
ผลการดําเนินงานดานการตอตานการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาสที่ ๑-๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

 

แนวทางที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง และหลอ

หลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกชวงวัย และทุกระดับ 

๑. โครงการสงเสริมคานิยมองคกรดําเนินการโดยคณะทํางานองคกรคุณธรรมจากการมีสวนรวมของทุกกลุม

งาน แผนงานป 2565 ประกอบดวย 

๑.๑ การประกาศเจตนารมณและนโยบายของผูบริหารและผูปฏิบัติงานการปฏิบัติงานป 2565 

- การประกาศเจตนารมณ ผูบริหารและบุคลากรศูนยในนโยบายไมรับของขวัญทั้งชวง

เทศกาลและไมใชเทศกาล (No Gift Policy) ป๒๕๖๕ทั้งในรูปแบบลายลักษณอักษร  

การจัดกิจกรรมการประกาศ การเผยแพรในเว็บไซตศูนย และการจัดทําหนังสือแจงตอ

ผูประกอบการที่มีงานจาง 

  ๑.๒  การกําหนดแผนกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมตามคานิยมองคกร ตามกลุมสนใจและความรวมมือกับ

หนวยงานอื่น 

- ศูนยคุณธรรมกําหนดยุทธศาสตรและวิสัยทัศนในการดําเนินงานในป ๒๕๖๓-๒๕๖๗ โดยใช

กระบวนการมีสวนรวม โดยกําหนดเปาหมายองคกรเปนองคกรคุณธรรมตนแบบผูบริหาร

และสมาชิกองคกร เขารวมรอยละ ๑๐๐ 

๒. โครงการสงเสริมเครือขายทางสังคมตอตานการทุจริตดวยมิติทางวัฒนธรรมและมิติดานสังคม 

- การทํ าความร วมมือกับสถาบันวิ ชาการ ในพื้ นที่ พื้ นที่  ๔  จั งหวั ด  ดํ า เนิ นการ  

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏลานนา เชียงราย อุดร

ฯ (มรภ.)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานีและเครือขาย ๖ จังหวัด

คุณธรรมเดิม รวมกับสมาคมนักสรางสุขภาวะ   และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เพื่อรวม

พัฒนาหลักสูตร coach ยกระดับวิทยากรสงเสริมคุณธรรม จํานวน ๓ จังหวัด และทําการ

คัดเลือกองคกรในพื้นที่เปาหมาย ๔ จังหวัดคุณธรรม เพื่อพัฒนาเปนแหลงเรียนรู และ

คัดเลือกองคกร ๖ จังหวัด  ที่จะยกระดับศักยภาพบุคลากร เปนวิทยากรสงเสริมคุณธรรม

ระดับ Coach 

 



แนวทางที่ ๔ ปรับระบบเพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมชิอบในหนวยงานภาครัฐ 

๑. การพัฒนาระบบการจัดการเรื่องรองเรียนทางทุจริต ประกอบดวย การแตงตั้งคณะทํางานรับเรื่อง

รองเรียน โดยมีผูจัดการสํานักบริหารจัดการองคกรและยุทธศาสตรเปนหัวหนาคณะทํางาน ไดนําแนวปฏิบัติ

มารวมพิจารณากับคณะผูบริหาร เพื่อทําการทบทวนและปรับปรุง Flow การปฏิบัติงานในการรับเรื่อง

รองเรียน โดยกําหนดใหมีชองทางการรองเรียน ทั้งการรองเรียนดวยตนเองทั้งการยื่นเรื่องรองเรียน และการสง

เรื่องทางไปรษณีย หรือการรองเรียนผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของศูนย ในหนาเว็บไซต และ Chat Bot หนูดี 

และการรายงานผลการปฏิบัติงานตอสํานักงาน ป.ป.ท. เปนประจําทุกเดือน ซึ่งในป ๒๕๖๔ จนถึงไตรมาสที่ ๒ 

ของป ๒๕๖๕ ไมปรากฏวามีเรื่องรองเรียน 

 

แนวทางที่ ๕ ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ 

๑. โครงการพัฒนาระบบการดําเนินงานและการบริการประชาชนใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและ

มาตรฐานที่กําหนด 

๑.๑  ระบบการดําเนินงาน ดวยการพัฒนาระบบบบริหารโครงการและติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัดองคกร ที่สามารถบริหาร ติดตามโครงการ ประเมินผลตัวชี้วัดองคกร แสดงรายงานที่สําคัญเพื่อให

ผูบริหารตัดสินใจ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานและองคความรูศูนยคุณธรรม โดยการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการความรูเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง (Digital 

Transformation) ภายในองคกร ในการเปนชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และเปน

ศูนยกลางรวบรวมขอมูลขาวสารภายในองคกรใหเจาหนาที่คนหาขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 



๑.๒  ระบบการใหบริการ

สารสนเทศ ในรูปแบบ “Hybrid Mobile Application” 

เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเครื่องมือในการสงเสริมการเรียนรูพฤติกรรมดานคุณธรรมใหกับทุกชวงวัย โดยใช 

Mixed Reality ในการเรียนรูสถานการณการทําความดีในรูปแบบตางๆ ดวยจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการพัฒนา

ทุนชีวิตในสังคมไทย 

๒.  การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงาน และผูรับบริการ

- การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ

ระบบออนไลน เนื่องจากอยูในภาวการณระบาดของไวรัสโควิด 

ขอเสนอแนะและวางแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม ถูกตองไปพรอมกัน ทําใหผูปฏิบัติงานมีความ

เขาใจที่ตรงกันเปนการปองกันการกระทําความผิดขอบังคับและระเบียบ 

องคกรโดยไมตั้งใจ 

- การพัฒนาคูมือการเปนพี่เลี้ยงคูใจ

หนาที่เปนพี่เลี้ยงที่ปรึกษา อยางนอยสักคนสองคนในแตละชุมชน ไวเปนที่พึ่งทางใจของเด็กและ

ครอบครัว เพื่อฝกการใหการปรึกษา 

๓. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและพัฒนาการใหบริการ ประจําปงบประมาณ 

โดยวิธีการวิจัย และกําหนดกลุมเปาหมายจากองคกร

และประชาชนทั่วไป โดยใชแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน และประมวลผลขอมูล

ศูนยคุณธรรม ไดดําเนินการจัดหาผูประเมินจากภายนอก คือ บริษัท ไอดีเสิรช จํากัด เปนผูดําเนินการ

สํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการของศูนยคุณธรรม 

๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ 

การใหบริการประชาชน การเรียนรูเชิงพฤติกรรมดานคุณธรรม โดยพัฒนาระบบ

Hybrid Mobile Application” ที่สามารถใหบริการไดทุกแพลตฟอรม โดยการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเครื่องมือในการสงเสริมการเรียนรูพฤติกรรมดานคุณธรรมใหกับทุกชวงวัย โดยใช 

ยนรูสถานการณการทําความดีในรูปแบบตางๆ ดวยจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการพัฒนา

การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงาน และผูรับบริการ 

การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ และการจัดประชุมผูปฏิบัติงาน

เนื่องจากอยูในภาวการณระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ เพื่อรวมเรียนรู ใหความเห็น 

ขอเสนอแนะและวางแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม ถูกตองไปพรอมกัน ทําใหผูปฏิบัติงานมีความ

เขาใจที่ตรงกันเปนการปองกันการกระทําความผิดขอบังคับและระเบียบ ลดโอกาสในการเกิดทุจริตใน

การพัฒนาคูมือการเปนพี่เลี้ยงคูใจเพื่อเปนคูมือในการพัฒนาทักษะทักษะแกนนําในชุมชน

หนาที่เปนพี่เลี้ยงที่ปรึกษา อยางนอยสักคนสองคนในแตละชุมชน ไวเปนที่พึ่งทางใจของเด็กและ

ครอบครัว เพื่อฝกการใหการปรึกษา ชวยบรรเทาทุกขและแกไขปญหาใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชน 

 

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและพัฒนาการใหบริการ ประจําปงบประมาณ 

โดยวิธีการวิจัย และกําหนดกลุมเปาหมายจากองคกร/เครือขายที่ทํางานรวมกับศูนย

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน และประมวลผลขอมูล 

ศูนยคุณธรรม ไดดําเนินการจัดหาผูประเมินจากภายนอก คือ บริษัท ไอดีเสิรช จํากัด เปนผูดําเนินการ

สํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) 

 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของศูนยคุณธรรม 

การเรียนรูเชิงพฤติกรรมดานคุณธรรม โดยพัฒนาระบบ

ที่สามารถใหบริการไดทุกแพลตฟอรม โดยการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเครื่องมือในการสงเสริมการเรียนรูพฤติกรรมดานคุณธรรมใหกับทุกชวงวัย โดยใช 

ยนรูสถานการณการทําความดีในรูปแบบตางๆ ดวยจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการพัฒนา

และการจัดประชุมผูปฏิบัติงานใน

เพื่อรวมเรียนรู ใหความเห็น 

ขอเสนอแนะและวางแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม ถูกตองไปพรอมกัน ทําใหผูปฏิบัติงานมีความ

ลดโอกาสในการเกิดทุจริตใน

เพื่อเปนคูมือในการพัฒนาทักษะทักษะแกนนําในชุมชนที่จะทํา

หนาที่เปนพี่เลี้ยงที่ปรึกษา อยางนอยสักคนสองคนในแตละชุมชน ไวเปนที่พึ่งทางใจของเด็กและ

ชวยบรรเทาทุกขและแกไขปญหาใหแกเด็กและเยาวชนในชุมชน  

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและพัฒนาการใหบริการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  

เครือขายที่ทํางานรวมกับศูนย/ผูมีสวนไดสวนเสีย  

ศูนยคุณธรรม ไดดําเนินการจัดหาผูประเมินจากภายนอก คือ บริษัท ไอดีเสิรช จํากัด เปนผูดําเนินการ

) ประจําปงบประมาณ 

เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของศูนยคุณธรรม 



ความเชื่อมั่น ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอศูนยคุณธรรม และนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและกําหนด

แนวทางในการพัฒนาการใหบริการของศูนยคุณธรรม 

กรอบการสํารวจความพึงพอใจและพัฒนาการใหบริการของศูนยคุณธรรม ประจําป ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

โดยใชวิธีการวิจัยผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น ๕๓๐ราย ประกอบดวย  

กลุมหนวยงานและองคกรเครือขาย ๕๐๐ ราย และกลุมประชาชนทั่วไป ๓๐ ราย เครื่องมือที่ใชในการ 

เก็บขอมูล คือ แบบสอบถามที่มีโครงสรางที่แนนอน และเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพทเปน

วิธีการหลักและนําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยคุณธรรม ตอคณะกรรมการศูนย

คุณธรรม ในการประชุมครั้งที่  วันที่  กันยายน ๒๕๖๔  โดยผลสํารวจในภาพรวมในป ๒๕๖๔  

- กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจโดยรวมตอศูนยคุณธรรมในระดับ “มากที่สุด” (คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๓) 

เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๖๓ (คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๗) 

- กลุมองคกรเครือขาย (คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๔) มีความพึงพอใจโดยรวมมากกวากลุมประชาชนทั่วไป 

(คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๓) 

๔. การพัฒนาระบบการจัดการความรูเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงดวย Digital Transformation ภายใน

องคกรเพื่อเปนชองทางการ สื่อสาร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลขาวสาร

ภายในองคกร ใหเจาหนาที่คนหาขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงาน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ในรูปแบบเว็บ

แอฟพลิเคชั่น (Web Application) ใน ๓ โมดูล ดังนี้ 

- โมดูลการบริการจัดการองคความรูศูนยคุณธรรม (KM)ประกอบดวย คลังขอมูลดิจิทัลดานคุณธรรมความดี 

(Digital Repository) โดยการใหบริการองคความรูดานคุณธรรม วารสาร วิดีโอ รายงานการวิจัยและรายงาน

สถานการณคุณธรรม ทั้งจากการผลิตของศูนยและจากภาคีเครือขาย 



- โมดูลการบริหารจัดการสํานักงาน (กระดานขาวสาร กิจกรรม การจัดการการประชุม)ในรูปแบบ 

Intranet, Group Line, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส, การใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส ระบบ OwnCloud 

เพื่อการสืบคนขอมูล, ระบบการจัดซื้อจัดจาง การควบคุมงบประมาณ การเบิกจายเงินผานระบบ Krung Thai 

Next แกบุคลากรและคณะกรรมการ การพัฒนาระบบประเมินรายบุคคลประจําป การลงเวลาปฏิบัติงานผาน 

OneDee Bot  การรายงานตาง ๆ และการใชการประชุมอิเล็กทรอนิกสผานระบบ zoom เพื่อปองกันการแพร

ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 

- โมดูลแสดงสถิติขอมูลการใชงานเพื่อแสดงสถิติสถานการณดานคุณธรรมในสังคมไทย ไดแก การพัฒนา

เครื่องมือและสํารวจสถานการณดวย ดัชนีชี้วัดคุณธรรม ป ๒๕๖๔ และตนทุนชีวิต ภาพรวมของเด็กและ

เยาวชนไทย ป ๒๕๖๔ 

 


