
การประเมินความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

เลขล าดับ
ความส าคัญ
ของกิจกรรม
การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้ง 
๑. ขับเคลื่อนการปฏิบตัิให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท และแผนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมคุณธรรม  
๒. สนับสนุนการรวมพลังของ
เครือข่ายทางสังคม และ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วน รวมทั้งการจดัประชุม
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับ
สังคมไทย 

๑. งานแผนและงบประมาณ 

การวางแผนการบริหาร

งบประมาณโครงการมีผลการ

เบิกจา่ยไมเ่ป็นไปตาม

เปา้หมาย 

๑. สรุปผลการ

เบิกจา่ยรายเดือน

และรายงานตอ่ที่

ประชมุทีมบริหาร

ให้รับทราบ  

๒. ก าหนดการ

ทบทวนแผนปฏิบตัิ

การรายไตรมาส 

โดยน าปัญหา

อปุสรรคที่มีมา

พิจารณาร่วมกนัใน

ควบคมุได้เป็นสว่น

ใหญ่  

ผลการเบิกจา่ยยงั

ไมเ่ป็นไปตาม

เปา้หมาย  

๑. เร่งรัดการเบกิจ่ายหรือ

รายงานปัญหาอปุสรรค 

เพื่อให้สามารถวางแผน

บริหารโครงการได้อยา่ง

มีประสทิธิภาพ 

๕ กลุม่งาน

นโยบาย

และ

ยทุธศาสตร์ 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

เลขล าดับ
ความส าคัญ
ของกิจกรรม
การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

๓. ด าเนินการและสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้ และ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
และการปลูกฝังคุณธรรม เผยแผ่
ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตส านึก
ด้านคุณธรรมให้แกเ่ครือข่ายทาง
สังคม และเป็นศูนย์ข้อมลู
เกี่ยวกับการพัฒนาคณุธรรมใน
สังคมไทย 
๔. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
มาตรฐานด้านคณุธรรม รวมทั้ง
พัฒนากระบวนการรับรองการ
เป็นองค์กรส่งเสริมคณุธรรมของ
เครือข่ายทางสังคม  
๕. ด าเนินการอื่นเพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรมตามที่กฎหมายก าหนด
หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

การประชมุ

ผู้บริหาร 

๒.งานบริหารจัดการองค์กร 

๒.๑ บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

 

๑ .  ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
แนะน าเป็นรายกรณี 

๒ .  น า เ ส น อต่ อ ที่
ประชุมผู้บริหาร เพื่อ
ว า ง แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏิบัติร่วมกัน  

 

ควบคุมได้บางส่วน 

 

บุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบ
ปฏิบัติ และข้อ
กฎหมายที่
เก่ียวข้อง (๓x๓) 

 

 
๒. เ ชิ ญ วิ ท ย า ก ร ม า ใ ห้

ความรู้สร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งจัด
ประชุมท าความเข้าใจ
ร่วมกัน  

 

๒ 

 

กลุ่มงาน
บริหาร
จัดการ
องค์กรฯ  

งาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

๒ . ๒  บุ ค ล า ก ร ข า ดคว าม
ระมัดระวั ง      ขาดความ
รอบคอบและความตระหนัก

๑. ให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจถึง
ผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการ

 

บุคลากรขาดความ
ระมัดระวัง       
ขาดความรอบคอบ
และการตระหนัก

๔. จัดอบรมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติ  และข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๓ 

กลุ่มงาน
บริหาร
จัดการ
องค์กรฯ 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

เลขล าดับ
ความส าคัญ
ของกิจกรรม
การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย  

 

ปฏิบัติตามข้อ
กฎหมาย 

ถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติตามข้อ
กฎหมาย  (๒x๓) 

รวมถึงให้ความรู้ถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการไม่ปฏบิัติตาม
ข้อกฎหมาย 

๕. จัดจ้างที่ปรึกษากฎหมาย 
ให้ค าปรึกษาและ
ตรวจสอบเอกสารที่มี
ความเสีย่งในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย 

สนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์
คุณธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  
 
ยุทธศาสตร์ศูนย์คณุธรรม  
เป้าหมาย องค์กรคณุธรรม
ต้นแบบ 

๒.๓ การสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการเงิน และ
พัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้
ทันต่อเวลาในทุกครั้ง 

๑. จัดท าคูม่ือในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้
เข้าใจการด าเนินงาน 
๒.  แก้ไขปัญหาให้ราย
กลุ่มงาน 
๓. จัดล าดับ
ความส าคญัเร่งด่วนใน
งาน 

ควบคุมได้บางส่วน ๑. บุคลากรไม่เข้าใจ
คู่มือในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๒. กลุ่มงานยังมี
งานด่วนจ านวนมาก 
ไม่สามารถ
ด าเนินการตามคูม่ือ
ได ้
 

๖. การจัดประชุมท าความ
เข้าใจคู่มือ พร้อมอัพเดต
การเปลีย่นแปลงเป็น
ระยะ และตดิตามผลการ
ใช้คู่มือ 

๗. การประเมินการ
ปฏิบัติงานจาก
ผู้รับบริการ เพื่อน ามา
พัฒนาการด าเนินงาน 

๔ กลุ่มงาน
บริหาร
จัดการ
องค์กร 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

เลขล าดับ
ความส าคัญ
ของกิจกรรม
การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 ๒.๔ การเปลี่ยนแปลงกฎ 
ข้อบังคับระเบียบของหน่วยงาน
ก ากับที่ไม่สอดคล้องกับ 
ระเบียบของศูนย์คณุธรรม ดา้น
การเงิน บัญชี พัสดุ ให้
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง 

๑.หารือผู้บรหิาร
เกี่ยวกับข้อบังคับ 
ระเบียบทีไ่มส่อดคล้อง 
เพื่อบังคับใช้เป็นการ
ช่ัวคราว 
๒. แต่งตั้งคณะท างาน
และที่ปรึกษาในการ
ปรับปรุงพัฒนา
ระเบียบใหส้อดคล้อง
กับ พรบ.องค์การ
มหาชน และ พรฎ.
จัดตั้งศูนย์คณุธรรม 
ฉบับท่ี ๒ 

ควบคุมได้บางส่วน 
 

๑. ยังมีข้อบังคับ 
ระเบียบต่างๆ ท่ีต้อง
ด าเนินงาน ปรับปรุง
แก้ไข 

๘. จัดท าแผนการปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับระเบยีบ
ของศูนย์ 

๙. การจัด priority งานท่ี
ต้องด าเนินงาน 

 

 กลุ่มงาน
บริหาร
จัดการ
องค์กร 

 

๓. การตรวจสอบ 

๑. ผู้ตรวจสอบไม่สามารถ
ตรวจสอบเอกสารการเงินได้
ครบทุกภารกิจงานของศูนย์  

 

ตรวจสอบเฉพาะ
ภ า ร กิ จ ห ลั ก ท่ี มี
ความเสี่ยงสูงและ

 

ควบคุมได้บางส่วน  

 

 ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ตรวจสอบได้ครบ

 

๑๐. ต ร วจสอบ เ ฉพาะ

ภ า ร กิ จ ห ลั ก แ ล ะ

 

๑ 

 

งาน
ตรวจสอบ
ภายใน 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

เลขล าดับ
ความส าคัญ
ของกิจกรรม
การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

ภา ร กิ จ ท่ี มี ค ว า ม
เสี่ยงสงู  

ทุกภารกิจงานของ
ศูนย์ (๒x๒) 

ภารกิจท่ีมีความเสี่ยง

สงู 

 

๒.การด าเนินงานป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ และการรับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่อาจ
กระท าการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

๑. การมอบหมาย
ภารกิจงานใน
เร่ืองการป้องกัน
และต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และรับเรื่อง
ร้องเรียนกรณี
เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานกระท า
การทุจริต
ประพฤติมิชอบให้
ผู้รับผิดชอบ 

๒. การรายงานการ
มอบหมาย
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานที่

ควบคุมได ้ การด าเนินงาน
ป้องกันและต่อตา้น
การทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 
และการรับเรื่อง
ร้องเรียนกรณี
เจ้าหน้าที่อาจ
กระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

ม อ บ ห ม า ย ค ว า ม
รับผิดชอบในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และคณะท างาน 
เพื่อให้การด าเนินงานไม่
ล่าช้า 

๖ กลุ่มงาน
บริหาร
จัดการ
องค์กร 



ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงาน/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

เลขล าดับ
ความส าคัญ
ของกิจกรรม
การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

เก่ียวข้องกับ
ภารกิจงานศนูย์
ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต ต่อ
กระทรวง 

 

  



รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 1  

ที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ การด าเนินงานไตรมาสต่อไป 

๑ การประชุมผู้บรหิารและ
เจ้าหน้าท่ี  

ตค-ธค ๖๒  การติดตามการด าเนินงาน และ
สร้างการสื่อสารภายในองค์กร 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานและพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 

- การรับรูร้่วมกันในประเด็นทีส่ าคญัต่างๆระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 

ด าเนินการประชุมต่อเนื่อง (ผู้บริหารทุกวันจันทร์ที่ 
๑,๒,๓ และ เจ้าหน้าที่ ทุกวันจันทร์ที่ % ของดือน) 

๒ การทบทวน และปรับปรุง
ข้อบังคับ/ระเบยีบ/ประกาศ/
หลักเกณฑ์ งานทรัพยากร
มนุษย์  

ตค-ธค ๖๒  ข้อบังคับ/ระเบยีบ/ประกาศ/
หลักเกณฑ์ งานทรัพยากรมนุษย์ 
ทีส่อดคล้องกับ พรฎ.จัดตั้งศูนย์
คุณธรรม(องค์การมหาชน) ฉบับ
ที่ 2 และ กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

- ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการทางวินัย การร้องทุกข์ และ
การอุทธรณ์ พ.ศ.... 

- ด าเนินการทบทวน และปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ/
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ ค าสั่งต่างๆ ของ
งานทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
ข้อกฎหมายตามพรฎ.จัดตั้งศูนย์คณุธรรม 
(องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓ จัดท าข้อมูลการมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ี
เกี่ยวข้องกับภารกิจงานศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ 
ของศูนย์เสนอต่อกระทรวง
วัฒนธรรม 

ตค-ธค ๖๒  มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติและ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ชัดเจน 

- มีบุคลากรที่รับผดิชอบหลัก และคณะท างานท่ีมี
องค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญ ในการให้
ค าปรึกษาและการด าเนินการต่อตา้นการทุจริต 
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน และพิจารณาการ
ด าเนินงานกรณีมีการทุจริตต่อหนา้ที่ 

๔ ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
กฎหมาย ให้ค าปรึกษาและ
ตรวจสอบเอกสารที่มีความ
เสี่ยงในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

กพ-กย.๖๓ มีการพิจารณาระเบยีบข้อบังคับ
ศูนย์ที่ปรับแก้ไขใหส้อดคล้องกับ
พรฎ.ศูนย์คณุธรรม ฉบับท่ี ๒ 
พ.ศ.๒๕๖๒ และการตรวจ

- จัดจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ๑ คน  
- ตรวจพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับงานบุคคล งาน

บัญชีการเงินและงบประมาณ และระเบียบว่าด้วย
การอุทธรณร์้องทุกข ์

- ด าเนินการตรวจแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับพรฎ.จัดตั้งศูนย์
คุณธรรม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

- น าเสนอร่างระเบยีบ ข้อบังคับท่ีปรับแก้ไขแล้วต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์คณุธรรม 



ที ่ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ การด าเนินงานไตรมาสต่อไป 

พิจารณาเอกสารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

- ตรวจสอบเอกสาร TOR และสัญญาในงานจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อป้องกันความเสีย่งในการด าเนินงาน 

๕ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

เมย-มิย.๖๓ คู่มือการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ี ได้แก ่
- คู่มืองานสารบรรณ

อิเล็คทรอนิคส ์
- คู่มืองานทรัพยากรมนุษย ์
- คู่มืองานพัสด ุ
- คู่มือการบรหิารการเงิน 

คู่มือการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี ท าให้
เจ้าหน้าท่ีศูนย์มคีวามเข้าใจในการปฏิบัติงานให้
มีความถูกต้อง คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 

- น าเสนอคู่มือในการประชุมเจ้าหนา้ที่เพื่อท าความ
เข้าใจวิธีการท างานร่วมกัน  

- ประกาศในเว็บไซต์ศูนย์ เพื่อเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลของศูนย์ 

- ติดตามและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าท่ี
ว่ามีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  

      

 


