แบบประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินองค์การมหาชน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน และส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด Monitor ดังนี้
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบการประเมิน
1. ประสิทธิผล ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ฯลฯ โดยกาหนดให้องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัด
ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และองค์การมหาชนที่มีตัวชี้วัดมาตรฐานสากลในปีที่ผ่านมาให้คงเป็น
ตัวชี้วัดต่อเนื่อง
2. การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสาคัญหรือเร่งด่วน
ของรัฐบาลหรือภารกิจที่รัฐมนตรีผู้รักษาการมอบหมาย
3. ประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี
และประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน
4. การตอบสนองต่อประชาชน ประเมินการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
และประเมินการเผยแพร่สารสนเทศสาคัญขององค์การมหาชนเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์
และแสดงความโปร่งใสให้สังคมสามารถตรวจสอบได้ผ่าน Web Portal
5. การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประเมินบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการองค์การมหาชนในการทบทวนผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อกาหนดทิศทางและ
นโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแลการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
และตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้รับบริการ

จานวนตัวชี้วัด
 องค์ประกอบที่ 1 และ 2 น้าหนักรวมกันร้อยละ 50
 กาหนดให้องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
 องค์การมหาชนที่มีตัวชี้วัดมาตรฐานสากลในปีที่ผ่านมาให้คงเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่อง
กาหนดให้องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัดที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีผู้รักษาการ จานวน 1 ตัวชี้วัด
 ตัวชี้วัดบังคับ จานวน 2 ตัว คือ
3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน
 ตัวชี้วัดบังคับ 2 ตัวชี้วัด คือ
4.1 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน
4.2 การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน web portal
 ตัวชี้วัดบังคับ 1 ตัวชี้วัด คือ
5.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด Monitor คือ ตัวชี้วัดที่แสดงผลกระทบ (Impact) จากการดาเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อติดตามความสาเร็จขององค์การมหาชนเป็นรายปี (Monitoring KPI)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
1. ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
2. สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
3. ดาเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม และการปลูกฝังคุณธรรม เผยแผ่ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมให้แก่เครือข่ายทางสังคม
และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย
4. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
5. ดาเนินการอืน่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมตามที่กฎหมายกาหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์องค์การมหาชน
“ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม”
ยุทธศาสตร์
1)
2)
3)
4)
5)
6)

สมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ส่งเสริมวิทยากรคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม
วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย
พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
สื่อสารและรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม
พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์คณ
ุ ธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

สรุปตัวชี้วัดของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์ประกอบการประเมิน
1. ประสิทธิผล ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ฯลฯ โดยกาหนดให้องค์การมหาชนเสนอตัวชี้วัด
ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และองค์การมหาชนที่มีตัวชี้วัดมาตรฐานสากลในปีที่ผ่านมาให้คงเป็น
ตัวชี้วัดต่อเนื่อง
2. การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสาคัญหรือเร่งด่วน
ของรัฐบาลหรือภารกิจที่รัฐมนตรีผู้รักษาการมอบหมาย
3. ประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี
และประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน
4. การตอบสนองต่อประชาชน ประเมินการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
และประเมินการเผยแพร่สารสนเทศสาคัญขององค์การมหาชนเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์
และแสดงความโปร่งใสให้สังคมสามารถตรวจสอบได้ผ่าน Web Portal
5. การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประเมินบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการองค์การมหาชนในการทบทวนผลการดาเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อกาหนดทิศทางและ
นโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแลการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
และตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผู้รับบริการ

จานวนตัวชี้วัด
1.1 ความสาเร็จขององค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรม
1.2 จานวนองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับการเผยแพร่เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
1.3 จานวนขององค์กรเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนคุณธรรม
2.1 ความสาเร็จของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน
3.2.1 ความสาเร็จของการพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่น Moral Touch Version2
3.2.2 ความสาเร็จของการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์คุณธรรม (Moral E-Monitoring)
4.1 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน
4.2 การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน web portal
5.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
การจัดตั้งตาม
กฎหมาย

ตัวชี้วัด

2. สนับสนุนการรวมพลัง 1.1 ความสาเร็จขององค์กรเครือข่ายที่
ของเครื อข่ ายทางสั งคม เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
แ ละ ป ระส าน ค วาม
ร่วมมื อกั บทุ กภาคส่ วน
รวมทั้ งการจั ดประชุ ม
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรมที่
เหมาะสมกับสังคมไทย

น้าหนัก
(ร้อยละ)
20

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2560

2561

2562

115

178

210

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
เป้าหมายขั้นต่า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง
(50 คะแนน)
(75 คะแนน)
(100 คะแนน)
องค์กรเครือข่ายเข้า องค์กรเครือข่ายเข้า องค์กรเครือข่ายเข้า
ร่วมกระบวนการ
ร่วมกระบวนการ
ร่วมกระบวนการ
สมัชชาคุณธรรมเกิด สมัชชาคุณธรรม นา สมัชชาคุณธรรม
การตระหนักรู้
มติไปสู่การปฏิบัติ
ปฏิบัติตามมติ
(awareness) ร้อย
(attempt)
สมัชชาคุณธรรมแล้ว
ละ 80
ร้อยละ 60 (จาก
เกิดผลสาเร็จ
เป้าหมายขั้นต่า)
(achievement)
ร้อยละ 10
(จากเป้าหมายขั้น
มาตรฐาน)

เกณฑ์การประเมิน /
เงื่อนไข
- องค์ก รเครือ ข่ า ยที่ เข้ า
ร่วมกระบวนการสมัชชา
คุณ ธรรม ประกอบด้ ว ย
6 กลุ่ม ได้แก่ 1) องค์ก ร
ภาครั ฐ และรั ฐ วิส าหกิ จ
2) องค์ก รธุรกิจ /เอกชน
3) องค์กรสถานศึกษา 4)
อ ง ค์ ก ร ท า ง ศ า ส น า
5) อ งค์ ก รสื่ อ ม วล ช น
6) องค์ ก รภาคประชา
สังคมและชุมชน
- จ า น ว น อ ง ค์ ก ร
เค รื อ ข่ า ย ที่ เข้ า ร่ ว ม
สมัชชาคุณธรรม ไม่น้อย
กว่า 250 องค์กร
- การดาเนินการข้ างต้น
จะสามารถดาเนินการได้
ในภาวะปกติ แต่ ห าก
สถานการณ์ ก ารแพ ร่
ระบาดของไวรั ส covid
19 ยั ง ไม่ ค ลี่ ค ลาย จะ

วัตถุประสงค์
การจัดตั้งตาม
กฎหมาย

3. ด าเนิ น ก ารแ ล ะ
สนับสนุนการศึกษาวิจัย
พั ฒ น าค วาม รู้ แ ล ะ
นวั ตกรรมเกี่ ยวกั บการ
ส่งเสริม และการปลูกฝัง
คุณธรรม เผยแผ่ ความรู้
รณรงค์ ปลู กจิ ตส านึ ก
ด้ านคุ ณ ธรรมให้ แก่
เครือข่ ายทางสังคม และ
เป็ นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมใน
สังคมไทย

ตัวชี้วัด

1.2 จานวนองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนา
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และได้รับการเผยแพร่เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์

น้าหนัก
(ร้อยละ)

10

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2560

-

2561

-

2562

-

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
เป้าหมายขั้นต่า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง
(50 คะแนน)
(75 คะแนน)
(100 คะแนน)

8 เรื่อง

8 เรื่อง + เผยแพร่
เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์

9 เรื่อง + เผยแพร่
เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์

เกณฑ์การประเมิน /
เงื่อนไข
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ
ประเมิ นผลเป็ น รูป แบบ
ออนไลน์ทั้งหมด
ประเภทขององค์ความรู้
ได้แก่ 1) องค์ความรู้ด้าน
การส ารวจสถานการณ์
คุ ณ ธรรมในสั ง คมไทย
โดยมี ก ารเผยแพร่ เพื่ อ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ เช่ น
ก า ร แ ถ ล ง ข่ า ว ใ ห้
สาธารณะรับทราบ หรือ
ส่ ง มอบให้ แ ก่ รั ฐ มนตรี
ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
วั ฒ น ธรรม แ ละห รื อ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติ
2) องค์ ค วามรู้ ด้ า นการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมของ
เครือ ข่ายทางสังคม โดย
มี ก า ร เผ ย แ พ ร่ เพื่ อ
น าไป ใช้ ป ระโย ชน์ ใน
กิ จ กรรมกระบวนการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมของ
ศูนย์คุณธรรม
3) องค์ ค วามรู้ ป ระเด็ น
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์
การจัดตั้งตาม
กฎหมาย

ตัวชี้วัด

4. ส่งเสริมการสร้างและ 1.3 จานวนขององค์กรเครือข่ายกลุ่ม
พั ฒ นามาตรฐานด้ า น โรงเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์โรงเรียนคุณธรรม
คุณธรรม รวมทั้ งพั ฒนา
กระบวนการรับรองการ
เป็ นองค์ กรส่ งเสริ ม
คุ ณธรรมของเครื อข่ าย
ทางสังคม

น้าหนัก
(ร้อยละ)

10

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2560

-

2561

-

2562

-

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
เป้าหมายขั้นต่า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง
(50 คะแนน)
(75 คะแนน)
(100 คะแนน)

13 โรงเรียน

14 โรงเรียน

15 โรงเรียน

เกณฑ์การประเมิน /
เงื่อนไข
คุ ณ ธ รรม โด ย มี ก า ร
เผยแพร่สู่สาธารณะผ่าน
เวทีสัมมนาและเผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ
- ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
พิจ ารณาจากโรงเรีย นที่
ผ่า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ม า ต ร ฐ า น โ ร ง เรี ย น
คุ ณ ธ ร ร ม ที่ ศ ค ธ .
พั ฒ น า ขึ้ น โด ย มี ผ ล
คะแนนระดั บ ดี หรือ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
คะแนนทั้งหมด
- การดาเนินการข้ างต้น
จะสามารถดาเนินการได้
ในภาวะปกติ แต่ ห าก
สถานการณ์ ก ารแพ ร่
ระบาดของไวรั ส covid
19 ยั ง ไม่ ค ลี่ ค ลาย จะ
ปรั บ เปลี่ ย นการด าเนิ น
งานและประเมิน ผลเป็น
รูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ

ตัวชี้วัด

2.1 ความสาเร็จของการพัฒนามาตรฐาน
ด้านคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)

น้าหนัก

10

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

2560

2561

2562

-

-

-

หมายเหตุ

เป้าหมายขั้นต่า
(50 คะแนน)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75 คะแนน)

เป้าหมายขั้นสูง
(100 คะแนน)

เครื่องมือส่งเสริม
การพัฒนา
มาตรฐานด้าน
คุณธรรมสาหรับ
องค์กร

1. เครื่องมือส่งเสริม
การพัฒนามาตรฐาน
ด้านคุณธรรมสาหรับ
องค์กร
2. คู่มือประเมิน
ตนเองขององค์กร

ดาเนินการทดลอง
ใช้กับองค์กรนาร่อง
(pilot project)
ไม่น้อยกว่า 3
ประเภท

น โย บ า ย ข อ งรั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงวัฒ นธรรม (นายอิ ทธิพ ล
คุณปลื้ม) ประการที่ 4ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
การสร้ า งคุ ณ ค่ า ทางสั ง คม โดย
ด าเนิ น การพั ฒ นามาตรฐานด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การ
มหาชน

3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรม
การให้บริการขององค์การมหาชน
3.2.1 ความสาเร็จของการพัฒนาโมบายแอพลิ
เคชั่น Moral Touch Version2

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2560
2561
2562

5

22.81

29.77

24.65

5

-

-

-

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป้าหมายขั้นต่า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง
(50 คะแนน)
(75 คะแนน)
(100 คะแนน)
ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน ร้อยละค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ
คณะรัฐมนตรีกาหนด

พัฒนาระบบแล้ว เป้าหมายขั้นต่า และ
เสร็จ พร้อมเปิดใช้ จานวนผู้ใช้งานไม่ต่า
งาน
กว่า 3,500 คน

บุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ
คณะรัฐมนตรีกาหนด
และไม่สูงกว่า
Growth เฉลี่ยของ
องค์การมหาชน 3 ปี

เป้าหมาย
มาตรฐานและ
รายงานสรุปผล
การใช้งานระบบ
และวิเคราะห์
ข้อมูลผู้ใช้งานจาก
จานวนยอดถูกใจ
คลิป (Like) และ
ยอดวิว (View)
และจานวนการ

หมายเหตุ
กาหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ

พิจารณาจากการพัฒนาระบบ
แอพลิเคชั่น Moral Touch
Version2 โดยเพิ่มฐานข้อมูลและ
องค์ความรู้ด้านคุณธรรม รวมทั้ง
คลิปส่งเสริมคุณธรรมให้มากขึ้น
มีการพัฒนาฟังก์ชั่นที่มอี ยู่แล้ว
และเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากขึ้น

ตัวชี้วัด

3.2.2 ความสาเร็จของการพัฒนาระบบติดตาม
สถานการณ์คณ
ุ ธรรม (Moral EMonitoring)

น้าหนัก
(ร้อยละ)

15

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2560
2561
2562

-

-

-

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป้าหมายขั้นต่า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง
(50 คะแนน)
(75 คะแนน)
(100 คะแนน)
ดาวน์โหลดข้อมูล
พัฒนาระบบแล้ว เป้าหมายขั้นต่า และ เป้าหมาย
เสร็จ (ดาเนินงาน ผู้เข้ามาใช้งานระบบ มาตรฐานและ
ตามแผนงาน
รายงานสรุปผล
ครบถ้วน)
การใช้งานระบบ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 4 การตอบสนองต่อประชาชน

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2560
2561
2562

4.1 การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน web portal

5

-

-

-

4.2 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของ
องค์การมหาชน

5

ร้อยละ
91.12

ร้อยละ
86.8

ร้อยละ
85.6

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป้าหมายขั้นต่า เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง
(50 คะแนน)
(75 คะแนน)
(100 คะแนน)
องค์การมหาชนส่ง องค์การมหาชนส่ง องค์การมหาชนส่ง
ข้ อ มู ล ส าคั ญ มายั ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ มายั ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ มายั ง
ส านั ก งาน ก.พ.ร. ส านั ก งาน ก.พ.ร. ส านั ก งาน ก.พ.ร.
ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 5-8 ครั้ง
ตั้งแต่ 9 ครั้งขึ้นไป
ร้ อ ยละ 80 และ ร้ อ ยละ 80 และ ร้ อ ยละ 80 และ
ผ่ า น เก ณ ฑ์ ก า ร ผ่ า น เก ณ ฑ์ ก า ร ผ่ า น เก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมิ น คุ ณ ภาพ ประเมิ น คุ ณ ภาพ ประเมิ น คุ ณ ภาพ
ร้อยละ 50-74.99 ร้อยละ 75-89.99 ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 90
ขึ้นไป

หมายเหตุ

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ตัวชี้วัด
5.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาด้านการ
ควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
15

ผลการดาเนินงาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2560
2561
2562
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผ่าน

หมายเหตุ

รายละเอียดตัวชี้วัด
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ตัวชี้วัด
รายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล
1.1 ความสาเร็จขององค์กรเครือข่ายที่เข้า คาอธิบาย
ร่วมสมัชชาคุณธรรม
 องค์กรเครือข่ายที่ เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณ ธรรม ประกอบด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 2) องค์กรธุรกิจ/เอกชน 3) องค์กร
สถานศึกษา 4) องค์กรทางศาสนา 5) องค์กรสื่อมวลชน 6) องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมและชุมชน ที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมอย่ างต่อเนื่อง
และมีการนามติหรือเจตนารมณ์ที่ร่วมกันประกาศไปดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับบุคคลและองค์กร
 การดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด/ภาค เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ และการขับเคลื่อน
ประเด็นคุณธรรมตามสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบันให้เกิดการขยายผลสู่การปฏิบัติตามบริบทของหน่วยงาน เครือข่าย องค์กรภาคี โดยนานโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงวัฒนธรรม กรอบแนวทางตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สาระสาคัญของปฏิญญา/ประกาศเจตนารมณ์ของ
องค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม รวมถึงการนาประเด็นปัญหาทางสังคมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มาเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานเพื่อหาแนวทาง
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมในแต่ละพื้นที่ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีทเี่ กี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมิน
 เป้าหมายขั้นต่า : องค์กรเครือข่ายเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมเกิดการตระหนักรู้ (awareness) ร้อยละ 80
ประเมินผลโดยใช้ใบลงทะเบียน และแบบสอบถามในการติดตามผล โดยมีเกณฑ์ คือ
1) เป็นองค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ไม่น้อยกว่า 2 กระบวนการ คือ เข้าร่วมประชุมเตรียมการก่อนจัดสมัชชาคุณธรรม หรือระหว่างการจัด
สมัชชาคุณธรรม และหรือหลังการจัดสมัชชาคุณธรรม
2) มีการลงนามในใบลงทะเบียนองค์กรที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และจะนามติสมัชชาคุณธรรมไปสูก่ ารปฏิบัติ และได้รับเอกสารประกาศเจตนารมณ์/มติ
สมัชชาคุณธรรมในเวทีสมัชชาคุณธรรม หรือช่องทางอื่นๆ เช่น ออนไลน์
 เป้าหมายมาตรฐาน : องค์กรเครือข่ายเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมนาประกาศเจตนารมณ์หรือมติสมัชชาคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ (attempt)
ร้อยละ 60 (จากเป้าหมายขั้นต่า) ประเมินผลโดยแบบสอบถามการติดตามผล โดยมีเกณฑ์ คือ
1) มีการนาประกาศเจตนารมณ์หรือมติสมัชชาคุณธรรมไปสู่การสร้างการรับรู้ในองค์กร
2) มีการนาประกาศเจตนารมณ์หรือมติสมัชชาคุณธรรมไปวางแผนที่จะดาเนินงาน หรือนาไปปรับใช้ในกิจกรรมหรือแผนงานเดิมที่มีอยูเ่ ดิม
 เป้าหมายขั้นสูง : องค์กรเครือข่ายเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์หรือมติสมัชชาคุณธรรมแล้วเกิดผลสาเร็จ
(achievement) ร้อยละ 10 (จากเป้าหมายขั้นมาตรฐาน) ประเมินผลโดยวัดจากการศึกษากรณีตวั อย่างที่ประสบความสาเร็จ (Best Practice) โดยมีเกณฑ์ คือ
1) เกิดผลสาเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ อย่างน้อย 1 กิจกรรม ที่สะท้อนได้ว่าเป็นการดาเนินการตามประกาศเจตนารมณ์หรือมติสมัชชาคุณธรรม

ตัวชี้วัด

1.2 จานวนองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนาแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ได้รับการเผยแพร่เพื่อนาไปใช้ประโยชน์

1.3 จานวนขององค์กรเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์โรงเรียนคุณธรรม

รายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด
2) มีการถอดบทเรียน การดาเนินงานเพื่อเป็นชุดความรูผ้ ลการดาเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์หรือมติสมัชชาคุณธรรม 5 กรณีศึกษา
เงื่อนไข
 จานวนองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ไม่นอ้ ยกว่า 250 องค์กร
 การดาเนินการข้างต้นจะสามารถดาเนินการได้ในภาวะปกติ แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid 19 ยังไม่คลี่คลายจะปรับเปลีย่ นการดาเนินงาน
และประเมินผลเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด
คาอธิบาย
องค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม จัดแบ่งตามประเภท ได้แก่
1) องค์ความรู้ด้านการสารวจสถานการณ์ของสังคมไทย (National survey) เช่น รายงานสถานการณ์คณ
ุ ธรรมประจาปี
2) องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม เช่น หลักสูตร “การจัดการความรู้ สู่การเปลีย่ นแปลงทางสังคม” (KM for Social Change)
3) องค์ความรู้ประเด็นทางสังคมที่เกีย่ วข้องกับคุณธรรม (Issue Based) เช่น การถอดบทเรียน “งานจิตอาสา” เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาใน
สังคมไทย หรือการพัฒนาความรู้/ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน covid 19
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินจากจานวนองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนาแล้วเสร็จตามจานวนเป้าหมายแต่ละระดับ และมีการเผยแพร่เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1) องค์ความรู้ด้านการสารวจสถานการณ์ของสังคมไทย (National survey) มีการเผยแพร่เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ โดยการแถลงข่าวให้สาธารณะรับทราบ
หรือส่งมอบให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม , คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในระดับนโยบาย
2) องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม มีการเผยแพร่เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม/กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม
เพื่อให้เครือข่ายทางสังคมนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรม และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆที่สามารถนาไปเผยแพร่ต่อสูส่ าธารณะ
3) องค์ความรู้ประเด็นทางสังคมที่เกีย่ วข้องกับคุณธรรม (Issue Based) มีการเผยแพร่เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ โดยเผยแพร่ผ่านเวทีสมั มนาและเผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์ต่างๆทีส่ ามารถนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ
คาอธิบาย
ขั้นตอนการดาเนินงานการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้
1) ศคธ. นาเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมที่ ศคธ. พัฒนาขึ้นไปส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนประเมินผลตนเองตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรม และส่งผลกลับมายัง ศคธ.
2) ศคธ. ติดตามและตรวจสอบผลการประเมิน โดยโรงเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์ประเมินจะมีผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด (ระดับดี)
3) ศคธ. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้โรงเรียนนาไปพัฒนาโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมต่อไป

ตัวชี้วัด

2.1 ความสาเร็จของการพัฒนามาตรฐาน
ด้านคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

รายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด
เกณฑ์การประเมิน
การประเมินผลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหาร 2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านนักเรียน 4) ด้าน
สภาพแวดล้อม 5) ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 6) ด้านแผนงานส่งเสริมคุณธรรม จะมีผลคะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด คือ ตั้งแต่ 160 คะแนนขึ้นไป
(อยู่ในระดับดี) โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
 มาตรฐานระดับ ดีมาก (180-200 คะแนน)
 มาตรฐานระดับ ดี
(160-179 คะแนน)
 มาตรฐานระดับ พอใช้ (140-159 คะแนน)
 มาตรฐานระดับ ปรับปรุง (น้อยกว่า 140 คะแนน)
เงื่อนไข
 ศคธ. ดาเนินการส่งเสริมพัฒ นาโรงเรียนคุณ ธรรมครอบคลุมพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1) พื้ นที่ภาคเหนื อ 2) พื้นที่ภ าคตะวัน ออกเฉียงเหนือ 3) พื้นที่ ภาคกลาง
4) พื้นที่ภาคใต้ โดยมีจังหวัดเป้าหมายในพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ในการพัฒนา
โรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการขยายผลให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
 การดาเนินการข้างต้นจะสามารถดาเนินการได้ในภาวะปกติ แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid 19 ยังไม่คลี่คลาย จะปรับเปลี่ยนการดาเนินงาน
และประเมินผลเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด
คาอธิบาย
การพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม คือ การวัดความสาเร็จของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม หมายถึง การพัฒนาคู่มือประเมิ นตนเองของ
องค์ กร เครื่องมื อส่ งเสริมการพั ฒ นามาตรฐานด้านคุ ณ ธรรมส าหรับ องค์กร และนาไปทดลองใช้กั บองค์ก รนาร่อง ( pilot project) ซึ่งตอบสนองต่อ นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล คุณปลื้ม) ประการที่ 4 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยดาเนินการพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
เกณฑ์การประเมิน
เป็นการประเมินความสาเร็จของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ตามเป้าหมาย 3 ระดับ ดังนี้
 เป้าหมายขั้นต่า คือ มีเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมสาหรับองค์กร
 เป้าหมายมาตรฐาน คือ มีเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมสาหรับองค์กร และคูม่ ือประเมินตนเองขององค์กร
 เป้าหมายขั้นสูง คือ ดาเนินการทดลองใช้กับองค์กรนาร่อง (pilot project) ไม่น้อยกว่า 3 ประเภท ได้แก่ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ/เอกชน องค์กรภาค
ประชาสังคม/ชุมชน

ตัวชี้วัด
3.2.1 ความสาเร็จของการพัฒนาโมบาย
แอพลิเคชั่น Moral Touch Version 2

3.2.2 ความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
ติดตามสถานการณ์คณ
ุ ธรรม (Moral EMonitoring)

รายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด
คาอธิบาย
ระบบแอพลิเคชั่น Moral Touch เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของผูร้ ับข้อมูลข่าวสารในยุคดิจติ อลผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
องค์ความรู้ด้านคุณธรรมได้ง่าย โดยในปี 2563 ศคธ.จะพัฒนาระบบแอพลิเคชั่น Moral Touch Version 2 โดยเพิ่มฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านคุณธรรม รวมทั้งคลิป
ส่งเริมคุณธรรมให้มากขึ้น มีการพัฒนาฟังก์ชั่นเดิมที่มีอยู่แล้ว และเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ ระบบยัง
สามารถนับจานวนยอดถูกใจคลิป (Like) และนับจานวนยอดวิว (View) และนับการดาวน์โหลดข้อมูล แต่ละประเภทได้ ซึ่งสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์สรุปผล
การใช้งาน และปรับปรุง เพื่อนาเสนอข้อมูลและคลิปวิดิโอให้มผี ู้คนสนใจมากขึ้น
คาอธิบาย
การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์คุณธรรม (Moral E- Monitoring) เพื่อสนับสนุนการบริหารข้อมูลและการพัฒนาองค์ความรู้เชิงนโยบาย โดยพัฒนาระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลองค์กร การสารวจ (Poll) รายงานสถานการณ์คุณธรรมเชิงพื้นที่ ทั้ง 6 ภาค รวมถึงการใช้ social learning ในการเก็บข้อมูลข่าวสถานการณ์คุณธรรม โดยจะ
จัดทาเป็นระบบฐานข้อมูล ในแต่ละประเด็น (วินัย สุจริต พอเพียง จิตอาสา) แยกตามภูมภิ าค รวมถึง รายละเอียดข้อมูล ที่อยู่ พิกัดที่ตั้ง ขององค์กรคุณธรรม บุคคล
คุณธรรม โดยฐานข้อมูลนีจ้ ะเชื่อมโยงกับข้อมูล Big-data ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม ข้อมูลทีไ่ ด้ผู้ใช้งาน (ประชาชนทั่วไป) สามารถ
ทราบสถานการณ์คณ
ุ ธรรมในสังคมไทยปัจจุบันเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเกิดจิตสานึกในด้านต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานระบบ เช่น องค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม,ภาครัฐ, ภาคเอกชน
สามารถนาไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายด้านคุณธรรมในแต่ละพืน้ ที่ ในการส่งเสริมสนับสนุนการรับรองมาตรฐานคุณธรรม การพัฒนาอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรมได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือก (Select) ข้อมูลตามพื้นที่ พิกัดที่ตั้ง ,จังหวัด, ภาค ต่างๆ
เกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาระบบแล้วเสร็จตามแผนงานครบถ้วน โดยแผนงาน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบระบบฐานข้อมูล 2) การพัฒนาระบบ web
application และระบบฐานข้อมูลการติดตามการสารวจสถานการณ์ 3) การพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูล (dashboard) สาหรับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้บริหาร และมีผู้เข้าใช้
งานระบบ รวมทั้งสามารถจัดทารายงานสรุปผลการใช้งานระบบได้

