
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี ๒๕๖๔ 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 
แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมพฤตินิสัยบุคลากรศูนย์คุณธรรมไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑  ตัวช้ีวัด 
บุคลากรของศูนย์มีพฤติกรรมที่แสดงออกโดยประจักษ์ชัดว่าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่ทนต่อ
พฤติกรรมการทุจริตทั้งในและนอกองค์กร 

กิจกรรม 

๑. คณะท างานองค์กรคุณธรรม ประกอบด้วยตัวแทนบุคลากรทุกกลุ่มงาน ร่วมวางแผนและรณรงค์การ
ด าเนินงานองค์กรคุณธรรม ปี ๒๕๖๔ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์คุณธรรมเป็น
องค์กรคุณธรรมในระดับคุณภาพ  โดยคณะท างานฯ มีการประชุมเพ่ือวางแผนกิจกรรมองค์กรคุณธรรมร่วมกัน
ในทุกวันที่ ๙ ของเดือน จัดท ำแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรที่มำจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วม ก ำหนด

ยุทธศำสตร์และวิสัยทัศน์ในกำรด ำเนินงำนในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม โดยก ำหนด

เป้ำหมำยองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบผู้บริหำรและสมำชิกองค์กร เข้ำร่วมร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งกำร

ประกำศเจตนำรมณ์ร่วมกันเป็นลำยลักษณ์อักษร ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่

อยากท า ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และคุณธรรม ๔ ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)   
๒. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมำภิบำล หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมำยและมำตรกำร

ของ ป.ป.ช. ในกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนเจ้ำพนักงำนของรัฐ/กำรทุจริตผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ (ติดประกำศ 
ไลน์กลุ่ม Intranet เว็บไซต์ เป็นต้น) 
- กำรจัดท ำข้อมูลในรูปแบบ Infographics, คลิปวิดีโอ เผยแพร่ในเฟสบุค๊ 

https://www.facebook.com/MoralCenter/, ไลน์กลุ่ม และ ระบบ Intranet ของศนูย์อย่ำงต่อเนื่อง ดัง
ตัวอย่ำง  

 
 

https://www.facebook.com/MoralCenter/
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๓. จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร ได้แก่  
    ๑. บุคลำกรศูนย์คุณธรรมเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมที่ก ำหนดไว้ ทุกกิจกรรม และบุคลำกรของศูนย์คุณธรรม
ร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้ำร่วมกิจกรรม โดยเลือกตำมควำมสมัครใจ  
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรต่อเนื่อง ได้แก่  

- ด้ำนพอเพียง  กิจกรรมกองทุนพ่ึงพำตนเองด ำเนินกำร เดือนละ  ๑ ครั้ง  
- ด้ำนวินัย กิจกรรมออมวันละ ๑ บำท สมำชิกออมเงินทุกวันและน ำเงินจำกกำรออมไปสมทบกับ

ผู้รับผิดชอบ  
- ด้ำนจิตอำสำ ด ำเนินกิจกรรมจิตอำสำเพื่อนช่วยเพื่อน  ในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนในองค์กร  
- ด้ำนสุจริต ด ำเนินกิจกรรมร่วมเป็นกรรมกำรตรวจรับงำนส ำคัญขององค์กร กำรร่วมก ำหนดควำมเสี่ยง

และกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน พัสดุและงำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเพ่ิมเติมใน ๓  มิต ิได้แก่  

- มิติกำรยึดมั่นในหลักธรรมทำงศำสนำด ำเนินกิจกรรมกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เข้ำร่วมกิจกรรมในวัน
ส ำคัญทำงศำสนำ หรือวันส ำคัญของประเทศ  

- มิติหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมรอยพระรำชำฯ  
- มิติวิถีวัฒนธรรม ได้แก่กิจกรรมผ้ำไทยผ้ำถิ่น ก ำหนดให้บุคลำกรใส่ผ้ำไทยผ้ำถิ่นทุกวันพุธและศุกร์ 

บุคลำกรเข้ำร่วมตำมควำมสมัครใจ   
ส ำหรับกิจกรรมที่ก ำหนดจำกคุณธรรมเป้ำหมำย ได้แก่ กำรสื่อสำรพลังบวก กำรตรงต่อเวลำในเข้ำร่วมกำร
ประชุม กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบขององค์กร     
๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร 

เพ่ือให้บุคลำกรในองค์กรมีต้นแบบของกำรปฏิบัติตนตำมค่ำนิยมองค์กร Mastery กำรเป็นนำยแห่ง
ตน  Originality ริเริ่มสร้ำงสรรค์ Responsibility ควำมรับผิดชอบ Altruism อุทิศตนเองเพ่ือผู้ อ่ืน และ
Leadership ควำมเป็นผู้น ำ  เป็นกำรส่งเสริมให้คนในองค์กรมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ศูนย์คุณธรรมจึงจัด
กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมคุณธรรมประจ ำปี ๒๕๖๔ โดยในปี ๒๕๖๔ มีบุคลำกรที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
๒๘ คน ซึ่งศูนย์ไดท้ ำกำรสัมภำษณ์ และเผยแพร่หลักคิดในกำรด ำเนินชีวิต เพ่ือเป็นแรงบันดำลใจด้ำนคุณธรรม
แก่บุคลำกรของศูนย์ต่อไป 
 
๔. การยกย่องเชิดชูกียรติแก่บุคคลในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ตามค่านิยมองค์กร (M-O-R-
A-L)  
กระบวนกำรยกย่องเชิดชูของศูนย์คุณธรรม ประกอบด้วย ๒ ระดับ 
ระดับภำยในองค์กร 

- ศูนย์คุณธรรมด ำเนินกำรยกย่องเชิดชูบุคคลที่ท ำควำมดีจนเป็นแบบอย่ำงได้ โดยจัดท ำแบบเสนอชื่อ
บุคคลที่มีพฤติกรรมคุณธรรม ๔ ประกำร (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ)  ประเมินโดยใช้กลไกกำรประเมิน 
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๓๖๐ เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วม และใช้ Google form  เป็น platform ในกำรด ำเนินกำร  ซึ่งจะประกำศผลใน
เดือนสิงหำคม ๒๕๖๔  

- ศูนย์คุณธรรม ยกย่องเชิดชูบุคคลที่มีคุณธรรมในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ หรือผู้ที่มีพฤติกรรมน่ำยกย่อง
ผ่ำนทำง Facebook ของศูนย์คุณธรรมอีกด้วย 

- ด ำเนินกำรส ำรวจกิจกรรมเด่น เพ่ือน ำข้อมูลมำพัฒนำกำรด ำเนินกำรของคณะท ำงำนต่อไป  
ระดับสังคม 
   ศูนย์คุณธรรมด ำเนินกำรยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรที่มีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะคุณธรรม ผ่ำนกลไก
ต่ำงๆ ของศูนย์ เช่น 

- กำรจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูหน่วยงำน/บุคคลภำยนอกท่ีมีพฤติกรรมคุณธรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง
ได้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์คุณธรรม 

- กำรจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูรวมถึงกำรถอดบทเรียน บุคคล องค์กร ที่เป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรม ใน
งำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติช่วงเดือนสิงหำคม ๒๕๖๔  

ซึ่งกระบวนกำรยกย่องเชิดชูที่ศูนย์คุณธรรมด ำเนินกำรทั้งในระดับองค์กร และระดับสังคมนั้น สำมำรถ
สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรส่งเสริมคุณธรรมควำมดีได้ ต่อไป 
 
แผนงานที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
๒.๑  ตัวช้ีวัด 
- บุคลากรมีความเข้าใจในระบบปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล 
- มีแบบฟอร์มการรายงานความเสี่ยง 
- เกิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบงาน และมีผลการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 
- จัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม 

๒.๒  กิจกรรมและผลการด าเนินงาน 
๑. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปี ๒๕๖๔ ในงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและยุทธศำสตร์ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ
ของผู้ปฏิบัติงำน และร่วมรับผิดชอบในเป้ำหมำยองค์กร (เอกสำรแนบ ๑ แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ปี 
2564 : กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักบริหำรจัดกำรองค์กรและยุทธศำสตร์  )  
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๒. จัดกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ประจ ำเดือน ทุกวันจันทร์แรกของเดือน (ประชุมได้ ๖ ครั้ง) ผ่ำนระบบ ZOOM 
เพ่ือร่วมทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ที่ส ำคัญ เช่น  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์  งำนพัสดุ-จัดซื้อจัดจ้ำง  งำนกำรเงินและงบประมำณ  และงำนสำรบรรณอิเล็คทรอนิคส์ และน ำไปใช้
เป็นข้อมูลกำรแก้ไขข้อบังคับด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุของศูนย์ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนได้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับ และมีควำมถูกต้องตำมกฎหมำย 
๓. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน และติดตำมกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบงานที่มี
ความเสี่ยงให้ลดลงหรือหมดไป 

- พัฒนำแบบฟอร์มรำยงำนควำมเสี่ยง (Risk report) กำรทบทวนแบบฟอร์มรำยงำนควำมเสี่ยง โดยไม่
พำดพิงคน กลุ่มงำน แต่เป็นกำรรำยงำนตำมสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น และน ำสู่กำรหำรือในท่ีประชุมทีมบริหำรเพ่ือ
น ำสู่กำรแก้ไขท้ังในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรก ำหนดระเบียบ ค ำสั่งหรือแนวปฏิบัติ 

- กลุ่มงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขควำมเสี่ยง โดยมีกำรรำยงำนตำมโครงกำรทุกไตรมำส 
- จัดประชุมทีมบริหำรเพ่ือพิจำรณำควำมเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องในกำร

ปรับปรุงแก้ไข ซ่ีงท ำให้ควำมเสี่ยงต่ำง ๆ มีกำรจัดกำรและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือลดปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของผู้
มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง และปัญหำในกำรประสำนงำน เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง อ ำนำจกำรอนุมัติและลงนำม กำร
ควบคุมงบประมำณ กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และสำมำรถปรับวิธีกำรท ำงำนได้ทัน
สถำนกำรณ์ โดยเฉพำะในช่วงปี ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรมประสบปัญหำในกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ด้วยสถำนกำรณ์
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กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด ๑๙ และประสบปัญหำด้ำนกำรเมือง เนื่องจำกพ้ืนที่ตั้งส ำนักงำน เป็นที่ผู้ชุมนุม
หรือผู้เรียกร้องบำงกลุ่มใช้เป็นสถำนที่นัดหมำยในกำรท ำกิจกรรม และมักเกิดกำรปะทะระหว่ำงผู้ชุมนุมและ
เจ้ำหน้ำที่รัฐผู้ควบคุมสถำนกำรณ์อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพำะในช่วงกลำงปี ๒๕๖๔ 
แผนงานที่ ๓ แผนบูรณาการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้ายมิติทางวัฒนธรรมและมิติ
ด้านสังคม 
๓.๑  ตัวช้ีวัด 

- เกิดวิทยากรตัวคูณในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการส่งเสริม
และปลูกฝังคุณธรรม จ านวน ๖๕๐ คน 

- เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ร้อยละ ๘๐ 
๓.๒  แผนด าเนินงาน 
โครงกำรส่งเสริมเครือข่ำยทำงสังคมต่อต้ำนกำรทุจริตด้ำยมิติทำงวัฒนธรรมและมิติด้ำนสังคม 
๑) พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม รวบรวมองค์ควำมรู้และจัดท ำคู่มือวิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม 

๒) กำรอบรมพัฒนำศักยภำพ อบรมวิทยำกรแกนน ำเดิม จำกระดับพ้ืนที่และระดับเครือข่ำย ยกระดับเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรเป็น coach และพัฒนำวิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม แกนน ำคนรุ่นใหม่ 
๓) ติดตำมผลในระดับพ้ืนที่ สนับสนุนบทบำทของวิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม ขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ำย
คุณธรรม ในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ใน ๔ จังหวัด 
๓.๓  ผลการด าเนินงาน 

๑) กำรพัฒนำวิทยำกรผ่ำนกำรอบรมออนไลน์ หลักสูตร “กลยุทธ์กำรสร้ำงและพัฒนำองค์กร
คุณธรรม” (Online Course) และเข้ำชมรำยกำร “นักสืบคุณธรรม” โดยเปิดกำรอบรมให้ผู้แทนเครือข่ำย
จังหวัดคุณธรรม ๔ จังหวัด เครือข่ำยจังหวัดคุณธรรมเดิม ๖ จังหวัด และเครือข่ำยจังหวัดคุณธรรมขยำยผล 
๑๐ จังหวัดมีผู้ลงทะเบียนเข้ำเรียนประมำณ ๔๕๐ คน และมีผู้เข้ำชม รำยกำร “นักสืบคุณธรรม” ออกอำกำศ
สด ทุกวันเสำร์ (เวลำ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) ผ่ำน Social Media ของศูนย์คุณธรรม 
 (๑) หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดย นำยยงจิรำยุ อุปเสน ผู้จัดกำรส ำนัก
ส่ ง เสริ มและขับ เคลื่ อน เครื อข่ ำยทำงสั งคม  ท ำ ให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ ค วำม เข้ ำ ใจ 
เรื่องกำรสร้ำงและกำรพัฒนำองค์กรของตนให้เป็นองค์กรคุณธรรม และยังสำมำรถน ำไปปรับใช้ในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี อีกทั้งยังได้ศึกษำองค์ควำมรู้ เช่น หนังสือ และสื่อ ของศูนย์คุณธรรมที่ได้เตรียมไว้ ใน
ช่องทำงต่ำง ๆเพ่ือให้เครือข่ำย และประชำชนทั่วไปเข้ำมำศึกษำเรียนรู้ 
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  (๒) รายการนักสืบคุณธรรม เป็นรำยกำรส่งเสริมกำรสร้ำงคุณธรรมในองค์กร เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรม
คุณธรรม (Moral Culture) ให้องค์กรต่ำงๆ ได้ร่วมเรียนรู้กำรพัฒนำคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม และเพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรน ำมำพัฒนำองค์กรที่สำมำรถก้ำวไปสู่องค์กรคุณธรรมได้ในอนำคต รวมทั้งร่วมกันสร้ำงควำม
ยั่งยืนทำงคุณธรรม (Moral Sustainability) เพ่ือสังคมไทยต่อไป 
 

 
 
 
 
แผนงานที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
๔.๑  ตัวช้ีวัด 

ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ๘๕ คะแนน ขึ้นไป 
 
๔.๒  ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ได้
ประกำศผลกำรประเมินฯ จำกเป้ำหมำย “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี ๒๕๖๔” ก ำหนดให้หน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผล
คะแนน ๘๕ คะแนนขึน้ไป  

โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับ A มีคะแนนรวม ๙๒.๖๙ คะแนน   
ล าดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

๑ กำรเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐.๐๐ 
๒ กำรป้องกันกำรทุจริต ๑๐๐.๐๐ 
๓ คุณภำพกำรด ำเนินงำน ๙๔.๑๓ 
๔ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ๙๒.๑๓ 
๕ กำรปรับปรุงกำรท ำงำน ๙๐.๓๗ 
๖ กำรปฏิบัติหน้ำที่ ๘๙.๔๕ 
๗ กำรใช้อ ำนำจ ๘๕.๕๓ 
๘ กำรใช้งบประมำณ ๘๒.๒๖ 
๙ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ๗๙.๙๓ 

๑๐ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ๗๙.๘๗ 




