รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ศูนยคณ
ุ ธรรม (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) จัดตั้งเปนหนวยงานเฉพาะดาน
ตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 ในสังกัดสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
หรือ สบร. สํานัก นายกรัฐมนตรี โดยกําหนดวัตถุประสงคเพื่อทํ าหนาที่หลั กในการบริหารจัดการและพัฒนาองค
ความรูดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประสานงานและสนับสนุนใหเกิดเครือขายองคกรดานการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ใหมีพลังในการพัฒนาคุณภาพประชากรของชาติในดานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรักษาดุลยภาพใน
การพัฒนาสัง คมไทย มีคณะกรรมการดําเนินงานศูนยคุณธรรมโดยคาสั่ ง สบร. ที่ส ามารถกําหนดเปาหมายและ
นโยบายการบริหารงานดวยตนเอง
หลักการทํางานที่สําคัญและเปนผลงานเชิงประจักษของศูนยคุณธรรม คือ กระบวนการสมัชชา
คุณธรรมแห งชาติ ด วยการเปดโอกาสให ประชาชนมี สวนร วมในการเสนอป ญ หาและแนวทางแกไขป ญหาดาน
คุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดตอเนื่องมาแลว 6 ครั้ง ตั้งแต พ.ศ. 2548 – 2554 เพื่อใหเกิดการยอมรับและมีความ
มุงมั่นในการยึดถือนําไปสูการปฏิบัติ การวิจัยและจัดการความรู เพื่อสืบคน แสวงหาองคความรูและตนแบบดาน
คุณธรรมและจริยธรรม มากกวา 200 รายการ อาทิ ตนแบบจิตอาสา แผนที่ความดี ที่นําไปสูนโยบายบริหารราชการ
แผนดิน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) การจัดงานเปดขอบฟาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปดโอกาสใหสาธารณชนผูสนใจ ได
แลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการวิจัยดานคุณธรรมจริยธรรม และการสื่อสาร รณรงค และ
เผยแพรองคความรู อาทิ กิจกรรมทําดีไมตองเดี๋ยว เครือขายศูนยเรียนรูเชิงคุณธรรม ที่สอดคลองกับพื้นที่และบริบท
แตละแหง จัดทําภาพยนตรสารคดีสั้น 3 นาที ชื่อ ดอกไมบาน…สื่อสารความดี เพื่อเผยแพรกิจกรรมและกระบวนการ
สรางคุณธรรมความดีในสังคมเผยแพรทางสถานีโทรทัศน และมีผลผลิตดานสื่อสาธารณะ จํานวน 204 เรื่อง
พ.ศ. 2551 สบร. รับขอสังเกตจากสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
การบริหารงานของ สบร. ตามมาตรา 28 ซึ่งมีลักษณะองคการมหาชนซอนองคการมหาชน คณะกรรมการบริหาร
สบร. จึงมีมติยุบเลิกประกาศจัดตัง้ หนวยงานเฉพาะดานและปรับสถานะของหนวยงานเฉพาะดานเปนสวนงานภายใน
และปรับภารกิจใหสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) การบริหารงานในสถานะสวน
งานภายในขององคการมหาชนดัง กลาว สง ผลให การปฏิบัติง านของศูนยคุณธรรมไมสอดคลองกับภาระงานของ
สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู จึงเห็นควรให
ศูนยคุณธรรมทํ าเรื่ องขอแยกตัวออกมาเป นองคก ารมหาชน ดําเนินงานตามเป าหมายที่ ตั้ง ไวแตแรก โดยเริ่ ม
ดําเนินการขอจัดตั้งเปนองคการมหาชน ผานสํานักงาน ก.พ.ร. ระหวาง พ.ศ. 2552 – 2554
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พ.ศ. 2554 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหารและ
พัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ไดรับการจัดตั้งเปนศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ในกํากับของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวั ฒ นธรรม ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ศู น ย คุณ ธรรม (องค ก ารมหาชน) พ.ศ. 2554 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
1) สงเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุมหรือเครือขายทางสังคม และประสานความรวมมือ
กับทุกภาคสวน รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติทสี่ อดคลองกับแนวทางหรือกรอบการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ.
2550 เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
2) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย คนควา พัฒนาองคความรู สรางองคความรูใหม รวบรวม
องคความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู บริหารจัดการความรู เผยแพรองคความรูดานคุณธรรมความดี และเปนศูนยขอมูล
เกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเปนคนดีของสังคม
3) สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ในการดําเนินการเพื่อใหเ กิดความเขมแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการ พัฒนาคุณธรรม
ความดีในรูปแบบตาง ๆ
4) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ และการใชกระบวนการมีสวนรวมทางสังคม เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาคุณธรรมความดี
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
1.4 ผูอํานวยการ : นายสิน สื่อสวน
1.5 รายชื่อคณะกรรมการฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. เทียนฉาย กีระนันทน
นายวิเชียร ชวลิต
ศ. ดร. อภินันท โปษยานนท
นายกมล รอดคลาย
พลโท นิวัติ บูรณะกุล
ศาสตราจารย ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม
นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมการ
8. นางสาวนราทิพย พุมทรัพย
9. นางฑิฆัมพร กองสอน
10. นายธาดา เศวตศิลา
11. ผูอานวยการศูนยคุณธรรม

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง

อัตรากําลัง 29 คน (ไมรวมผูอํานวยการ)
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“ศูนยคุณธรรมเปนแหลงกลางพัฒนาความรูและนวัตกรรมดานคุณธรรม รวมทั้งสรางเสริมพลั ง
เครือขายเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”
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พันธกิจ
1) ดําเนินการสราง พัฒนาและเผยแพรองคความรูดานคุณธรรมจริยธรรมดวยกระบวนการจัดการ
ความรูรูปแบบตางๆ
2) ดําเนินการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรม ทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ
3) สงเสริม สนับสนุนเครือขายองคกรภาคีที่เกีย่ วของในการสรางเสริมคุณธรรมความดี และการรวม
พลังของกลุมเครือขายทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร
1) สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาองคความรูนวัตกรรมดานคุณธรรมความดี และเผยแพร
2) พัฒ นากระบวนการสมั ชชาคุ ณธรรม สร างเสริ ม สนั บ สนุน พลั ง ความเขม แข็ ง ของภาคี
เครือขาย
3) เสริมสรางความเขมแข็งขององคกร

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.4953 ซึ่งอยูในระดับดีกวาเปาหมาย โดยในมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ไดคะแนน 5.0000 อยูในระดับดีกวาเปาหมายมาก ในมิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนา
องคการ ไดคะแนน 4.6426 อยูในระดับดีกวาเปาหมาย ในมิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซึ่งเปนไปตาม
พันธกิจและยุทธศาสตร ไดคะแนน 4.5000 อยูในระดับดีกวาเปาหมาย และในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ได
คะแนน 3.9714 อยูในระดับเปนไปตามเปาหมาย ตามลําดับ โดยสรุป ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) มีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับ ดีกวาเปาหมาย ตามเกณฑที่ กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยมี รายละเอียดการ
ประเมิน ดังนี้
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของศูนยคุณธรรม
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผลประเมินแยกตามมิติ
ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 คุณภาพการใหบริการ
ประสิทธิภาพของ
มิติที่ 3
การปฏิบัติงาน
การกํากับดูแลกิจการและ
มิติที่ 4
การพัฒนาองคการ
รวมทุกมิติ
มิติที่ 1

น้ําหนัก ผลคะแนน

ระดับ
คะแนน
5.0000

60%

4.5000

14%

3.9714

3.0000

9%

5.0000

2.0000

17%

4.6426

1.0000

100%

4.4953

4.0000

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4 รวมทุกมิติ
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2.2 ตารางเปรียบเทีย บผลการประเมินรายปข องศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2558

5.0000

คะแนน พ.ศ.

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวม

2557
2558

4.3519
4.5000

3.7963
3.9714

5.0000
5.0000

3.5333
4.6426

4.2106
4.4953

4.2106

4.4953

4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
2557

2558
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิน การปฏิบัติ งานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตั วชี้วัด ผลการปฏิ บั ติ งาน

หน วยวัด

น้ํา หนั ก
(รอ ยละ)

1

2

เกณฑ การให ค ะแนน
3
4

5

ผลการดํ าเนิ น งาน
ผลการ คาคะแนน คะแนน
ดํ าเนิ น งาน ที่ ได ถวงน้ํ า หนั ก
4.5000
5.00
5.0000 1.0000

มิติที่ 1 มิ ติ ดานประสิท ธิผ ลของการปฏิบั ติง าน
1.1 ระดับความสําเร็ จของการสงเสริมคุณธรรม
ระดับ
ระดับพื้น ที่
1.2 ระดับความสําเร็ จของการผลักดั น แผนความ
ระดับ
ซื่อ ตรงแห งชาติ
1.3 ระดับความสําเร็ จของการขยายผลดั ชนี ชี้วัด
ระดับ
ความซื่ อตรงขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น ใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2558
1.4 ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาองค ความรู และ
ระดับ
เผยแพร สูสาธารณะ
1.5 ระดับความสําเร็ จของการศึกษาความเป น ไปได
ระดับ
ในการจัด ทํา ดัชนี ภาพลักษณคุณธรรมของ
ภาครัฐในประเทศไทย
มิติที่ 2 มิ ติ ดานคุณ ภาพการให บ ริก าร
2.1 ระดับความสําเร็ จของการสํารวจความพึง พอใจ
ระดับ
และพัฒ นาการใหบริ ก าร
2.2 ระดับความสําเร็ จของการปรั บปรุ งคุณภาพงาน
ระดับ
เพื่อ ความเชื่อ มั่น ที่ มีต อการดําเนิ น กิจการของ
ศูน ยคุณธรรม
มิติที่ 3 มิ ติ ดานประสิท ธิภาพของการปฏิบั ติง าน
3.1 ร อยละของการเบิก จ ายตามแผนการใชจายเงิน
ร อยละ
3.2 ระดับความสําเร็ จในการจัด ทํา มาตรฐานงาน
ระดับ
มิติที่ 4 มิ ติ ดานการกํากับ ดูแ ลกิ จการและการพัฒ นาองคการ
4.1 ระดับการพัฒ นาดานการกํา กั บดูแลกิ จการ
ระดับ
4.2 ระดับคุ ณธรรมและความโปร งใสการดําเนิ น งาน
ระดับ
ของหน วยงาน
4.3 ระดับความสําเร็ จของการประเมิน ผลการ
ระดับ
ดําเนิ น งานตามที่ กําหนดไวในกฎหมายจั ดตั้ ง
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3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 4.5000
ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตั้ง พันธกิจและ
ยุทธศาสตรของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
 ด า นพั ฒนากระบวนการสมั ช ชาคุ ณ ธรรม สร า งเสริ ม สนั บ สนุ น พลั ง ความเข ม แข็ ง ของภาคี
เครือขาย :
- การสงเสริมคุณธรรมระดับพื้นที่ : มีผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริหารศูนยคุณธรรม ตองการใหมีการสงเสริมหรือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในเชิงพื้นที่ (Area Base) นอกเหนือจากการสนับสนุนใหทําในหนวยงานตางๆ ที่
เปนเครือขายของศูนยคุณธรรม โดยศูนยคุณธรรมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณธรรมป 2558 ใน
พื้นที่ 4 จังหวัดนํารอง ไดแก
1. ภาคเหนือ จังหวัดนํารองคือ จังหวัดพิจิตร
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนํารองคือ จังหวัดบุรีรัมย
3. ภาคกลาง จังหวัดนํารองคือ จังหวัดราชบุรี
4. ภาคใต จังหวัดนํารองคือ จังหวัดพัทลุง
โดยไดดําเนินการแลวเสร็จรอยละ 100 คือดําเนินการตามแผนการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ครบทั้ง
6 กิจกรรม ประกอบดวย
1. การประเมินสถานการณคุณธรรมของจังหวัด
2. การจัดทําแผนการเชื่อมโยงองคกรที่เขารวม
3. การถอดองคความรูพื้นที่ จังหวัดละ 5 แหง
4. การจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัด
5. การจัดทําสื่อนิทรรศการ
6. การประเมินผลสรุปผลทบทวน
ทั้งนีไ้ ดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามแผนฯ แลวเสร็จครบถวน มีองคกร/
หนวยงานที่รวมขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดๆ มากกวา 15 องคกร /หนวยงานในพื้นที่
4 จังหวัดนํารอง ประเด็นการขับเคลื่อนคุณธรรมในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด โดยสรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
จังหวัดบุรีรัมย ใชธรรมนูญหมูบาน 9 ดี และสรางการเชื่อมโยงเครือขายภาคสวนตาง ๆ ใหเขามามี
สวนรวม จัดงานเปดพื้นที่ความรูเรื่องธรรมนูญหมูบานสันติสุข ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดบุรีรัมย
"ภายใตแนวคิดบุ รี รั ม ยเ มื องสั นติสุ ข 9 ดี "ผลจากการจั ดงานผู ร วมงานเกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู
ประสบการณ เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงพื้นที่ และไดเรียนรูตัวอยางเครื่องมือที่จะนําไปประยุกตใช
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงพื้นทีจ่ ังหวัดนํารอง แกนนําหมูบาน/พื้นที่ตนแบบหมูบา นธรรมนูญสันติสุข
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9 ดี ที่ ได รั บ คั ด เลื อ กเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จและมี กํ าลั ง ใจในการดํา เนิน กิ จ กรรมต อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น
เครือขายศูนยคุณธรรมไดรับการรับรู ตอยอด ขยายผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใน
ระยะตอไป
จังหวัดพัทลุง ใชการบูรณาการงานประเด็นตางๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน และประกาศการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง ภายใตแนวคิด “เมืองลุง เมืองบายใจ
กินอิ่ม นอนอุน บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสรางโอกาสในการสรางการรับรูและขอตระหนักของ
สังคม ดานคุณธรรมความดี ในจังหวัดพัทลุง รูปแบบการจัดงาน มีการจัดตลาดนัดความดี พื้นที่ตําบล
และองคกรที่สมัครใจรวมจัดแสดงผลงานและแผนงานที่จะดําเนินการที่เนนย้ําไปสูการปฏิบัติใหเปนจริง
ทั้งเมืองใน 3 ประเด็นหลั ก คือ การสรางเสริมวินัย การใสใจสิ่งแวดลอม และการฟนวัฒนธรรมผ า
พื้นบาน รวมทั้งมีปาฐกถาพิเศษ โดยพลเอก สุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี ในหัวขอ "สังคมคุณธรรมพลัง
การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย" ซึ่งตอกย้ําเรื่องคุณธรรมความดี เปนรากฐานสําคัญในการสรางเมืองพัทลุง
ใหเปนเมืองบายใจ อยูเย็นเปนสุข
จังหวัดพิจิตร ใชการรวมพลังเครือขายตางๆในพื้นที่ และประกาศจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด
พิจิตร ภายใตแนวคิด รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสูการปฏิรูปประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเปนโอกาสใน
การสรางการรับรูและขอตระหนักของสังคม ดานคุณธรรมความดี ในจังหวัดพิจิตร ผานการจัดตลาดนัด
ความดี ซึ่ ง มี เ ครื อขายองคก รที่ สมั ครใจเขาร วมขับ เคลื่ อนสั ง คมคุณธรรม ในจั ง หวัดพิจิ ตรรวม 10
เครื อขายสํ าคัญ จั ดแสดงผลงานและแผนงานที่ จ ะดําเนินการในแตล ะพื้นที่ มี เ สวนาวิชาการจาก
เครือขายตางๆ ที่บอกเลาประสบการณการขับเคลื่อนดานคุณธรรม ความดี และขอเสนอ “ปญหาที่
อยากแก ความดีที่อยากทํา” โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเขารวม และการปาฐกถาพิเศษ
"สร างคนดีสู สั ง คม" โดยศาสตราจารยเ กี ยรติคุณนายแพทยเ กษม วัฒ นชัย องคมนตรี ซึ่ ง ตอกย้ํา
ความสําคัญในเรื่องคุณธรรม ความดี ที่จะสรางชาติบานเมืองใหรอดปลอดภัย และสนับสนุนแนวคิด
การรวมพลังเครือขายเพื่อสรางสังคมคุณธรรมระดับพื้นที่ตอไป
จังหวัดราชบุรี มีก ารรวมกลุม เครือขายประเด็นงานในพื้นที่และรวมกั นจั ดงานตลาดนัดความดี
ราชบุรี 2 ครั้ง ที่อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งทําใหคนในพื้นที่ตนื่ ตัวกับการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี
ในพื้นที่เกิดการรวมพลคนทําดี ทําใหเกิดแนวคิดการการจัดงานตลาดนัดความดีราชบุรคี รั้งที่ 2 ที่อําเภอ
โพธาราม โดยมีศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปนประธานเปดงานและ
ปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ “พลังจิตอาสา สรางสังคมคุณธรรม”เนนกระบวนการสรางจิตอาสาและอนุรักษ
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ทําใหเกิดกระแสการรวมสรางคุณธรรมความดี และการมีสวนรวมของ
ทุกภาคีเครือขายในจังหวัดราชบุรี
การดําเนินงานตอเนื่องในปง บประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนยคุณธรรมไดวางแผนการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม ไปยังจัง หวัดอื่นๆ โดยมีพื้นที่ 4 จังหวัดนําร อง เปนตนแบบในการ
ดําเนินงาน
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- การผลักดันแผนความซื่อตรงแหงชาติ : มีผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 3.0000 คะแนน
สําหรับการผลักดันแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ กระบวนการพัฒนาปรับปรุง เนื้อหา สาระสําคัญ
แนวทางการดํา เนิน งานของแผนพั ฒ นาความซื่ อตรง ให ส อดคล องกั บ สถานการณ ป จ จุ บั น ด ว ย
กระบวนการมี สวนร วมของหนวยงานองคก รเครื อขายที่ เกี่ ยวของ และนําเสนอตอรั ฐมนตรี วาการ
กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อใหความเห็นชอบ และพิจารณานาเสนอตอคณะรัฐมนตรี โดยผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนยคุณธรรม ไดเริ่มทบทวนแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ พ.ศ. 25582559 และนําเสนอคณะกรรมการบริหารเห็นชอบในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 จากนั้นไดนําเสนอ
แผนความซื่ อตรงแหง ชาติให รัฐมนตรี วาการกระทรวงวัฒ นธรรมเรียบร อยแลว เพื่อใหรั ฐมนตรี ฯ
พิจารณานําเสนอแผนฯ ตอคณะรัฐมนตรี แตสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังไมไดรับเรื่องและบรรจุ
เปนวาระในการประชุมคณะรัฐมนตรี
 ดานการส งเสริม การศึกษาคนควา วิจัย พัฒนาองคความรู นวัตกรรมดานคุณธรรมความดี และ
เผยแพร
- การขยายผลดัชนีชี้วัดความซื่อตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 :
มีผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 3.0000 คะแนน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยการนําเครื่องมือ
ดัชนีชี้วัดความซื่อตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปใชในการบริการจัดการองคกร ซึ่งศูนยคุณธรรมได
ดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการบริหารเห็นชอบดัชนีวัดความซื่อตรง และมีหนังสือแจงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหมาเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกตใชตัวชี้วัดความซื่อตรงฯ การนําดัชนีชี้วัด
ความซือ่ ตรงขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ไปใช ใหแกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจากทั่วประเทศที่
สนใจ จํานวน 5 รุน จํานวน 172 องคกร เปาหมายเพื่อใชในการบริหารจัดการองคกรดวยความอยูดีมีสุข
ของคนในชุมชนทองถิ่น และมี อปท. นําไปใชจริงจํานวน 60 องคกร โดย อปท. ไดรายงานผลการประเมิน
มายังศูนยคุณธรรมเรียบรอยแลว ทั้งนี้ยังขาดการประเมิน ตามดัชนีชี้วัด ทําใหการดําเนินงานยังขาดความ
ครบถวนตามเปาหมายที่กําหนดไว
ปญหา อุปสรรค ที่พบในการดําเนินงานตัวชี้วัด ดังนี้
1. การใหความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากการประเมินผล ตามดัชนีชี้วัด ตองมีการ
ประสานงาน ดําเนินงานรวมกัน ซึ่งในบางแหงยังไมใหความรวมมือเทาที่ควร เนื่องจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบางแหงมีภาระงานที่ตองดําเนินการมากมาย
2. งบประมาณในการดําเนินงาน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไมมีงบประมาณรองรับ และ
ศูนยคุณธรรมเองก็มีงบประมาณจํากัด ไมสามารถสนับสนุนไดทั้งหมด

10
- การพัฒนาองคความรู และเผยแพรสสู าธารณะ : มีผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000
คะแนน
ซึ่งศูนยคุณธรรมสามารถผลิตองคความรูใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แลวเสร็จ จํานวน 30
เรื่อง โดยองคความรู ไดแก 1) หลักสูตรที่มีการนําไปอบรมจริง 2) ชุดความรู 3) ผลงานวิจัย 4) เครื่องมือ
ตางๆ ซึ่งองคความรูนั้น ศูนยคุณธรรมเปนผูจัดทํา/พัฒนา/ปรับปรุง/ถอดองคความรูเอง และนําองคความรู
เหลานั้นไปเผยแพรสูสาธารณะผานชองทางตางๆ โดยองคความรูที่เกิดขึ้น ผูรับสามารถนําไปใชประโยชน
ไดโดยตรง หรือสามารถนํามาปรับใชได เพื่อใหเหมาะสมกับสานการณหรืองานที่กระทําอยู ซึ่งไดเผยแพร
องคความรูในเว็บไซตศูนยคุณธรรม จํานวน 30 เรื่อง โดยมีผูเขาชมองคความรูทั้งหมด (ไมนับซ้ํา ip)
57,092 ครั้ง และมีหนวยงานนําองคความรูของศูนยคุณธรรมไปจัดเปนหลั กสูตรฝ กอบรม จํานวน 6
หลักสูตร ไดแก
1. หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน
2. หลักสูตรเยาวชนไรคอรรัปชั่น 2020
3. หลักสูตร การใชตัวชี้วัดความซื่อตรงของอปท.
4. หลักสูตร บริหารจัดการโครงการสงเสริมคุณธรรมความดี
5. หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ (กองบัญชาการตํารวจ)
6. หลักสูตร SR-SCHOOL การบริหารสถานศึกษาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
สําหรับชองทางการสื่อสาร เผยแพรขอมูลองคความรูดานคุณธรรมในเชิงรุกที่หลากหลายมากขึ้น ไดแก
- การจัดกิจกรรม Press Tour เชิญสื่อมวลชนแขนงตางๆ เดินทางรวมกิจกรรมในพื้นที่ตนแบบ
ดานคุณธรรมในหลายพื้นที่ อาทิ เวที ส มัชชาคุณธรรมระดับจั ง หวัดนําร อง 4 จั งหวัด และ
กิจกรรมเปดบานคุณธรรมของโรงเรียนคุณธรรม เปนตน
- ผลิตและเผยแพรรายการ “สรางชาติโปรงใส สรางไทยซื่อตรง” รวมกับสถานีโทรทัศน TNN2
เป นรายการสาระบั นเทิง ที่ มีเ ป าหมายในการเชิญ บุ คคล ผูแทนองคกรที่ เป นแบบอยางดาน
คุณธรรมในรูปแบบตางๆ มารวมรายการเพื่อเปดพื้นที่ใหคนดีมีโอกาสไดนําเสนอแนวคิดและผล
การทํางานตอสาธารณะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน TNN2 ในป 2558 จํานวน 45 ตอน มี
กลุมผูชมรายการครั้งละประมาณไมนอยกวา 500,000 คน
- ประสานความร วมมื อกั บ สื่ อท องถิ่นในพื้ นที่ ขับ เคลื่ อนงานของศูนย คุณธรรม เช นสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประจําจังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด เครือขายสื่อทองถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดนํารอง สนับสนุนการถายทอดเนื้อหาสาระ องคความรูดานคุณธรรมและเผยแพร/
ถายทอดบรรยากาศกิจรรมของศูนยคุณธรรมในพื้นที่ตางๆ
- การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต การจัดทําแฟนเพจเครือขายตางๆ การผลิตสื่อเอกสาร และวีดี
ทัศนเพื่อ สรางการเรียนรูและประชาสัมพันธองคกร เปนตน
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- การศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําดัช นีภาพลักษณคุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย : เปน
การศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําดัชนีภาพลักษณคุณธรรมของภาครัฐและศึกษาดัชนีภาพลักษณคุณธรรม
ของสังคมไทย มีผลการดําเนินงานอยูที่ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได
ดําเนินงาน แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําดัชนีภาพลักษณคุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย มีกรอบแนวทาง
การศึกษาภาพลักษณคุณธรรมของหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย และดําเนินการตามกรอบแนวทางที่กําหนด
มีรายงานการศึกษาสถานการณภาพลักษณคุณธรรมของหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย มีการสรางการรับรู
และรับฟงขอเสนอแนะผลการศึกษาสถานการณภาพลักษณคุณธรรมของหนวยงานภาครัฐรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ และมีกรอบแนวทางในการจัดทําดัชนีภาพลักษณคุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 14) คาคะแนนที่ได 3.9714
3.2.1 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนยคุณธรรมไดจัดจาง
บุคคลภายนอกดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการ และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารศูนยคุณธรรม เกี่ยวกับวิธีการสํารวจ/แบบสอบถามกอนดําเนินการสํารวจ โดยสรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยคุณธรรมในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่รอยละ 88.80 อยูที่ระดับ
คะแนน 4.7600 คะแนน และไดเสนอรายงานผลการปรับปรุงตามผลสํารวจฯ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอ
คณะกรรมการบริหารศูนยคุณธรรมเรียบรอยแลว
3.2.2 การสํารวจความเชื่อมั่นที่มีตอการดําเนินกิจการของศูนยคุณธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศูนยคุณธรรมไดจัดจางบุคคลภายนอกดําเนินการสํารวจความเชื่อมั่นที่มีตอการดําเนินกิจการของศูนยคุณธรรม และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนยคุณธรรม เกี่ยวกับวิธีการสํารวจ/แบบสอบถามกอนดําเนินการ
สํารวจ โดยสรุปผลการสํารวจความเชื่อมั่นตอการดําเนินกิจการของศูนยคุณธรรมที่รอยละ 78.83 อยูที่ระดับคะแนน
2.0000 คะแนน
3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 9) คาคะแนนที่ได 5.0000
ในดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนยคุณธรรมมีผลการดําเนินการที่
สะทอนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก
3.3.1 ดานการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนยคุณธรรมมีงบประมาณ
ทั้ง สิ้ น 65.557 ลานบาท เบิ กจ ายจริ ง เป นเงิ น 62.118 ล านบาท คิดเปนร อยละ 94.76 แตอยางไรก็ตาม ศูนย
คุณธรรมสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตที่กําหนดไวในแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งแสดง
วา ศูนยคุณธรรม สามารถประหยัดงบประมาณไดและใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพจึงมีผลอยูที่ระดับคะแนน
5.0000 คะแนน

12
3.3.2 ระดับความสํา เร็จในการจัดทํา มาตรฐานงาน มีผ ลการดําเนินงานอยูที่ ระดับ คะแนน 5.0000
คะแนน โดยศูนยคุณธรรมไดดําเนินการจัดทําแนวทางและรูปแบบการจัดทํามาตรฐานงานที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหาร มีการดําเนินการวิเคราะห และจัดทํามาตรฐานงาน 3 งาน คือ งานดานการเงิน งานดานพัสดุ และงานสาร
บรรณ ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการศูนยคุณธรรม และไดมีการประชุมสรางความเขาใจในการใชมาตรฐาน
งาน เพื่อนํามาตรฐานงานมาใชในการฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และไดนําไปสูการปฏิบัติ
3.4 มิติที่ 4 ดา นการกํา กับดูแ ลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 17) คา คะแนนที่ไ ด
4.6426 มีตัวชี้วัดที่สะทอนถึงการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ดังนี้
3.4.1 ดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 17) คาคะแนนที่ได 4.8925 การประเมินผลระดับการ
พัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมากของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามคํารั บรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน เนื่องจากผลการประเมิ นจะแสดงใหเห็นวาองคการ
สามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเ พื่อการบรรลุเ ปาหมายระยะสั้นเทานั้น การ
ประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลตนเองที่ดี โดยพิจารณาจาก
กระบวนการสงเสริมใหมกี ารกํากับดูแลที่ดี และการสนับสนุนใหคณะกรรมการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ
อยางครบถวนและมีประสิทธิผล จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
รายไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นทีเ่ กี่ยวกับผลประเมินและ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาทีก่ รรมการ
คะแนนรวม

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
5.0000

1.75

4.3857

0.5
1
1.75
2

5.0000
5.0000
5.0000
5.0000

1

5.0000

10

4.8925
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2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถของ
คณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการ

1.1 คณะกรรมการใหความ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลา
ที่กําหนด
5.0
4.0
3.0
2.0

1.2 บทบาทของคณะกรรมการใน
การติดตามผลการดําเนินงานของ
องคการมหาชนรายไตรมาส

1.0
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ
รวมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผล…

0.0

1.5 การเปดเผยขอมูลและความ
โปรงใส

1.3 การรายงานผลการดําเนินงาน
ตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการ
มหาชน
1.4 การเขารวมการประชุมของ
คณะกรรมการ

ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ = 4.8925 คะแนน

1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน
- คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป ภายในเวลาที่
กําหนด โดยคณะกรรมการบริหารไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบอนุมัติ (ราง) แผนปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
2557 โดยพิจารณาความสอดคลองแผนฯกับวัตถุประสงคจัดตั้งขององคการมหาชน ประกอบดวย 5 ประเด็น คือ
1)วิสัยทัศน 2)ภารกิจหรือพันธกิจ 3)วัตถุประสงค/นโยบาย 4) กลยุทธ 5) เปาหมาย โดยเนื้อหาของแผนปฏิบัติ
งานประจําปมี 6 ประเด็น คือ 1)วัตถุประสงค 2)เปาหมาย 3)ขั้นตอน 4)ระยะเวลา 5)งบประมาณคาใชจาย 6)
ผูรับ ผิดชอบ นอกจากนี้ในการเสนอแผนยุทธศาสตร ให คณะกรรมการพิจารณา ไดมีขอมู ลการวิเคราะหสภาวะ
แวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอองคกรอยางเปนรูปธรรม
- บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนรายไตรมาส มี
รายละเอียดดังนี้
- การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of
Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ประกอบดวย รายงานเกี่ยวกั บ
สภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามผลการประเมินผล มีรายงานผลการควบคุม ภายในตอคณะกรรมการจํ านวน 4 ครั้ง 4 ไตรมาส โดยมี 1
ไตรมาสที่เกินระยะเวลาที่กําหนด
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- การพิจ ารณาแผนและรายงานผลของการตรวจสอบภายใน ต อ คณะกรรมการทุ ก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 3 ครั้ง 3 ไตรมาส แตมี 1 ไตรมาสที่เกิน
ระยะเวลาที่กําหนด
- การพิ จ ารณาแผนและการรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยการวิ เ คราะห
ความเสี่ ยง (ระบุ โ อกาสและผลกระทบความเสี่ ยง และจั ดระดับ ความเสี่ ยงในแตล ะดาน เชน ความเสี่ ยงเชิ ง
ยุทธศาสตร ธรรมาภิบาล กระบวนการทํางาน และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดย
มีรายงานผลตอคณะกรรมการทุกไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง 4
ไตรมาส แตมี 1 ไตรมาสที่เกินระยะเวลาที่กําหนด
- การพิจ ารณาแผนและการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ ตอคณะกรรมการทุ ก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง 4 ไตรมาส แตมี 1 ไตรมาสที่เกิน
ระยะเวลาที่กําหนด
- การพิจ ารณาแผนและการรายงานผลการบริหารทรั พยากรบุ คคล ตอคณะกรรมการทุ ก
ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง 4 ไตรมาส แตมี 2 ไตรมาสที่เกิน
ระยะเวลาที่กําหนด และไมมีการประเมินผลงานผูบริหารระดับสูง (รองจากผูอํานวยการ 2 ระดับ) เนื่องจากไมมีผู
ดํารงตําแหนงดังกลาวหลายปแลว
- การพิจารณารายงานดานการเงิน มีการวิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือวิเคราะหผล
การดํ า เนิ น งานเที ย บกั บ เป า หมายพร อ มทั้ ง ระบุ ป ญ หาอุ ป สรรค เสนอต อ คณะกรรมการทุ ก ไตรมาส และ
คณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง 4 ไตรมาส แตมี 3 ไตรมาสที่เกินระยะเวลาที่กําหนด
- การพิจ ารณารายงานดานภารกิจ หลั ก มี การวิเ คราะหส าเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรื อ
วิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งระบุปญ
 หาอุปสรรค เสนอตอคณะกรรมการทุกไตรมาส และ
คณะกรรมการไดใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ จํานวน 4 ครั้ง 4 ไตรมาส แตมี 3 ไตรมาสที่เกินระยะเวลาที่กําหนด
- การสงรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
องคการมหาชน มีการสงรายงานผลการดําเนินงานการเงินและดานภารกิจหลักแกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการ
มหาชน 2 ครั้ง
- การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารใหความสําคัญแกการเขา
ประชุม โดยจํานวนครั้งของการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง มีจํานวนคณะกรรมการมาเขารวมประชุมรอยละ 80 ขึ้นไป
จํานวน 12 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100
- การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ในรายงานประจําป หรือเว็บไซตขององคการมหาชน
ครบถวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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- มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหดานการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององคกร มี
ขอมูลคําอธิบายและการวิเ คราะห ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ พรอมทั้งระบุ
ปญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไข
- มีขอมูลงบการเงิน หรือรายงานทางการเงิน ประกอบดวย 1) งบดุล 2) งบกําไรขาดทุน
3) งบกระแสเงินสด 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการองคการมหาชนเปนรายบุคคล ประกอบดวย 1) อายุ
2) วุฒิการศึกษา 3) ประวัติการทํางาน 4) ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันนอกเหนือจากใน
องคการมหาชน ครบถวน
- มีขอมูลการเขาประชุมของคณะกรรมการองคการมหาชน
- มีขอมูลโครงสรางของคณะกรรมการองคการมหาชนและอนุกรรมการ ครบถวนทุกคณะ
ในรายงานประจําป
- มีขอมูลภารกิจหลักและแผนยุท ธศาสตร ประกอบดวย 1) ประวัติความเปนมาของ
องคการมหาชน 2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ สําคัญ ความเสี่ยงสําคัญ ของ
องคกร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ หลั กที่ ผานมา 3) คําอธิบ ายภาพรวมการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน 4) ขอมูลเชิงสถิติและคําอธิบายภาพรวมแผน
ยุทธศาสตรและเปาหมายการปฏิบัติงานขององคกรในระยะเวลา 3 - 5 ปขางหนา
- มีขอมูลที่สําคัญในเว็บไซตขององคการมหาชน มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่
สําคัญครบถวนและทันกาล ครบ 9 ประเด็น คือ 1) รายงานประจํ าป 2) โครงการ
ลงทุนที่สํ าคัญ 3) การจั ดซื้อจัดจ าง 4) การแถลงทิศทางนโยบายขององคก าร โดย
ผูบริหาร 5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ 6) แผนงานที่สําคัญ 7) นโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 8) ผลการปฏิบัติงานทั้งการเงินและภารกิจหลัก และ 9) ขอบังคับและ/
หรือระเบียบขององคการมหาชนทางเว็บไซตของหนวยงาน
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองคการมหาชน
- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมอยาง
เปนทางการ คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกั บการประเมิ นและกําหนดแนวทางปฏิบั ติรวมกัน โดย
คณะกรรมการไดทําการประเมินตนเอง และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการถูกนําเสนอตอที่ประชุมอยาง
เปนทางการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
- การจัดใหมกี ิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของคณะกรรมการ โดยศูนยคุณธรรมมีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม พิจารณาจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยคุณธรรม ครั้งที่ 39 (12/2557)
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วันที่ 17 ธ.ค. 57 ที่มีการปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม นอกจากนี้ไดมีการจัดกิจกรรมใหคณะกรรมการบริหารฯ
เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของศูนยฯ ในพื้นที่
3.4.2 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน (น้ําหนักรอยละ 5 ) คา
คะแนนที่ได 4.0000 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
องคประกอบ
ดัชนีที่ 1 ความโปรงใส (Transparency)
ดัชนีที่ 2 ความพรอมรับผิด (Accountability)
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)
ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture)
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity)
คะแนน ITA

ผลการประเมิน
81.44
65.00
100
60.19
68.50
76.84

3.4.3 การประเมินผลการดํา เนินงานตามที่กํา หนดไวในกฎหมายจัดตั้ง (น้ํา หนักรอยละ 2)
คาคะแนน ที่ได 5.0000 โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยคุณธรรม เพื่อประโยชนในการพัฒนา และ
ปรับปรุงรายการปฏิบัติงานของศูนยคุณธรรมใหมีประสิท ธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สรางความรับ ผิดชอบ และความ
เชื่อถือแกสาธารณะชนในกิจการของศูนยฯ ตลอดจนการติดตามความกาวหนาและการตรวจสอบการดําเนินงานของ
ศูนยใหเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไวโดยสถาบัน หนวยงาน องคกร หรือคณะบุคคลที่
เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรา 37 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศูนย
คุณธรรม (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 ทั้งนีป้ ระเด็นการประเมินผลครอบคลุม 3 ประเด็น คือ 1) ประสิทธิภาพ 2)
ประสิทธิผล และ 3) การพัฒนาองคการ และไดนําเสนอผลการประเมินความคุมคาตอคณะกรรมการองคการมหาชน
และส งสาเนารายงานดังกลาวมายัง สานัก งาน ก.พ.ร และเสนอแผนการปรั บปรุง หรื อพัฒนาหนวยงาน ตอ
คณะกรรมการองคการมหาชนเพื่อพิจารณา

4. จุดเดน / พัฒนาการทีด่ ีขององคการมหาชน
ศูนยคุณธรรม สามารถดําเนินการในภาพรวมทั้ง 4 มิตไิ ดเปนอยางดี ผลคะแนนที่ไดรับจากการประเมินอยู
ในระดับดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว โดยเฉพาะในมิตทิ ี่ 3 มิตดิ านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่มีผลการประเมินสูงสุด
ไดคะแนน 5.0000 คะแนน และอยูในระดับดีกวาเปาหมายมาก โดยเฉพาะตัวชี้วัดรอยละของการเบิก จายตาม
แผนการใชจายเงิน พบวาศูนยคุณธรรมมีการใชงบประมาณเบิกจายจริงต่ํากวางบประมาณที่ตั้งไว แตยังสามารถ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตที่กําหนดไวในแผนฯประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งแสดงวาศูนยคุณธรรม
สามารถประหยัดงบประมาณได และใชงบประมาณอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ สําหรับอีก 3 มิติคือ มิติที่ 4 มิติ
ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และ มิติที่ 2 มิติ
ดานคุณภาพการใหบริการ ก็สามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวเชนกัน
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5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) การดําเนินงานตัวชี้วัดความซื่อตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หากมีการดําเนินงานตอเนื่องใน
ปงบประมาณตอไป ควรมีการวิเคราะหและจัดทําแผนงานการดําเนินงานตลอดทั้งป เชน การใชงบประมาณในการ
ดําเนินงาน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไมมีงบประมาณรองรับ และศูนยคุณธรรมเองก็มีงบประมาณ
จํากัด ไมสามารถสนับสนุนไดทั้งหมด จึงตองมีการวางแผนเพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปไดดียิ่งขึ้น
2) ตัวชี้วัดของศูนยคุณธรรมส วนใหญ ยัง เปนตัวชี้วัดที่อยูในระดับ กระบวนการ ยัง ไม เห็ นตัวชี้วัดที่
สามารถวัดผลลัพธก ารดําเนินงานที่ เปนเชิงประจักษไดชัดเจน ดั งนั้นในการจั ดทํ าตัวชี้วัดในป งบประมาณถัดไป
ศูนยคุณธรรมควรกําหนดตัวชี้วัดที่สะทอนผลการดําเนินงาน และผลลัพธของการปฏิบัติงานใหมากขึ้น
3) ควรปรับปรุงใหมีการรายงานการติดตามและทบทวนความพอเพียงของระบบงานที่สําคัญ เสนอตอ
คณะกรรมการครบทุกระบบ อยางนอยสรุปผลการดําเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือ 4 ครั้งตอป และควรอยูใน
ระยะเวลาที่กําหนด ไมควรเกินเวลาไปจนถึงในไตรมาสตอไป หรือไมควรสรุปรวม 2 ไตรมาสในครั้งเดียว
4) ศูนยคุณธรรมควรนําขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดจากผลการสํารวจความพึงพอใจ และ
ความเชื่อมั่ นที่ มี ตอการดําเนินกิ จ การของศูนยคุณธรรม มาวิเ คราะห เ พื่อวางแผนการดําเนินงานปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในปงบประมาณตอไป
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