอบรม ที่เป็น 
Tacit Knowledge อันเกิดจากการปฏิบัติ ที่กลายเป็นภูมิปัญญาปฏิบัติ (Practical Wisdom) รวมถึงการน า
ความรู้จากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ในมิติทางสังคมที่
เหมาะสมตามบริบทของชุมชม ผ่านเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม อาทิ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทาง
สังคม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนกิจกรรม “ใจดวง
เดียวกัน” กิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) กิจกรรมสมดุลกายใจ 
รวมทั้ง การบรรยาย “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น โดย
มีเข้าร่วมและผ่านการอบรม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้น าทางศาสนา ภาคประชาสังคม ภาค
การศึกษา และประชาชนที่สนใจ จ านวนทั้งสิ้น 1๓๕ คน จาก ๒๔ จังหวัด 



     

 ภาคใต้  

  รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่  ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทวินโลตัส จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชา
สังคมและชุมชน จ านวนกว่า 123 คน ๙๕ องค์กรเข้าร่วม หลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เพ่ือการ
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของผู้เข้าอบรมให้มีความเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต และน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้และขยายผลด าเนินกิจกรรมในองค์กรและเพ่ือติดอาวุธและความพร้อมให้กับวิทยากรแกนน าใน
การน าไปขยายผลเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจอยากพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม 
ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น  
  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕–๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การฝึกอบรมได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวการณ์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 
ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศของการแบ่งปัน โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็น Tacit Knowledge อันเกิดจากการปฏิบัติที่
กลายเป็นภูมิปัญญาปฏิบัติ (Practical Wisdom) รวมถึงการน าความรู้จากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มี
ประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ในมิติทางสังคมที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชม ผ่าน
เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม อาทิ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทางสังคม โครงงานคุณธรรม องค์กร
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนกิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” กิจกรรมวิเคราะห์
พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) กิจกรรมสมดุลกายใจ รวมทั้งการบรรยาย “แก้
ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น โดยมีเข้าร่วมและผ่านการ
อบรม จากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้น าทางศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และประชาชน
ที่สนใจ จ านวนทั้งสิ้น จ านวนทั้งสิ้น ๘๓ คน 
 

     

กิจกรรมที่ 2 เวทตีิดตามผลในระดับพื้นที่ ในการแสดงบทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและเชื่อมโยง
เครือข่ายคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆ 



๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและก ากับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการทางสังคม “ประเด็นทุจริตโกงคนเดือดร้อน” คณะท างานส่งเสริมกระบวนการในการ
ก ากับพฤติกรรมด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๙ คน มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและหารือในประเด็นทุจริตโกงคนเดือดร้อน โดยระดมถึงเหตุ
ปัจจัย กระบวนการ วิธีคิดของกระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้น ให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับกระบวนทัศน์หลักคิดของ
คนในสังคมไทยและให้ข้อเสนอและทางออกของประเด็นปัญหานี้ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า หลักคิดที่
ส าคัญในการปรับกระบวนทัศน์ในประเด็นทุจริต คือ ควรใช้ทุนเดิมทางสังคมของไทยเปิดโอกาสให้ช่วย
แก้ปัญหาวิกฤตในสังคม ปรับกระบวนการ ระบบคิดของภาคส่วนต่างๆ ให้ถูกที่ ต้องเปลี่ยนระบบคิด ติดอาวุธ
ทางความคิดให้คนในทุกวัย และให้มองเชิงบวกว่าสังคมไทยยังมีหวังแม้จะพบปัญหาทุจริต คดีทุจริตเป็น
ปรากฏการณ์ เราต้องท าเรื่องราวดีๆ ให้เป็นเหตุการณ์ปกติ เราต้องเปิดโอกาสให้คนที่ท าดี   

ทั้งนี้มีวิธีการที่ควรขับเคลื่อน คือ การสร้าง Moral reminder โดยผู้ใหญ่ช่วยกระตุกต่อมคิด
ให้เด็ก ผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ เช่น สื่อ คลิปวิดีโอ และมีการระดมความเห็นจากคลิปเหล่านี้ ทุก
ส่วน โดยเริ่มจากตัวเราและเอาความจริงเป็นตัวตั้ง มองต้นทางของปัญหาสังคมร่วมกันทั้งระดับปัจเจก องค์กร 
ระบบสังคมและกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาให้ถูกจุด โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเริ่มต้นก่อน ต้องใส่ปัญญาให้แก่ภาค
ประชาชนโดยเฉพาะคนด้อยโอกาส ให้คนเหล่านี้ มีศีล ปัญญา สมาธิ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ของเจ้าหน้าที่
รัฐให้ใช้อ านาจอย่างรับผิดชอบ และมุ่งเน้นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of  belonging) ต้อง
เปลี่ยนระบบคิดการบริหารจัดการงบประมาณใหม่ และที่ส าคัญต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  

      

๒) การลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการด าเนินงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม และวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือและภาคกลาง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 6 - 11 กันยายน 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมจังหวัดพะเยา เชียงราย และ
พระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นการน าความรู้ เครื่องมือ กระบวนการอบรมไปขยายผล ทั้งในองค์กรและภาคี
เครือข่าย ผ่านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคม ให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณา
การร่วมในทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ต่อยอดชุมชนคุณธรรมอย่างยั่งยืน  
ดังนี้ 

  วันที่ 6 กันยายน 2562 ลงพ้ืนที่เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม                    
ณ ชุมชนวัดเปื๋อยเปียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ชุมชนคุณธรรมที่โดดเด่น เรื่อง วัฒนธรรมไทยวน                     
(ไท-ยวน) ผ่านการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง บนราก ฐานของวิถีดั้งเดิม คือ วัดเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน บนหลักคุณธรรม “สามัคคี พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 



  วันที่ 7 กันยายน 2562 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ ชุมชน
วัดต  าม่อน อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชุมชนที่เน้นการสร้างเครือข่าย ด้วยพลังกล้าท าดี ใช้หลัก บ.ว.ร. ผสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับและมีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อน
งานส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนวัดหัวฝาย อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชุมชนคุณธรรมที่โดดเด่นด้านการ
ผสมผสานวัฒนธรรมไทยวน (ไท-ยวน) และไทยลื้อ ผ่านประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่น อาทิ ประเพณี                      
ตานสลากภัต หรือ ประเพณีตานก๋วยสลาก หรือสลากภัต ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาแสดงความระลึกถึง                      
บรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ผ่านสิ่งที่เรียกว่า ก๋วยสลาก และเมื่อ
ท าบุญแล้ว ชาวบ้านก็จะน าเอาข้าวสารที่ใส่ไว้ในภาชนะมาแจกทานให้กับยาจกให้ทั่วถึงกันทุกคน  เรียกว่า 
ประเพณีตานใส่ข้าวยาจก และการเสี่ยงทายผีหม้อนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนล้านนา ด้านโชคชะตา 
และรักษาอาการเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 
ผ่านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสืบทอดภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อาทิ                     
ภูมิปัญญาจักสาน ศิลปะหัตกรรม การสานตะกร้า ท าสวนดอกไม้ และพวงมะโหด เป็นต้น 

  วันที่ 8 กันยายน 2562 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ณ ชุมชน
บ้านศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชุมชนคุณธรรมไทลื้อที่ยังคงวิถีชีวิตดั่งเดิม ผ่านการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น อาทิ บ้าน วัด และการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยผ้าทอไทลื้อที่ชาวบ้านเป็นผู้ทอเอง 
อีกทั้งมีความเชื่อและพิธีกรรมที่โดดเด่น อาทิ พิธีก าบ่อ พิธีสืบชะตา และลูกโยน จนได้รับการขนานนามว่า                     
“ไม่ต้องไปสิบสองปันนา เพียงแค่แวะมาท่ีศรีดอนชัย”  

 วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้น
การน าความรู้ เครื่องมือ กระบวนการอบรมไปขยายผล ทั้งในองค์กรและภาคีเครือข่าย ผ่านการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคม เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือในทุ ก
ภาคส่วน นอกจากนี้ คณะติดตามฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ๔ แห่ง ดังนี้ 1) 
โรงเรียนจิรศาสตร์ โรงเรียนที่เน้นการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน เพ่ือปลูกฝังให้เด็กนักเรียน ได้ซึมซาบอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวัน 2) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยสีเขียวที่เน้นย้ าการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส และด าเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา 3) โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ
บ ารุงราษฎร์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่งเสริมวินัยด้านการจัดการชีวิตบนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาโดยจัดตั้ง
ธนาคารขยะ ปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดจนส่งเสริมการออมให้กับเด็กนักเรียนจนเกิดเป็นพฤตินิสัย  และ 4) 
ชุมชนขนมหวาน บ้านต้นสะตือสามต้นในชุมชนเกาะเรียน ซึ่งเป็นชุมชมที่รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแม่ บ้านเพ่ือ
ส่งเสริมการท าขนมไทยหลากหลายชนิด เช่น ม้าฮ่อ ล่าเตียง ทองหยิบ ทองหยอด ทั้งนี้ ผลจากการรวมกลุ่ม
เกื้อหนุนพ่ึงพากัน (interdependence)  ดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
และคนในชุมชนชาวเกาะเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนรุ่นปัจจุบันให้สามารถ
น าไปพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปด้วย 

 



         
 

       

 

๓) ร่วมเสนอและผลิตรายการ ตามแผนการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการทุจริตและพฤติชอบ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) และกรมประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

๓.1) ร่วมเสนอเนื้อหาในการผลิต “รายการฮีโร่ต้านโกง” เป็นรายการเรียลลิตี้ 
เกี่ยวกับการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตในพ้ืนที่ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
ปราศจากการคอรัปชั่น เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT  ได้มีการบันทึกเทป จ านวน 9 เทป 

       

๓.2) ร่วมเสนอเนื้อหาในการผลิตรายการกระเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น ช่วงถอดรหัส
คุณธรรม  เป็นรายการที่สัญจรในพ้ืนที่ รูปแบบรายการเป็นการน าเสนอเนื้อหา กระบวนการด้านการ
ปราบปรามการทุจริต  ของเทศบาล ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมในการป้องการ
การทุจริต เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT  โดยในเดือนธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ได้มีการบันทึก
เทป จ านวน 5 เทป  

       

  



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

แผนงาน/โครงการ-กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมพฤตินิสัย
บุคลากรศูนย์คุณธรรมไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

- บุคลากรของศูนย์มี
พฤติกรรมที่
แสดงออกโดย
ประจักษ์ชัดว่าเป็น
ผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และไม่
ทนต่อพฤติกรรม
การทุจริตทั้งใน
และนอกองค์กร 
- มีบุคคลต้นแบบใน
การปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมขององค์กร
ประจ าปี 2563 

 

ร้อยละ 
(100) 

     ทุกกลุ่มงาน 

กิจกรรม 

1. ก าหนดค่านิยมองค์กร เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติตนของ
บุคลากรศูนย์ 

       

2. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรใน
องค์กร ได้แก่  

2.1 กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมองค์กร 

       

2.2  การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลใน
การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

 ไม่น้อย
กว่า 5 
คน 

    0.1000  



แผนงาน/โครงการ-กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ประจักษ์ตามค่านิยมองค์กร   (M-O-
R-A-L) 

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก 

        

1) ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และ
ติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่
ส าคัญ เช่น การบริหารทรัพยากร
มนุษย์  งานพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง 
และงานการเงินและงบประมาณ 
เป็นต้น 

๒) การจัดการเรื่องร้องเรียน 
- จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่อง

ทุจริตในการให้บริการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

- ผู้อ านวยการมอบหมาย
ผู้จัดการส านักบริหารจัดการ
องค์กรและยุทธศาสตร์เป็น
ผู้รับเรื่องร้องเรียน 

๓) ด าเนินการเรื่องร้องเรียนตาม
ระเบียบศูนย์ฯ 

- บุคลากรสามารถ
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้
ถู ก ต้ อ ง ต า ม
กฎหมาย ระเบียบ
แ ล ะข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
มีความปลอดภัย
ของข้อมูล 
- จั ด ก า ร ปั ญ ห า

เรื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ยน
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง 
โปร่งใส และเป็น
ธรรม 
 

คู่มือ      กลุ่มงานบริหาร
จัดการองค์กร 



แผนงาน/โครงการ-กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

แผนงานที่ 3 แผนบูรณาการ
ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้าน
การทุจริตด้ายมิติทางวัฒนธรรม
และมิติด้านสังคม 

- เกิดวิทยากรตัว
คูณในภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาชนที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ในการ
ส่งเสริมและ
ปลูกฝังคุณธรรม 

- เกิดแหล่งเรียนรู้
ในการลดปัญหา
การทุจริตและ
การประพฤติมิ
ชอบ มีต้นแบบ
ความส าเร็จ 

คน     4.0860  กลุ่มงาน
ส่งเสริม
คุณธรรม
เครือข่ายทาง
สังคม โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม

ต่อต้านการทุจริตด้ายมิติทาง
วัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 

 

กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติ
วัฒนธรรมและมิติด้านสังคม  จ านวน 
8 ครั้ง รวม 860 คน โดยแบง่เป็น 

 1) กลุ่มผู้แทนหน่วยงาน 
องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาสังคมทีมาจาก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด จ านวน  2 รุ่น 

   

 

 

 

อบรม 3 รุ่น 

 

 

 

 

อบรม 3 รุ่น 

 

 

 

 

อบรม 2 รุ่น 

 

 



แผนงาน/โครงการ-กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

 2) กลุ่มผู้แทนหน่วยงาน
จากกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับกระทรวง 20 
กระทรวงและองค์กรอิสระ  จ านวน 
2 รุ่น 

 3) กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่ม
ผู้น าผู้สูงอายุ กลุ่มผู้น าเด็กและ
เยาวชน กลุ่มผู้น าภาคธุรกิจเอกชน
และผู้สนใจจ านวน 4 รุ่น 

กิจกรรมที่ 2 เวทีติดตามผลในระดับ
พ้ืนที่ ในการแสดงบทบาทของ
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและ
เชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมในพ้ืนที่
ตางๆ 

  จัดสัมมนาแหล่งเรียนรู้ 
ต้นแบบองค์กรส่งเสริม
คุณธรรม ระดับจังหวัด 

    

   จัดท าสื่อส่งเสริมคุณธรรม 
บทเรียนและประสบการณ์ 
ส่งเสริมคุณธรรม ในพ้ืนที่ 

   

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานยกระดับ
คะแนนประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

ระดับคะแนน
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 

ของหน่วยงาน 8๕ 

คะแนน  แต่งตั้ง
คณะท างาน 
ITA  

   ส านักบริหาร
จัดการองค์กร
และยุทธศาสตร์ 

 ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กร 

  



แผนงาน/โครงการ-กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 

(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

กิจกรรม คะแนน ขึ้นไป 

 

   ตรวจสอบ
การเปิดเผย
ข้อมูลใน
เว็บไซต์ศูนย์ 

  

รวมงบประมาณ        4.1860  
 

 


