
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

(1 ตุลาคม 256๓ – ๙ เมษายน 256๔) 
 

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมพฤตินิสัยบุคลากรศูนย์คุณธรรมไม่ทนต่อการทุจริต 

ตัวชี้วัด : 1.  บุคลากรของศูนย์มีพฤติกรรมที่แสดงออกโดยประจักษ์ชัดว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่
ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตทั้งในและนอกองค์กร 

กิจกรรม 

1. คณะท างานองค์กรคุณธรรม ประกอบด้วยตัวแทนบุคลากรทุกกลุ่มงาน ร่วมวางแผนและรณรงค์การ
ด าเนินงานองค์กรคุณธรรม ปี ๒๕๖๔ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์คุณธรรม
เป็นองค์กรคุณธรรมในระดับคุณภาพ 

2. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายและมาตรการ
ของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ/การทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ (ติดประกาศ 
ไลน์กลุ่ม Intranet เว็บไซต์ เป็นต้น) 

3. จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร ได้แก่  

3.1 กิจกรรมจิตอาสา 

๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร : Mastery การเป็นนายแห่งตน, Originality ริเริ่มสร้างสรรค์, 
Responsibility ความรับผิดชอบ, Altruism อุทิศตนเองเพ่ือผู้อ่ืน และ Leadership ความเป็น
ผู้น า 

๔. การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ตามค่านิยมองค์กร (M-O-R-A-L) 
โดยใช้กระบวนการคัดเลือกจากการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานทั้งองค์กร และสมุดบันทึกความดีของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินงาน 

1. คณะท างานองค์กรคุณธรรม ประกอบด้วยตัวแทนบุคลากรทุกกลุ่มงาน ร่วมวางแผนและรณรงค์การ
ด าเนินงานองค์กรคุณธรรม ปี ๒๕๖๔ มีการวางแผนการท างานร่วมกัน โดยมีแผนการท างานองค์กร
คุณธรรม เฉลี่ยเดือนละครั้ง 
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2. การประชุมผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด เพ่ือร่วมกันก าหนดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า ได้แก่ ประเด็น  
การสื่อสารระหว่างกัน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน จิตอาสา และวินัย ซึ่งคณะท างาน
ขับเคลื่อนฯ ไดน้ าไปด าเนินการจัดท าแผนงาน และกิจกรรมต่างๆ 

 
3. จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร ได้แก่  

- ส่งเสริมบุคลากรของศูนย์คุณธรรมให้ใส่ผ้าไทย ผ้าถิ่นทุกวัน พุธ และศุกร์ของสัปดาห์  ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมเป็นอย่างดี เกิดความรักและ
ส่งเสริมการใช้ผ้าถิ่น ผ้าไทย อย่างต่อเนื่อง 

- กิจกรรม  ส่งเสริมค่านิยมองค์กรศูนย์คุณธรรม ได้แก่ การจัดงานปีใหม่ประจ าปีของศูนย์คุณธรรม 
ที่เน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ให้ประกวดโดยน าเสนอการ์ตูนที่เหมาะกับเด็กและเยาวชน 
และคุณธรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมหิ้วปิ่นโต น าอาหารมารับประทานร่วมกัน ท า
ให้เกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รับผิดชอบต่อตนเอง และเพ่ือน
ร่วมงาน 

- กิจกรรม ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์คุณธรรม ร่วมท าบุญปีใหม่ ณ โรงพยาบาลสงฆ์  ท าให้ได้
เรียนรู้การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบ  ผ่านการให้และแบ่งปัน 
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- จัดประชุมผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์คุณธรรม เพ่ือเรียนรู้คู่มือการบริหารงานภายในทั้งด้าน
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และงานสารบรรณ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

- กิจกรรม  HOW To ทิ้ง โดยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรศูนย์คุณธรรมส ารวจสิ่งของที่ยังสภาพดี 
อาจมีประโยชน์กับคนอ่ืนต่อไป รวมถึงพวกอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ มาใส่กล่อง   How to ทิ้ง  
และให้เจ้าหน้าที่ มาเลือกหาไปใช่ได้พร้อมทั้งบริจาคเงินใส่กล่อง หรือน าของมาแลก ภายหลังจบ
กิจกรรมสิ่งของสภาพดีที่เหลือจะจ าแนกส่งไปยังมูลนิธิปันกัน  เงินที่ได้จะแบ่งไปใช้ในกิจกรรมจิต
อาสา และกิจกรรมกลางของศูนย์ ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ได้ทบทวนตนเองถึงความจ าเป็นของสิ่งของ 
การแบ่งปันระหว่างกัน ความสุจริตเนื่องจากการบริจาคนั้นให้ใส่ในกล่องด้วยตนเองอีกด้วย 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร (เรียนรู้จากองค์กรต้นแบบ) ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ (ชุมชนหนอง
สาหร่าย ) พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ค่านิยมองค์กร และ
ยกย่องบุคคลที่ได้รับการโหวตให้เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร ปี2563 เป็นการ
การสร้างพลังบวก การทบทวนสิ่งดีที่เกิดขึ้น การให้ก าลังใจ และสร้างความผูกพันระหว่าง
บุคลากร 

- กองทุนพ่ึงพาตนเองเพ่ือสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว สนับสนุนสมาชิกสามารถออมเงินได้
ตามอิสระ แต่ไม่น้อยกว่าปีละ 600 บาท และไม่เกินปีละ 12,000 บาท และต้องออมเงิน
จ านวนเท่ากันทุกเดือน โดยอาจเลือกออมเงินเป็นรายเดือน หรือรายปีก็ได้  และเปิดรับเงิน
บริจาคจากผู้บริหารภายใน และผู้ปฏิบัติงาน และดอกผลหรือประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจาก
เงินกองทุน มาใช้เพ่ือจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก มีสมาชิกจ านวน  24 คน  รวมจ านวนเงินใน
กองทุนพ่ึงพาฯ  99,430.07 บาท  มีการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกและให้กู้ยืมเงิน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาฉุกเฉินของสมาชิก 

- กิจกรรม  ออมวันละ  1 บาท สมาชิกออมเงินได้ตามอิสระ อย่างน้อยวัน  1 บาท และน ากระปุก
มาเท ทุกวันที่  1 ของเดือน เงินที่ได้จากการออมจะน าเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมวิ่งของมูลนิธิหัวใจ
อาสา 

- กิจกรรมตามประเพณีวันสงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว เพ่ือขอพรและขออโหสิกรรมจาก
ผู้ใหญ่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยและผ้าถิ่น 

db0dii 
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๔.  การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยการเผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี
ในหน้าเว็บไซต์ศูนย์  : moralcenter.or.th/images/PDF_Purchase/PDFAnnounce/นโยบายการ
ก ากับดูแล.pdf 

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ตัวชี้วัด : 

- บุคลากรมีความเข้าใจในระบบปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล 

- เกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบงาน มีแบบฟอร์มการรายงานความเสี่ยงและมีผลการแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรม 

- จัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 

กิจกรรม 

1) จัดท าแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๔ ในงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน และร่วมรับผิดชอบในเป้าหมายองค์กร 
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2) จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือร่วมทบทวนปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น 
•  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
•  งานพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง 
•  งานการเงินและงบประมาณ 
•  งานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ 

3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงาน 
4) จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพ่ือการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบงานที่มีความ

เสี่ยงให้ลดลงหรือหมดไป 
- พัฒนาแบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง (Risk report) 
- กลุ่มงานรายงานผลการด าเนินการแก้ไขความเสี่ยง 
- จัดประชุมทีมบริหารเพ่ือพิจารณาความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มงานที่เก่ียวข้องในการปรับปรุง

แก้ไข 
๕) การจัดการเรื่องร้องเรียน 

- จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตในการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
- ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะท างานรับเรื่องร้องเรียน เพ่ือด าเนินการจัดระบบการท างานเรื่องการรับเรื่อง

ร้องเรียนภายในองค์กร  
- ด าเนินการเรื่องร้องเรียนตามระเบียบศูนย์ฯ 

ผลการด าเนินงาน 

๑) การจัดประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานร่วมวางแผนการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน 
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในรายโครงการ การท าความตกลงเรื่องกระบวนการท างาน  
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๒) จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมทบทวนปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ 
•  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
•  งานพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้าง 
•  งานการเงินและงบประมาณ 
•  งานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ 

แล้วกลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร น าไปปรับแก้ไขคู่มือเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓) จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพ่ือการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบงานโดย
ก าหนดแบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง (Risk report) และผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินการแก้ไขความ
เสี่ยงเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔) ออกแบบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยก าหนดผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน แต่งตั้ง
คณะท างานรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามระเบียบศูนย์ 
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แผนงานที่ 3 แผนบูรณาการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติ
ด้านสังคม 
ตัวชี้วัด : 

๑) เกิดวิทยากรตัวคูณในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการส่งเสริมและ
ปลูกฝังคุณธรรม จ านวน ๖๕๐ คน 
๒) เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ร้อยละ ๘๐ 
 
โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
กิจกรรม :  
๑) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม รวบรวมองค์ความรู้และจัดท าคู่มือวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 
๒) การอบรมพัฒนาศักยภาพ อบรมวิทยากรแกนน าเดิม จากระดับพ้ืนที่และระดับเครือข่าย ยกระดับเพ่ิมขีด
ความสามารถในการเป็น coach และพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม แกนน าคนรุ่นใหม่ 
๓) ติดตามผลในระดับพ้ืนที่ สนับสนุนบทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่าย
คุณธรรม ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ใน ๔ จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 

๑) จัดประชุมคณะท างานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม  
๒) จัดท าคลิปวิดีโอส่งเสริมวิทยากรคุณธรรม เผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ศูนย์ 

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 8๕ คะแนน ขึ้นไป 

กิจกรรม 
๕) จัดท าข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือเปิดเผยในเว็บไซต์ศูนย์ 

 



-๘- 

 

๖) ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 
๗) ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ 
ผลการด าเนินงาน 

๑) จัดท าข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  
๒) จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างความเข้าใจและการรับรู้ร่วมกันในเนื้อหาการประเมิน กับแผนงาน 

โครงการและกิจกรรมที่ศูนย์ได้ปฏิบัติจริง 
๓) ตรวจสอบการ Update ข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ให้เป็นป้จจุบัน 

 
ส านักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
เมษายน 256๔ 

 

 

 




