
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

จากมติคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๗ (๑/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ศูนย์
คุณธรรมน าข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานต่อศูนย์
คุณธรรม ไปปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานและสร้างการรับรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสียศูนย์คุณธรรม ศูนย์คุณธรรมจึงน า
วิธีด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. มาเป็นมาตรการด าเนินการในปี ๒๕๖๔ ทั้งในส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 

มาตรการ  ผลการด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/ก ากับดูแล 
การปฏิบัติหน้าที่ 
 

จัดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับข้ันตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน ได้แก่ แผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ใน
เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม และมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้
เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการปรับปรุง การรับสมัครผู้เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรส าหรับบุคคลทั่วไป (New 
Comer) ของศูนย์บนหน้าเว็บไซต์ศูนย์ การเผยแพร่
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี งาน
พัสดุจัดซื้อจัดจ้าง บนหน้าเว็บไซต์ศูนย์ 
สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มา
ติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการไดโ้ดยง่าย สะดวกและ
เป็นไปตามหลักการปกปิด ความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ 
ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ โดยการจัดให้มี 
หนูดี chatbot ในหน้าเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม หรือการติดต่อ
ทางไปรษณีย์ หรือผู้อ านวยการโดยตรง ซึ่งผู้รับบริการ
สามารถติดต่อกับศูนย์ได้โดยตรง และมีระบบการส่งต่อ
ข้อมูลเพ่ือรับเรื่องตามกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์  
ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการด้านการ
อบรมสัมมนา ศูนย์จัดแบบฟอร์มการประเมินส าหรับผู้เข้ารับ
การอบรมสัมมนาทุกครั้ง เพ่ือน าผลการประเมินของ
ผู้รับบริการมาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 

ทุกกลุ่มงาน 



มาตรการ  ผลการด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/ก ากับดูแล 
การใช้งบประมาณ ศูนยจ์ัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอ

ผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือผู้อ านวยการน าเสนอ
ความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการและองค์การมหาชน กระทรวงวัฒนธรรมทุก
เดือน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ 
และงบการเงินพร้อมการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เป็นประจ าทุกรายไตรมาสต่อคณะกรรมการศูนย์ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
บนเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม 
การเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ การ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนในหน้าเว็บไซต์ศูนย์
อย่างเป็นปัจจุบัน 
ศูนย์มีกระบวนการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณโดยผู้
ตรวจสอบภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือน าเรียนต่อคณะกรรมการศูนย์คุณธรรมทุกไตรมาส โดย
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมในทุกไตรมาส และท าการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์
ศูนย์คุณธรรม  

กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์และกลุ่มงาน
บริหารจัดการองค์กร 

การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารด้านการ
บริหารงานบุคคล  

ศูนย์มีการจัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job 
description) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล เทียบกับ
มาตรฐานต าแหน่งงาน และความคาดหวังของผู้บริหารซึ่ง
ก ากับดูแลผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่าง ๆ เพ่ือน ามาหาgap 
ส าหรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
รายบุคคล 
งานทรัพยากรมนุษย์จัดท าแบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
แจ้งต่อผู้ปฏิบัติงานในการประชุมอย่างชัดเจนและเปิดเผย 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น ตลอดจน
ร่วมออกแบบการประเมิน พร้อมเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว  

งานทรัพยากรมนุษย์ 
กลุ่มงานบริหารจัดการ
องค์กร 

การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

จัดท า ทบทวน และปรับปรุงคูม่ือและระเบียบการใช้
ทรพัย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม-คืน โดยแจ้งต่อผู้ปฏิบัติงานในการประชุม
ผู้ปฏิบัติงานให้เห็นถึงความส าคัญในการด าเนินการ พร้อมทั้ง

กลุ่มงานบริหารจัดการ
องค์กร 



มาตรการ  ผลการด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/ก ากับดูแล 
ก าชับการลงโทษอย่างเครง่ครัด รวมถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานหากไม่มีการยืมใช้ตามระบบ 

การแก้ไขปญัหาการ
ทุจริต  

คณะท างานองค์กรคุณธรรมร่วมกันวางแผนและรณรงค์การ
ด าเนินงานองค์กรคุณธรรม ปี ๒๕๖๔ มีการวางแผนการ
ท างานร่วมกัน โดยมีแผนการท างานองค์กรคุณธรรม เฉลี่ย
เดือนละครั้ง 
การประชุมผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด เพื่อร่วมกันก าหนดปัญหาที่
อยากแก้ ความดีที่อยากท า ได้แก่ ประเด็น  การสื่อสาร
ระหว่างกัน การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน จิต
อาสา และวินัย ซึ่งคณะท างานขับเคลื่อนฯ ได้น าไป
ด าเนินการจัดท าแผนงาน และกิจกรรมต่างๆ 
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงาน 
จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพ่ือการ
พัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบงานที่มีความเสี่ยงให้ลดลง
หรือหมดไป 
การจัดการเรื่องร้องเรียน  โดยศูนย์จัดให้มีช่องทางร้องเรียน
เรื่องทุจริตในการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะท างานรับเรื่องร้องเรียน เพ่ือ
ด าเนินการจัดระบบการท างานเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน
ภายในองค์กร ตามระเบียบศูนย์ฯ 

ผู้บริหารทุกระดับ และ
คณะท างานส่งเสริม
องค์กรคุณธรรม 

คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

การจัดท าข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการดาวน์โหลดข้อมูลองค์
ความรู้นวัตกรรม ของศูนย์คุณธรรม ผ่านช่องทางต่างๆ และ 
แผนการส ารวจข้อมูลการรับรู้ของประชาชนในการน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
การพัฒนาระบบแบบฟอร์มออนไลน์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวมรวมข้อมูลการให้บริการ, การลงทะเบียน, การส ารวจ
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และการบูรณาการฐานข้อมูลกลางของ
ศูนย์คุณธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จ านวน 4 ระบบ  
การพัฒนาระบบโมบายแอพลิเคชั่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านคุณธรรมเสมือนจริง (AR) ในการวางโครงสร้างเนื้อหา
ต่างๆ เพื่อออกแบบระบบการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามรอยพระราชา ผ่านโมบายแอพลิเคชัน ในการ
เรียนรู้เสมือนจริง การจ าลองหลักการท าเกษตรทฤษฏีใหม่

ทุกกลุ่มงานและงาน
ทรัพยากรมนุษย์ 



มาตรการ  ผลการด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/ก ากับดูแล 
เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้สามารถศึกษาเรียนรู้ทดลองปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
ในรูปแบบเสมือนจริง 
จัดการระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) และระบบ
การลงทะเบียนหลักสูตรการจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม (KM For Social Change) รุ่นที่ 2  ผ่านหน้า
เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม 
การพัฒนาระบบประเมินวัดระดับองค์กรคุณธรรม (Moral 
Organization Index: OI)  ตามแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือกลไกในการ
ตรวจสอบและประเมินตนเองขององค์กรต่างๆ ในเครือข่าย
ทางสังคม และการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ของศูนย์
คุณธรรม ในการวางแผนยกระดับการพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรคุณธรรม 

 
 

 

 

 


