รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
(1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมพฤตินิสัยบุคลากรศูนย์คุณธรรมไม่ทนต่อการทุจริต
ตัวชี้วัด : 1. บุคลากรของศูนย์มีพฤติกรรมที่แสดงออกโดยประจักษ์ชัดว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่
ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตทั้งในและนอกองค์กร
2. มีบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติตนตามค่านิยมขององค์กรประจาปี 2563 ไม่น้อยกว่า 5 คน
กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะทางานองค์กรคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์คุณธรรม
เป็นองค์กรคุณธรรมในระดับคุณภาพ
2. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางต่างๆ
(ติดประกาศ ไลน์กลุ่ม Intranet เว็บไซต์ เป็นต้น)
3. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร ได้แก่
3.1 กิจกรรมจิตอาสา
๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร : Mastery การเป็นนายแห่งตน, Originality ริเริ่มสร้างสรรค์ ,
Responsibility ความรับผิดชอบ, Altruism อุทิศตนเองเพื่อผู้อื่น และ Leadership ความเป็น
ผู้นา
๔. การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ตามค่านิยมองค์กร (M-O-R-A-L)
โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานทั้งองค์กร
ผลการดาเนินงาน
1. การแต่ ง ตั้ ง คณะท างานองค์ ก รคุ ณ ธรรม ตามค าสั่ ง ศู น ย์ คุ ณ ธรรม ที่ 045/2563 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะทางานขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และการ
ประชุมคณะทางานเมื่อวัน ที่ 18 พฤษภาคม 22563 เพื่อร่ว มกันกาหนดกิจกรรมและแผนการ
ดาเนินงาน โดยมีการจัดทาแบบสารวจกิจกรรมที่คนในศูนย์อยากทาในองค์กรและงานกิจกรรมเพื่อ
สังคมภายนอก ด้วย Google form เพื่อนาข้อมูลมากาหนดกิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานสนใจ และวางแผน
การทางานร่วมกันต่อไป
2. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางต่างๆ
และเผยแพร่ในกรุ๊ปไลน์เจ้าหน้าที่ ศคธ. ด้วย ดังนี้
2.1 ออกแบบกราฟิกเพื่อเผยแพร่ในเพจ Facebook Fanpage: Moral Center จานวน 75 ชิ้น
2.2 ผลิต รายการโทรทัศน์เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่

- รายการ Grow Up “วัยรุ่นครั้งเดียว” รายการสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบวาไรตี้ส่งเสริม
พฤติกรรมดี (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) สาหรับวั ยรุ่นและครอบครัวที่มีลูกเป็นวัยรุ่น
สร้างเสริมทักษะรู้คิด และสร้างจิตสานึกดีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ จานวน
20 ตอน
- จัดทา video สื่อส่งเสริมคุณธรรม ทางช่องทาง YouTube จานวน ๑๔ ชิ้น
3. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
กิจกรรม ถุงยาพอเพียง

ระยะเวลาที่ดาเนินกิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจกรรม

มค.-กพ. 63
บุคลากรศูนย์คุณธรรมและเครือข่ายร่วมทากิจกรรมรณรงค์จิตอาสา พับถุงยา
พอเพียงจากกระดาษเสียและกระดาษที่ใช้แล้ว ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งมอบ
ให้ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการโรงพยาบาล นาใส่ยากลับบ้าน แทนการใช้ถุงพลาสติก
คุณธรรมที่ส่งเสริม
 พอเพียง
 วินัย
 สุจริต
 จิตอาสา
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสริม
 Mastery  Originality 
Responsibility
 Altruism  Leadership
ผู้เข้าร่วม
 ผู้บริหาร
 เจ้าหน้าที่  เครือข่ายภาคี
ผลการดาเนินงาน /สิ่งที่ได้เรียนรู้ มอบถุงกระดาษ “ถุงยาพอเพียง” ให้กับ โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสระบุรี
จานวน 1,936 ถุง เพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกช่วยบรรเทาภาวะโลก
ร้อนในอีกทางหนึ่ง
กิจกรรม Gift to Share

ระยะเวลาที่ดาเนินกิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจกรรม

ธันวาคม 2562
เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานปีใหม่ขององค์กร จากการแลกเปลี่ยนของขวัญ เป็น
การเชิญชวนเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขผ่านของขวัญปี
ใหม่ให้กับเด็กด้อยโอกาสในชุมชนสะพานพระราม 8 เพื่อเป็นการปันรอยยิ้ม
และสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิต สาดสมัย (ครู
เชาว์)
คุณธรรมที่ส่งเสริม
 พอเพียง
 วินัย
 สุจริต
 จิตอาสา
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสริม
 Mastery  Originality 
Responsibility
 Altruism  Leadership
ผู้เข้าร่วม
 ผู้บริหาร
 เจ้าหน้าที่  เครือข่ายภาคี
ผลการดาเนินงาน /สิ่งที่ได้เรียนรู้ นาของขวัญปีใหม่จากบุคลากรศูนย์คุณธรรมส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างโอกาสเด็ก
พระราม 8 โดยมี นายเชาวลิต สาดสมัย เป็นตัวแทนในการรับมอบ พร้อมเงิน
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมจานวนกว่า 4,000 บาท โดยนอกจากเป็นการ
ดาเนินกิจกรรมเชิง CSR ของศูนย์คุณธรรมแล้ว ยังก่อให้เกิดการขัดเกลาของ
การเป็นผู้ให้ และสร้างแรงบันดาลใจในการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมซึ่งเป็น
พันธกิจหลักต่อไป นอกจากนั้น ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ No Gift
Policy เปลี่ยนจากของขวัญเป็นกาลังใจ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานองค์กรคุณธรรม

ระยะเวลาที่ดาเนินกิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2562
การจั ด สั ม มนาศึ ก ษาดู ง านด้ า นองค์ ก รคุ ณ ธรรม ณ บริ ษั ท สมบู ร ณ์ แอ๊ ด วานซ์
เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ เพื่อให้ บุคลากรศูนย์คุณธรรม และ
บริษัทเอกชนที่สนใจ ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดาเนินงานด้านองค์กร
คุณธรรม รวมถึงเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใน
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) จังหวัด สมุทรปราการ
คุณธรรมที่ส่งเสริม
 พอเพียง
 วินัย
 สุจริต
 จิตอาสา
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสริม
 Mastery  Originality 
Responsibility
 Altruism  Leadership
ผู้เข้าร่วม
 ผู้บริหาร
 เจ้าหน้าที่  เครือข่ายภาคี
ผลการดาเนินงาน /สิ่งที่ได้เรียนรู้ แนวคิดการรักษาคุณลักษณะของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทที่ทั้งดีและเก่ง คือ
ความกตัญญู ที่ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน สิ่งที่องค์กรต้องดาเนินงานคือการส่งเสริมให้
พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง
เรี ย นรู้ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ บ ริ ษั ท สมบู ร ณ์ แอ๊ ด วานซ์ เทคโนโลยี จ ากั ด (มหาชน)
ดาเนินการ เช่น การให้พนักงานเก็บชั่วโมงทาความดี , กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฯ
การต่อต้านการคอร์รัปชัน 100 % มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต , สนับสนุนให้
พนักงานมีอาชีพ การมอบทุนการศึกษา การสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานทางานวิจัย,
การสอนทางานฝีมือให้แก่ชุมชนรอบบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากบุคลากรของศูนย์
คุ ณ ธรรมแล้ ว ยั ง มรบริ ษั ท เอกชนที่ ส นใจการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รคุ ณ ธรรมเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมกว่า 20 องค์กร

กิจกรรม การเข้าร่วมโครงการ “SAVE THE OCEAN”(เครือบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป)

ระยะเวลาที่ดาเนินกิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2562
ผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์คุณธรรม ร่วมโครงการ “SAVE THE OCEAN” ครั้งที่ 1
ซึ่งจัดโดย บริษัทเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปและองค์กรภาคีเครือข่าย โดยส่งมอบขวดพลาสติก
ใ
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จ.สมุทรปราการ นาไปทาผ้าไตรจีวร
คุณธรรมที่ส่งเสริม
 พอเพียง
 วินัย
 สุจริต
 จิตอาสา
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสริม
 Mastery  Originality 
Responsibility
 Altruism  Leadership
ผู้เข้าร่วม
ผู้บริหาร
 เจ้าหน้าที่  เครือข่ายภาคี
ผลการด าเนิ น งาน /สิ่ ง ที่ ไ ด้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน และบุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้เรียนรู้
เรียนรู้
แนวทางการทากิจกรรม และแนวทางการกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดความตระหนัก
และใส่ใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม “ให้เวลา...ให้ความสุข”ปลูกฝังคุณธรรมเด็กปฐมวัย
(ร่วมกับ กองทุนเวลาเพื่อสังคมและเครือข่ายจิตอาสา)

ระยะเวลาที่ดาเนินกิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจกรรม

ตุลาคม 2562
การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม “สนุกคิด...คุณธรรมน้อง ๆ ทาได้ ”
ให้กับนักเรียน ชั้น ป.5 - ป.6โรงเรียนน้าตกห้วยสวนพลู อ.บ้านคา จ.ราชบุรีเพื่อ
ส่งเสริมสังคมแห่งการให้ และแบ่งปัน โดยเชิญชวนภาคีเครือข่ายจิตอาสา สละเวลา
ช่วยทากิจกรรม แบ่งปันอุปกรณ์การเรียน ของเล่นเสริมทักษะ หนังสือนิทาน ฯลฯ
ตลอดจนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ปลูกฝัง
พฤติกรรมดีด้านความพอเพี ยง มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และเรียนรู้งานจิตอาสา
ให้กับเด็กนักเรียน
คุณธรรมที่ส่งเสริม
 พอเพียง
 วินัย
 สุจริต
 จิตอาสา
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสริม
 Mastery  Originality 
Responsibility
 Altruism  Leadership
ผู้เข้าร่วม
ผู้บริหาร
 เจ้าหน้าที่  เครือข่ายภาคี
ผลการด าเนิ น งาน /สิ่ ง ที่ ไ ด้ เรียนรู้งานจิตอาสา ผ่านการให้และแบ่งปัน ยังเกิดเครือข่ายจิตอาสาจากหลากหลาย
เรียนรู้
หน่วยงาน รวมถึงเรียนรู้“การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ” ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาจิตอาสา
กิจกรรม สานต่อโรงเรียนคุณธรรม ส่งเสริมงานจิตอาสาทาดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทา

ระยะเวลาที่ดาเนินกิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจกรรม

คุณธรรมที่ส่งเสริม
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสริม
ผู้เข้าร่วม

ตุลาคม 2562
ร่วมกับ องค์กร ภาคี เครือข่ายจิตอาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสาทาดีตามรอยพ่อ สาน
ต่อโรงเรียนคุณธรรม”พัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านจิตอาสา แก่เครือข่ายทางสังคม
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ณ โรงเรียนบ้านอ่างเสือดา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมคุณธรรม จานวน 6
ฐาน โต๊ะ-เก้าอี้ จานวน 180 ตัว นากิจกรรมโดย คุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ การ
สอนร้องเพลง และวาดภาพ โดยทีมจิตอาสา BadAttitude การพับถุงยา โดย ศูนย์
คุณธรรม การซ่อมสร้าง โดยทีมจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค การ
ทาสีอาคารโรงอาหาร โดยบุคลากรจิตอาสา ศูนย์คุณธรรม รวมถึงมอบสิ่งของที่จาเป็น
ให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน จากกองทุนเวลาเพื่อสังคม
มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จากัด
 พอเพียง
 วินัย
สุจริต
 จิตอาสา
 Mastery  Originality 
Responsibility
 Altruism  Leadership
ผู้บริหาร
 เจ้าหน้าที่  เครือข่ายภาคี

ผลการดาเนินงาน /สิ่งที่ได้เรียนรู้ เกิดเครือข่ายจิตอาสาจากหลากหลายหน่วยงาน เรียนรู้ การทาหน้าที่ การเคารพ
การเกียรติ พื้นฐานของงานจิตอาสาซึ่งประกอบทั้งคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และ
จิตอาสา
กิจกรรม HOW To ทิ้ง

ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ด า เ นิ น มกราคม- มีนาคม 2563
กิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรศูนย์คุณธรรมสารวจสิ่งของที่ยังสภาพดี อาจมีประโยชน์กับ
คนอื่นต่อไป รวมถึงพวกอุปกรณ์สานักงานต่างๆ นามาใส่กล่อง How to ทิ้ง ที่ตั้งไว้ที่
งานทรัพยากรมนุษย์ และให้เจ้าหน้าที่ มาเลือกหาไปได้พร้อมทั้งบริจาคเงินใส่กล่อง
หรือนาของมาแลก ภายหลังจบกิจกรรมสิ่งของสภาพดีที่เหลือจะจาแนกส่งไปยังผู้ที่
ต้องการ เงินที่ได้จะแบ่งไปใช้ในกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมกลางของศูนย์
คุณธรรมที่ส่งเสริม
 พอเพียง
 วินัย
สุจริต
 จิตอาสา
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสริม  Mastery  Originality 
Responsibility
 Altruism  Leadership
ผู้เข้าร่วม
ผู้บริหาร
 เจ้าหน้าที่  เครือข่ายภาคี
ผลการดาเนินงาน /สิ่งที่ได้ ยอดเงินที่ได้จากการดาเนินการ ใช้สาหรับกิจกรรมจิตอาสาของศูนย์คุณธรรม จานวน
เรียนรู้
2,800 บาท และได้ส่งต่อของต่างๆไปยังมูลนิธิปันกัน สิ่งที่ได้สาหรับเจ้าหน้าที่การ
ทบทวนจนเอง ความจาเป็นของสิ่งของ การแบ่งปันระหว่างกัน ความสุจริตเนื่องจาก
การบริจาคนั้นให้ใส่ในกล่องด้วยตนเองอีกด้วย
กิจกรรม ความดีที่คุณทา (ธรรม) เราจาได้

ระยะเวลาที่ดาเนินกิจกรรม
วิธีการดาเนินกิจกรรม

ธันวาคม 2562 -มกราคม 2563
เขียนความดี ให้กาลังใจ บอกเล่าความประทับใจ ต่อสมาชิกชาวศูนย์ในปีที่ผ่านมา
และแจกภาพหลังจบกิจกรรม คืนให้สมาชิกเพื่อเป็นกาลังใจในการทางานในปีต่อไป
คุณธรรมที่ส่งเสริม
 พอเพียง
 วินัย
สุจริต
 จิตอาสา
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสริม
 Mastery  Originality 
Responsibility
 Altruism  Leadership
ผู้เข้าร่วม
ผู้บริหาร
 เจ้าหน้าที่  เครือข่ายภาคี
ผลการดาเนินงาน /สิ่งที่ได้เรียนรู้ การสร้างพลังบวก การทบทวนสิ่งดีที่เกิดขึ้น การให้กาลังใจ และสร้างความผูกพัน
ระหว่างบุคลากร
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ตัวชี้วัด : 1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมี
ความปลอดภัยของข้อมูล
2. จัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม
กิจกรรม

1) ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่สาคัญ เช่น
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง งานการเงินและงบประมาณ และงานสารบรรณ
อิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น
2) การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยการ
- จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตในการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
- ผู้อานวยการมอบหมายผู้จัดการสานักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน
- ดาเนินการเรื่องร้องเรียนตามระเบียบศูนย์ฯ
ผลการดาเนินงาน
1. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยดาเนินการแล้วเสร็จ 2 ฉบับ คือ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ และอยู่ระหว่างดาเนินการ 2 ฉบับ คือ
งานพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง และงานการเงินและงบประมาณ
2. การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับศูนย์ ให้สอดคล้องกับ พรบ.องค์การมหาชนฉบับที่ 2 พ.ศ.
2559 และพรฎ.จั ดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 โดยดาเนินการแล้ว
เสร็จ 3 ฉบับ ได้แก่ ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2563, ระเบียบฯ ว่า
ด้วยการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และระเบียบฯ ว่า
ด้วยการบริหารทุน รายได้ และทรัพย์สินของศูนย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
3. การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน โดยผู้อานวยการจัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน วาง
ไว้หน้าห้องผู้อานวยการ หรือห้องเลขานุการ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นและ
แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทุกเรื่อง ตลอดเวลา รวมถึงศูนย์ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การร้องทุกข์และอุทธรณ์
ในข้อบังคับศูนย์ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2556 โดยหากมีเรื่องร้องเรียนผู้อานวยการจะ
พิ จ ารณาตามข้ อ เท็ จ จริ ง และมอบหมายผู้ บ ริ ห ารระดั บ ผู้ จั ด การเป็ น หั ว หน้ า คณะท างานและ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง โดยมี ที่ ป รึ ก ษากฎหมายให้ ค าปรึ ก ษาในการ
ดาเนินงาน
4. การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม (www.moralcenter.or.th) โดยอานวย
ความสะดวกให้ผู้ ร้ องเรีย นสามารถกรอกข้อมูล ได้โ ดยง่าย และสามารถจัดเก็บในระบบ โดยจะมี
Admin ที่สามารถตอบรับเบื้องต้นได้ทุกวัน โดยในปี 2563 ยังไม่ปรากฎมีผู้ร้องเรียน
แผนงานที่ 3 แผนบูรณาการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้ายมิติทางวัฒนธรรมและมิติ
ด้านสังคม
ตัวชี้วัด : 1. เกิดวิทยากรตัวคูณในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการ
ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
2. เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มีต้นแบบความสาเร็จ

โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้ายมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการ
ทุจริตด้วยมิติวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม จานวน 8 ครั้ง รวม 860 คน โดยแบ่งเป็น
1) กลุ่ มผู้ แทนหน่ ว ยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสั งคมที่ มาจากคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จานวน 2 รุ่น
2) กลุ่มผู้แทนหน่วยงานจากกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง 20 กระทรวง
และองค์กรอิสระ จานวน 2 รุ่น
3) กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มผู้นาผู้สูงอายุ กลุ่มผู้นาเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้นาภาคธุรกิจเอกชนและผู้สนใจ
จานวน 4 รุ่น
กิจกรรมที่ 2 เวทีติดตามผลในระดับพื้นที่ ในการแสดงบทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและเชื่อมโยง
เครือข่ายคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆ
ผลการดาเนินงาน
๑. พัฒนาหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม ด้วยกระบวนการบรรยาย อภิปรายรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา โดยมีเนื้อหา ๓
ส่วนสาคัญ คือ ๑) สถานการณ์คุณธรรมของประเทศและสถานการณ์คุณธรรมในจังหวั ดตนเอง ๒) องค์
ความรู้การพัฒนาองค์กรคุณธรรมและระดับองค์กรคุณธรรม ๓ ระดับ ๓) เครื่องมือการส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมและกรณีศึกษาองค์กรคุณธรรมในบริบทต่างๆ
๒. อบรมวิทยากรส่ ง เสริ ม คุ ณธรรมโครงการส่ ง เสริม เครื อ ข่ ายทางสั ง คมต่ อ ต้ านการทุจ ริต ด้ว ยมิติ ท าง
วัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ๔ ภาค ดังนี้
- กลุ่มภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ จังหวัด
เชียงราย
- กลุ่มภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑ ๙ กุ มภาพั น ธ์ ๒ ๕๖ ๓ ณ โรงแรม เดอะคาวาลิคาซ่า จ.
พระนครศรีอยุธยา
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมนภาลัย จ. อุดรธานี
- กลุ่มภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘ –๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ. สุราษฎร์ธานี
ทาให้เกิดวิทยากรตัวคูณ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ภาคการศึ กษา
และศาสนา ใน ๔ ภาค รวม ๕๑๐ คน ดังนี้ เครือข่ายภาคเหนือ ๑๓๐ คน เครือข่ายภาคกลาง ๑๓๐ คน
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒๐ คน และเครือข่ายภาคใต้ ๑๓๐ คน
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 8๕ คะแนน ขึ้นไป

การกากับให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ปปช.กาหนดในระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผลการดาเนินงาน
ผู้ อานวยการมอบหมายให้ ผู้ จั ด การส านัก บริห ารจัด การองค์ กรและยุ ทธศาสตร์ ดาเนินการ
ควบคุมและติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ปปช.กาหนด ซึ่งมีการดาเนินงานดังนี้
1. การตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานทั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี มีจานวน 35
คน เพื่อเป็ น ข้อมูล กลุ่ มเป้ าหมายผู้ มีส่ ว นได้เสี ยภายใน และนาข้อมูล นาเข้าระบบ ITAS เพื่อเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสารวจ IIT
2. ผู้อานวยการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานรวบรวมรายชื่อภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นข้อมูลผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก โดยผู้จัด การทั้งสองสานักตรวจสอบข้อมูล เช็คความซ้าซ้อน และช่องทางการ
ติดต่อ รวบรวมได้จานวน 311 รายชื่อ นาเข้าข้อมูลในระบบ ITAS เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบ
แบบสารวจ EIT
3. ผู้จัดการสานักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ตรวจสอบข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ศูนย์ ที่ต้องนาเข้า
เพื่อเป็นการเปิ ดเผยข้อมูล แก่สาธารณะ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อมูล ให้ เป็นปัจจุ บัน
รวมถึงการจัดทาข้อมูลเพิ่มเติม โดยส่วนใหญ่เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน จัดหมวดหมู่
ตามข้อในแบบสารวจ OIT เพื่อให้ศูนย์มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วรวบรวมนาเสนอผู้อานวยการ
เป็นระยะเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาเข้าเว็บไซต์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อไป
4. ผู้จัดการสานักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์สรุปข้อมูลนาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริห ารศูนย์
คุณธรรมทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป จนแล้วเสร็จ
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