
รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 1-๒ ตามการประเมินความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

ที ่ ความเสี่ยง รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ การด าเนินงานไตรมาสต่อไป 

๑ งานแผนและงบประมาณ 

การวางแผนการบริหาร
งบประมาณโครงการมผีลการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
๑. การประชุมผู้บรหิารเป็น

ประจ าทุกสปัดาห์ และ
ประชุมเจ้าหน้าท่ีทุกเดือน 
เพื่อรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน และร่วมกัน
แก้ไขปัญหา 

๒. สรุปผลการเบิกจ่ายรายเดือน

และรายงานต่อที่ประชุมทมี

บริหารเพื่อติดตามผลการ

ด าเนินงาน/ความก้าวหน้าใน

การปฏิบัติงานทุกวันจันทร ์

 
ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔ 

 
การติดตามการ
ด าเนินงาน และสร้าง
การสื่อสารภายใน
องค์กรและร่วมกันแก้ไข
ปัญหา 

 
- มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานและพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 

- การรับรูร้่วมกันในประเด็นที่
ส าคัญต่างๆระหว่างผู้บริหาร
และเจา้หน้าท่ี 

- เกิดการแกไ้ขปัญหาร่วมกัน 
เพื่อให้การท างานและการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผน 

 
๑. การวิเคราะห์ความเสีย่งในการปฏบิัติงานและ

ทบทวนปรับแผนตามความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของศูนยบ์รรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน 

๒. การวางแผนระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ท าให้มีการปฏิบัติงานท้ังในระบบ

ออนไลน์และออฟไลน์ และตดิตามประเมินผล

การปฏิบัติงานอยา่งสม่ าเสมอ 

๓. การวิเคราะห์กลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อออกแบบ

กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน

ส่งเสริมคณุธรรมในองค์กรหรือในพื้นที่ให้

เหมาะสมกับ Pain Point สถานการณ์ปญัหา 

เพื่อให้การด าเนินงานเกดิผลลัพธ์ที่สามารถ

ผลักดันสู่ระดับนโยบายได ้



ที ่ ความเสี่ยง รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ การด าเนินงานไตรมาสต่อไป 

๔. สรุปผลการเบิกจ่ายรายเดือน และรายงานต่อที่

ประชุมทีมบรหิารใหร้ับทราบ เพื่อเร่งรัดการ

เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

๒ งานบริหารจัดการองค์กร      

๒.๑ ข้อบังคับ ระเบียบของศูนย์
คุณธรรม ยังไม่เป็นปัจจุบัน
และอาจไม่ครอบคลุมการ
ท างานที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์และข้อบังคับ
และระเบียบของหน่วยก ากับ 

๑. การทบทวน และปรับปรุง
ข้อบังคับ/ระเบยีบ/ประกาศ/
หลักเกณฑ์ งานด้านการเงิน 
บัญชี และงบประมาณให้
สอดคล้องกับ พรฎ.จัดตั้งศูนย์
คุณธรรม(องค์การมหาชน) 
ฉบับท่ี 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และการด าเนินงานของศูนย ์

๒. จ้ดจ้างนักกฎหมายเพื่อตรวจ
พิจารณาระเบียบ ข้อบังคับท่ี
ปรับแก้ไข หรือจดัท าใหม ่

ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔ ข้อบังคับ/ระเบยีบ/
ประกาศ/หลักเกณฑ์ 
งานทรัพยากรมนุษย์ ที่
สอดคล้องกับ พรฎ.
จัดตั้งศูนย์คณุธรรม
(องค์การมหาชน) ฉบับท่ี 
2 และ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน ให้
สอดคล้องกับ พรฎ.จัดตั้ง
ศูนย์คุณธรรม(องค์การ
มหาชน) ฉบับท่ี 2 
กฎหมายที่เกีย่วข้องและ
การด าเนินงานของศูนย ์

- จัดจ้างนิติกร/ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การมหาชน เพื่อด าเนินการทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งของศูนย์ฯ 

- คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย เพื่อตรวจสอบข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของศูนย์ 

- ทบทวนปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การยกร่างระเบียบใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการ
ด าเนินงานของศูนย์คุณธรรม 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้าน
การเงินและบัญชี งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง 
พร้อมท้ังจัดประชุมท าความเขา้ใจร่วมกัน 

๒.๒ อัตราก าลังยังไม่รองรับกับ
โครงสร้างการท างานท่ี
ปรับเปลีย่น 

๑. น าเสนอโครงสรา้งอัตราก าลัง
ต่อ กพร. และใช้ในการเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

ต.ค.๖๓-มิ.ย.๖๔ - ระบบการท างานมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองการ

มีบุคลากรในต าแหน่งที่ส าคญั
และจ าเป็น ในจ านวนอัตราที่
เหมาะสม เพื่อสร้างผลงานด้าน

๑. เสนอปรับเพิ่มโครงสร้างอัตราก าลงัของศูนย์ต่อ 
กพม. โดยฝ่ายบรหิารประสานติดตามให้ข้อมูล
หน่วยงานก ากับ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการปรับเพิ่ม
อัตราก าลังของศูนย์ ท้ังนี้ได้วางแนวปฏิบัติ ดังนี ้



ที ่ ความเสี่ยง รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ การด าเนินงานไตรมาสต่อไป 

แต่ไมไ่ดร้ับการปรับเพิ่มใน
ส่วนของงบประมาณ 

๒. จัดจ้างพนักงานจ้างเหมา
บริการตามโครงการที่ต้อง
ด าเนินการ 

๓. การจัดกระบวนการท างาน
โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคี
เครือข่ายปฏบิัติงานในพ้ืนท่ี 

ให้บริการประชาชนไดด้ี
ขึ้น  

- สามารถสรา้งความ
เชื่อมั่นให้กับเครือข่าย
ทางสังคมในการรับ
บริการ และระดับ
นโยบาย ในการท างาน
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบายภาครัฐ 
 

การส่งเสริมคุณธรรมใน
สังคมไทย อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- หากไมไ่ด้รบัอนุมัติอัตราก าลังตามจ านวนที่
เสนอ ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราก าลังที่
ส าคัญและจ าเป็นก่อน 

- หากไมไ่ด้รบัอัตราก าลังเพิ่มเลย พิจารณา
ปรับแผนการด าเนินงาน รวมถึงเพิม่การ
เรียนรู้และพัฒนาบุคลากร 

๒. ปรับกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจศูนย ์

๒.๓ บุคลากรยังมีความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ขาดความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับ กฎหมายด้านการ
วินัยการเงินการคลัง ระเบียบ
ปฏิบัติในการจดัซื้อจัดจ้าง 
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. จัดท าคูม่ือในการด าเนินงาน 
เพื่อให้เข้าใจการด าเนินงาน 

๒.  แก้ไขปัญหาให้รายกลุ่มงาน 
๓. จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน

ในงาน 

ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔ บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย
ด้านการวินัยการเงินการ
คลัง ระเบยีบปฏิบตัิใน
การจัดซื้อจดัจ้าง และ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายด้าน
การวินัยการเงินการคลัง 
ระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อ
จัดจ้าง และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- ประสานขอความอนุเคราะหผ์ู้เชี่ยวชาญจาก
กรมบัญชีกลาง เพื่อจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์
ทุกระดับ 

- ติดตามผลการใช้งานคู่มือการปฏบิัติงาน ด้าน
การเงินและบัญชี พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
น าไปทบทวนและปรับปรุงแกไ้ขตามวาระที่
ก าหนด 

๒.๔  ผู้ประกอบการที่เสนอราคามี
ประโยชนร์่วมกัน เป็นบุคคล
รายเดียวกัน ท าให้เกิดการ
สมยอมราคา 

๑. ตรวจสอบการมีประโยชน์
ร่วมกันของผู้ประกอบการ 
หากพบ ให้จัดท า List ไว้ 

ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔ การจัดซื้อจดัจ้างมีความ
โปร่งใส มีความยุติธรรม
สามารถตรวจสอบได ้

การจัดซื้อจดัจ้างมีความโปร่งใส 
ไม่มีการสมยอมราคา ท าให้
ศูนย์ได้ใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า 

- ท าแบบฟอร์มให้ผู้เข้าเสนอราคาแต่ละราย ยืนยัน

ว่าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประกอบการราย

อื่น 



ที ่ ความเสี่ยง รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ การด าเนินงานไตรมาสต่อไป 

เพื่อป้องกันการเกิดเหตุใน
ครั้งต่อไป 

๒. จัดท าท าเนียบผู้ประกอบการ
ในแต่ละประเภทงาน 

 

-  มี check list ตรวจสอบประวัติการสมยอมราคา
ที่เคยพบ ของผู้ประกอบการ เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจดัหาฯ 

- เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ
เอกสารของผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๓ การตรวจสอบ   
 

  
 

 
 

๓.๑ อัตราก าลังผู้ตรวจสอบ
ภายในไมส่อดคล้องกับ
ภารกิจและปริมาณงาน 

๑. ผู้ตรวจสอบภายในเพิ่มเวลา
ปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงาน
นอกเวลาท าการ 

ต.ค.๖๓-มิ.ย.๖๔ เกิดการควบคมุภายในท่ี
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามแผน และระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

๑. ท าแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงปี 

๒๕๖๔ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการ

ตรวจสอบภายใน 

๒. ด า เนินการตรวจสอบให้ครอบคลุมและ

สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง ระบบการ

ควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากงบประมาณที่

ได้รับของหน่วยรับตรวจ และการวิเคราะห์

ความเสี่ยงจากผลการตรวจสอบที่ผ่านมา 

๓. หน่วยรับตรวจน าข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ

ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบไป

ปรับปรุงและพัฒนางานในหน่วย  



ที ่ ความเสี่ยง รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ การด าเนินงานไตรมาสต่อไป 

มีแผนการพัฒนาศักยภาพดา้นงานตรวจสอบ
ภายในเพื่อเพ่ิมพนูความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ การด าเนินงานป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ และการรับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่อาจ
กระท าการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

๑. การมอบหมายภารกิจงานใน
เรื่องการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 
และรับเรื่องร้องเรยีนกรณี
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานกระท า
การทุจริตประพฤตมิิชอบให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการและ
รายงานผล 

๒. การรายงานผลการปฏิบตัิงาน
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ 
ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔ ผู้รับบริการได้รับความ
พึงพอใจในการแก้ไข
ปัญหาจากเรื่องร้องเรียน 

- เรื่องร้องเรียนไดร้ับการ
ตรวจสอบและแกไ้ขตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

- ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
ในการแก้ไขปัญหาจากเรื่อง
ร้องเรียน 

๑. การจัดท าผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

ศูนย์คุณธรรม เพื่อประกาศช่องทางการร้องเรียน

ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการทราบ  

๒. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ประจ าปี 2564 และติดตามการ

ด าเนินงานตามแผน 

๓. แต่งตั้งคณะท างานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อ
ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรยีนตามขั้นตอน 
กระบวนการที่ก าหนด และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๓.๓ การปรับปรุงข้อบกพร่องตาม
ผลการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

๑. การด าเนินการตามปฏิทินการ
ประเมิน ITA 

๒. แต่งตั้งคณะท างานองค์กร
คุณธรรม เพื่อร่วมกันวางแผน 
ปฏิบัติและตดิตามผลการ
ด าเนินงานองค์กรคณุธรรม 
ซึ่งมีส่วนร่วมในการประเมิน 

ต.ค.๖๓-พ.ค.๖๔ ผลประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
มีคะแนนสูงกว่า ปี 
๒๕๖๓ 

- การเปิดเผยข้อมลูได้คะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน 

- ผลส ารวจการรับรู้ของผู้มี
ส่วนไดเ้สียภายใน และผูม้ี
ส่วนไดเ้สียภายนอกมคีะแนน
ไม่ต่ ากว่าระดับมาตรฐาน 

 

๑. การตรวจสอบข้อบกพร่องตามผลการประเมินปี 

๒๕๖๓ และวางแผนด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

๒. จัดเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และมี



ที ่ ความเสี่ยง รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ การด าเนินงานไตรมาสต่อไป 

๓. ตรวจสอบข้อบกพร่องในการ
ด าเนินงานปี ๒๕๖๓ และ
น ามาปรับปรุงแก้ไข 

๔. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานในเนื้อหาการ
ประเมิน โดยเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงาน 

ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนางาน

ที่เกี่ยวข้อง 

๓. จัดให้มีคณะท างานองค์กรคุณธรรม จากการมี
ส่วนร่วมของทกุกลุ่มงาน เพื่อร่วมกันวางแผน 
ปฏิบัติและตดิตามผล เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
งานและพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกนั 

 

  

 


