
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

 
จากมติคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑๘ (๑๒/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๔  ให้ศูนย์คุณธรรมน าข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานต่อศูนย์คุณธรรม ไปปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานและสร้างการรับรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสียศูนย์คุณธรรม ศูนย์
คุณธรรมจึงน าวิธีด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. มาเป็นมาตรการด าเนินการในปี ๒๕๖๕ ทั้งในส่วนของผู้
มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 
มาตรการ  ผลการด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/

ก ากับดูแล 
1. การปฏิบัติหนาที่ 

 

๑. ก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ใน ๒ 
รูปแบบ คือ ๑) การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม(ระดับชาติ) โดยการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมร่วมกับ องค์การสะพานปลา/อสค./คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ฯลฯ และ ๒) การส่งเสริมกระบวนการรับรอง
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม (รายประเด็น) ซึ่งมีแผนด าเนินการกับเครือข่าย
การศึกษา ๔ ภูมิภาค   
โดยทั้ง ๒ รูปแบบเป็นการส่งเสริมการพัฒนาร่วมกับการสรุปบทเรียนเพ่ือ
เป็นองค์ความรู้ในการขยายผลต่อไป 
๒. การวิเคราะห์ความต้องการของภาคีเครือข่ายและร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรและจัดกระบวนการอบรมร่วมกัน ได้แก่  ส านักนวัตกรรม สพฐ. 
ในการอบรมหลักสูตรโครงงานคุณธรรม โดยจัดอบรม รุ่นที่ ๔ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  ร่วมพัฒนาและอบรมการพัฒนาครูแกน
น า ในการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการรับรองโรงเรียนคุณธรรม 

กลุ่มงานส่งเสริม
คุณธรรมเครือข่าย
ทางสังคม 

2. การใช
งบประมาณ 

 จัดท าแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๕ โดยแสดงการเชื่อมโยงกับแผนและ
ยุทธศาสตร์ชาติในระดับต่าง ๆ, โครงการตามแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณท้ังงบประมาณประจ าปี งบสนับสนุนจากภายนอก และ
เงินทุนของศูนย์ เพ่ือให้ทุกกลุ่มงานได้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตาม
แผนและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ 

กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์
กลุ่มงานบริหาร
จัดการองค์กรและ
ส านักตรวจสอบ 



 

มาตรการ  ผลการด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/
ก ากับดูแล 

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จัดใหมีการเปดเผย ข้อมูล แผนการจัดซื้อจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ โดยประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ๒๕๖๕ 
บนเว็บไซต์ศูนย์ และเม่ือมีการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และสามารถปฏิบัติได้จริง ได้น าขึ้นประกาศในเว็บไซต์ทุก
ครั้ง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และพร้อมส าหรับการตรวจสอบ 

 ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบด้านการใช้จ่าย
งบประมาณ การเงินและบัญชีประจ าปี ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการศูนย์ 
และด าเนินการตรวจสอบพร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการศูนย์รายไตร
มาส 

๓. การใชอ านาจของ
ผูบริหารดานการ
บริหารงานบุคคล  

 การน าข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบทางบัญชีการเงินในเรื่อง
อ านาจของผู้บริหารน าเสนอต่อการประชุมทีมบริหาร เพ่ือท าความเข้าใจ
ร่วมกันในอ านาจการอนุมัติค่าใช้จ่าย เช่นกรณีการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายกรณีมีค่าใช้จ่ายเดินทางโดยเครื่องบิน และ
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเกินกว่า ๒,๐๐๐ บาทเป็นอ านาจเฉพาะของ
ผู้อ านวยการ, การก าหนดต าแหน่งส าคัญในการสรรหาบุคลากรตาม
จ านวนอัตราที่ได้รับเพ่ิมข้ึนจาก กพร. 
 จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพระดับบริหาร จัดท าข้อมูลภาพรวม
ต าแหน่งส าคัญที่ต้องมีผู้สืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร ร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากร เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และท าให้มีการ
เรียนรู้ในวงกว้างมากข้ึน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา Talent ของ
บุคลากร  

งานทรัพยากร
มนุษย์ กลุ่มงาน
บริหารจัดการ
องค์กร 

4. การใชทรัพยสิน
ของราชการ 

 การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและจัดซื้อจัดจ้าง 
เนื่องจากต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับข้อบังคับด้านการเงิน การ
บัญชีและพัสดุ ปี ๒๕๖๔  

 การประชุมผู้ปฏิบัติงานร่วมให้ข้อคิดเห็นของการใช้วัสดุครุภัณฑ์ของ
องค์กรในสภาวการณ์ต่าง ๆ เช่น ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การยืมใช้วัสดุ
ครุภัณฑเ์มื่อจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH) 

 การวางแผนจัดเก็บข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ขององค์กรในการ
เตรียมการย้ายพ้ืนที่ปฏิบัติงานชั่วคราว เพ่ือการปรับปรุงตกแต่ง
ส านักงาน โดยแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงตกแต่งส านักงานจาก
ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน ร่วมกันวางแผน แสดงความคิดเห็น ก าหนด

กลุ่มงานบริหาร
จัดการองค์กร 



 

มาตรการ  ผลการด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/
ก ากับดูแล 

วิธีการตรวจสอบ จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการย้าย
ชั่วคราวระหว่างการก่อสร้าง 

๕. การแกไขปญหา
การทุจริต  

 การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรร่วมกันของผู้บริหาร การ
ร่วมก าหนดนโยบาย No Gift Policy ไม่ให้และไม่รับของขวัญทั้งช่วง
เทศกาลและไม่ใช่เทศกาล และการรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส 
โดยการทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานป้องกันการทุจริตในองค์กร, การ
ทบทวนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน, และจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร 

 โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้ายมิติทาง
วัฒนธรรมและมิติด้านสังคม การพัฒนาวิทยากรผ่านการอบรมออนไลน์ 
หลักสูตร “กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาองค์กรคุณธรรม” (Online 
Course) และเข้าชมรายการ “นักสืบคุณธรรม” โดยเปิดการอบรมให้
ผู้แทนเครือข่ายจังหวัดคุณธรรม ๔ จังหวัด เครือข่ายจังหวัดคุณธรรมเดิม 
๖ จังหวัด และเครือข่ายจังหวัดคุณธรรมขยายผล ๑๐ จังหวัดมีผู้
ลงทะเบียนเข้าเรียนประมาณ ๔๕๐ คน และมีผู้เข้าชม รายการ “นักสืบ
คุณธรรม” ออกอากาศสด ทุกวันเสาร์ (เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) ผ่าน 
Social Media ของศูนย์คุณธรรม 

ผู้บริหารทุกระดับ 
และคณะท างาน
ส่งเสริมองค์กร
คุณธรรม 

๖. คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

ทบทวนและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการ
ภายนอก โดยเน้นการปฏิบัติงานบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 

 วิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น าไปก าหนดสายการอนุมัติ ก าหนดค่าเริ่มต้นของระบบวางแผนในการ
พัฒนาระบบระบบบริหารโครงการและติดตามประเมินผลตัวชี้วัดองค์กร 
ที่สามารถแสดงรายงานที่ส าคัญ เพ่ือให้ผู้บริหารตัดสินใจ 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงาน และองค์ความรู้ศูนย์
คุณธรรม เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน 

ทุกกลุ่มงานและ
งานทรัพยากร
มนุษย์ 

๗. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

การเปิดพ้ืนที่ในช่องทางสื่อต่าง ๆ ของศูนย์และภาคีเครือข่ายในการ
น าเสนอบทเรียน ประสบการณ์ด าเนินงานด้านคุณธรรม บุคคล และ
องค์กร/หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม หรือมี

กลุ่มงานสื่อสาร
และรณรงค์ทาง
สังคม และกลุ่ม
งานศูนย์ข้อมูล



 

มาตรการ  ผลการด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/
ก ากับดูแล 

พฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง ในมิติต่างๆ เผยแพร่ความดีสู่สาธารณะ 
รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรม เพื่อให้
ประชาชนได้รู้จักศูนย์คุณธรรมมากยิ่งขึ้นจากความถี่และความเคลื่อนไหว
ในการโพสต์เนื้อหาในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายบนสื่อสังคม
ออนไลน์ด้วยความต่อเนื่อง ได้แก่  

๑) การผลิตและเผยแพร่ 
- ผลิตและเผยแพร่รายการร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ บริษัท 

ไทยเคเบิล บอร์ดแคสติ้ง จ ากัด ในรายการ THE VISHION ๔ ตอน, 
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทีวีช่อง ๑๐ โทรทัศน์รัฐสภา รายการคุณธรรม คุณ 
ท า ได้ ๑๘ ตอน 

- การผลิตและเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของศูนย์
คุณธรรม ได้แก่ รายการนักสืบคุณธรรม ออกอากาศทุกวันเสาร์เว้นเสาร์ 
ช่องทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand และ 
Youtube : Moral Channel จ านวน ๖ ตอน การผลิตเนื้อหาในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก และเผยแพร่ข้อมูลบทความ/โปสเตอร์ การประชาสัมพันธ์
ขยายผลคลิปวิดีโอ ผ่านสื่อออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเพจศูนย์คุณธรรม จ านวน 
๖๒ ชิ้น และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบทบาทภารกิจศูนย์คุณธรรม ไป
ยังสื่อต่างๆ ทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อท้องถิ่น รวม ๕๔ ข่าว 

๒)  สถิติการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของศูนย์ 
- เฟซบุ๊กเพจ ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จ านวน 

๑๓๗,๕๐๒  คน 
- ยูทูบ Moral Channel (ยอดดูคลิปวิดีโอ) จ านวน ๔๑,๕๓๗ 

คน 
- โครงข่ายเคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศ : ภายในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ผู้เข้าถึง ๒.๔ ล้านคน 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒) การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกัน
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

ทีมบริหารศูนย์ 



 

มาตรการ  ผลการด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ/
ก ากับดูแล 

 ก าหนดการประชุมคณะผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายในร่วมกันเป็น
ประจ าทุกวันจันทร์ โดยใช้ชื่อ Morning Talk 

 ก าหนดการประชุมผู้ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพ่ือแจ้ง
ความคืบหน้าต่าง ๆ ในการด าเนินงานของศูนย์ การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน และการเล่าเรื่องเล่าเร้าพลังของผู้ปฏิบัติงาน
ตามประเด็นที่ก าหนด 

 การประชุมส านัก, กลุ่มงานเพ่ือร่วมกันวางแผนปฏิบัติงาน การ
ติดตามความคืบหน้าของงาน, การปรึกษาหารืองานตามภารกิจ และ
การร่วมกันให้ความเห็นเพื่อร่วมกันบริหารความเสี่ยงของงาน 

 ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการทั้งในช่องทางการประชุมสัมมนาและในระบบ Chat Bot 
หนูดีบนเว็บไซต์ศูนย์ หรือไลน์กลุ่มจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม 

กลุ่มงานศูนย์
ข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
กลุ่มงานสมัชชา
คุณธรรมฯ  

 ก าหนดแนวทางการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบศูนย์รวม (e-
Service Portal) โดยสามารถเข้าใช้งานหลายระบบได้โดยไม่ต้องลงชื่อ
เข้าใช้งานซ้ าอีกครั้ง 

 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการความรู้เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) 
ภายในองค์กร  มีการสร้างรหัสเข้าใช้งาน เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารภายในองค์กรให้เจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web 
Application)  

กลุ่มงานศูนย์
ข้อมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

 
 


