รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ศูนยคณ
ุ ธรรม (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) จัดตั้งเปนหนวยงานเฉพาะดานตาม
นโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 ในสังกัดสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
หรือ สบร. สํานักนายกรัฐมนตรี โดยกําหนดวัตถุประสงคเพื่อทําหนาที่หลักในการบริหารจัดการและพัฒนาองค
ความรูดานการพั ฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประสานงานและสนับสนุนใหเกิดเครือขายองคกรดานการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ใหมีพลังในการพัฒนาคุณภาพประชากรของชาติในดานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรักษา
ดุลยภาพในการพัฒ นาสัง คมไทย มีคณะกรรมการดําเนินงานศูนยคุณธรรมโดยคําสั่ง สบร. ที่ส ามารถกําหนด
เปาหมายและนโยบายการบริหารงานดวยตนเอง
หลัก การทํ างานที่สํ าคัญและเป นผลงานเชิงประจัก ษของศูนยคุณธรรม คือ กระบวนการสมั ชชา
คุณธรรมแหงชาติ ดวยการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหาดาน
คุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดตอเนื่องมาแลว 6 ครั้ง ตั้งแต พ.ศ. 2548 – 2554 เพื่อใหเกิดการยอมรับและมี
ความมุงมั่นในการยึดถือนําไปสูการปฏิบัติ การวิจัยและจัดการความรู เพื่อสืบคน แสวงหาองคความรูและตนแบบ
ดานคุณธรรมและจริยธรรม มากกวา 200 รายการ อาทิ ตนแบบจิตอาสา แผนที่ความดี ที่นําไปสูนโยบายบริหาร
ราชการแผนดิน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) การจัดงานเปดขอบฟาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปดโอกาสใหสาธารณชน
ผูสนใจ ไดแลกเปลี่ ยนเรียนรู เผยแพร ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการวิจัยดานคุณธรรมจริยธรรม และการสื่อสาร
รณรงค และเผยแพรองคความรู อาทิ กิจกรรมทําดีไมตองเดี๋ยว เครือขายศูนยเรียนรูเชิงคุณธรรม ที่สอดคลองกับ
พื้นที่ และบริบ ทแตล ะแห ง จัดทํ าภาพยนตรส ารคดีสั้ น 3 นาที ชื่อ ดอกไม บาน…สื่ อสารความดี เพื่ อ เผยแพร
กิจกรรมและกระบวนการสรางคุณธรรมความดีในสังคมเผยแพรทางสถานีโทรทัศน และมีผลผลิตดานสื่อสาธารณะ
จํานวน 204 เรื่อง
พ.ศ. 2551 สบร. รับขอสังเกตจากสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
การบริหารงานของ สบร. ตามมาตรา 28 ซึ่งมีลักษณะองคการมหาชนซอนองคการมหาชน คณะกรรมการบริหาร
สบร. จึงมีมติยุบเลิกประกาศจัดตั้งหนวยงานเฉพาะดานและปรับสถานะของหนวยงานเฉพาะดานเปนสวนงาน
ภายใน และปรับภารกิจใหสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) การบริหารงานใน
สถานะสวนงานภายในขององคการมหาชนดังกลาว สงผลใหการปฏิบัติงานของศูนยคุณธรรมไมสอดคลองกับภาระ
งานของสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู จึง
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เห็นควรใหศูนยคุณธรรมทําเรื่องขอแยกตัวออกมาเปนองคการมหาชน ดําเนินงานตามเปาหมายที่ตั้งไวแตแรก โดย
เริ่มดําเนินการขอจัดตั้งเปนองคการมหาชน ผานสํานักงาน ก.พ.ร. ระหวาง พ.ศ. 2552 – 2554
พ.ศ. 2554 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหารและ
พั ฒ นาองค ค วามรู (องค ก ารมหาชน) ได รั บ การจั ด ตั้ง เป น ศู น ย คุ ณ ธรรม (องค ก ารมหาชน) ในกํ า กั บ ของ
รัฐ มนตรี วาการกระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ศูนยคุณธรรม (องคก ารมหาชน) พ.ศ. 2554
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
1) สงเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุมหรือเครือขายทางสังคม และประสานความรวมมือกับ
ทุกภาคสวน รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติที่สอดคลองกับแนวทางหรือกรอบการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ
พ.ศ. 2550 เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
2) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย คนควา พัฒนาองคความรู สรางองคความรูใหม รวบรวมองค
ความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู บริหารจัดการความรู เผยแพรองคความรูดานคุณธรรมความดี และเปนศูนยขอมู ล
เกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเปนคนดีของสังคม
3) สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ในการดําเนินการเพื่อใหเกิดความเขมแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการ พัฒนาคุณธรรม
ความดีในรูปแบบตาง ๆ
4) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ และการใชกระบวนการมีสวนรวมทางสังคม เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาคุณธรรมความดี
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
1.4 ผูอํานวยการ : นายสิน สื่อสวน
1.5 รายชื่อคณะกรรมการ (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)
คณะกรรมการ
1) ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. เทียนฉาย กีระนันทน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2) นายวิเชียร ชวลิต

กรรมการ

3) ศ. ดร. อภินันท โปษยานนท

กรรมการ

4) นายกมล รอดคลาย

กรรมการ

5) พลโท นิวัติ บูรณะกุล

กรรมการ

6) ศาสตราจารย ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม

กรรมการ
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7) นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร

กรรมการ

8) นางสาวนราทิพย พุมทรัพย

กรรมการ

9) นางฑิฆัมพร กองสอน

กรรมการ

10) นายสิน สื่อสวน

กรรมการ

11) ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม

กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ 10) นายสิน สื่อสวน ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

1.6

โครงสรางและอัตรากําลัง (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

อัตรากําลัง 29 คน (ไมรวมผูอํานวยการ)

1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 62,023,800 ลานบาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
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วิสัยทัศน
ศูนยคุณธรรมเปนแหลงกลางพัฒนาความรูและนวัตกรรมดานคุณธรรม รวมทั้งสรางเสริมพลัง
เครือขายเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
พันธกิจ
1) ดําเนินการสร าง พัฒ นาและเผยแพรองคความรูดานคุณธรรมจริยธรรมดวยกระบวนการ
จัดการความรูรูปแบบตางๆ
2) ดําเนินการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรม ทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ
3) สงเสริม สนับสนุนและประสานความรวมมือกับเครือขายองคกรภาคีที่เกี่ยวของในการสราง
เสริมคุณธรรมความดี และการรวมพลังของกลุมเครือขายทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริ
ทบของสังคมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร
1) สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาองคความรู นวัตกรรมดานคุณธรรมความดี และเผยแพร
2) พัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สรางเสริม สนับสนุนพลังความเขมแข็งของภาคีเครือขาย
3) เสริมสรางความเขมแข็งขององคกร

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบัติง านตามคํารับรองการปฏิบัติง านของศูนยคุณธรรม (องคก ารมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.2106 ซึ่งอยูในระดับดีกวาเปาหมายที่กําหนดไว โดยผลการ
ปฏิบัติงานในมิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดคะแนนสูงสุดที่ 5.0000 รองลงมาไดแก มิติที่ 1 ดาน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ไดคะแนน 4.3519 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ไดคะแนน 3.7963 และมิติ
ที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ไดคะแนน 3.5333 ตามลําดับ
ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

60%

4.3519

มิตทิ ี่ 2 คุณภาพการใหบริการ

15%

3.7963

ประสิทธิภาพของ
มิตทิ ี่ 3
การปฏิบตั งิ าน

10%

5.0000

การกํากับดูแลกิจการ
มิตทิ ี่ 4
และการพัฒนาองคการ

15%

3.5333

รวมทุกมิติ

100%

4.2106

มิตทิ ี่ 1

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบตั งิ าน

ระดับคะแนน
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

รวมทุกมิติ

5
ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

หนวยวัด

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง
ของสังคมไทย
1.1.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําดัชนีชี้วัดความซื่อตรง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.2 รอยละขององคกรที่ลงนามในปฏิญญาสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติมสี วนรวมในการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนา
ความซื่อตรงแหงชาติ
1.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางความเขมแข็งดาน
คุณธรรมความดีของเครือขายองคกร
1.3 ระดับความสําเร็จในการสงเสริมการศึกษา พัฒนา องค
ความรู นวัตกรรมดานคุณธรรมในการสรางเสริม
คุณธรรมความดีที่มีการนําไปเผยแพร
1.4 ระดับความสําเร็จในการศึกษาวิจัย รวบรวม และ
เผยแพรองคความรูดา นคุณธรรมความดีผาน
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1.1 รอยละของระดับความพึงพอใจในการใหบริการของศูนย
คุณธรรม
2.1.2 รอยละของระดับความเชื่อมั่นที่มีตอ การดําเนินกิจการ
ของศูนยคณ
ุ ธรรม
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
(รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

คาคะแนน
ที่ได
4.3519

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
2.6111

60

ระดับ

10

1

2

3

4

5

3

3.0000

0.3000

รอยละ

10

45

55

65

75

85

89.05

5.0000

0.5000

ระดับ

15

1

2

3

4

5

5

5.0000

0.7500

ระดับ

15

1

2

3

4

5

3.74

3.7409

0.5611

ระดับ

10

1

5

5

5.0000

0.5000

3.7963

0.5694

3

15
รอยละ

10

70

75

80

85

90

85.34

4.0800

0.4080

รอยละ

5

70

75

80

85

90

81.14

3.2288

0.1614

5.0000

0.5000

10

3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน

รอยละ

3

80

85

90

95

100

100

5.0000

0.1500

3.2 รอยละของการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน

รอยละ

7

80

85

90

95

100

100

5.0000

0.3500

3.5333

0.5300

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ และการ
พัฒนาองคการ
4.2 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการ
ปฏิบัติงาน

15
ระดับ

10

ระดับ

5

น้ําหนักรวม

100

1

2

3

4

5

3.30

3.3000

0.3300

4

5

6

7

6

4.0000

0.2000

คาคะแนนที่ได

4.2106

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 60) คาคะแนนที่ได 4.3519
3.1.1 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล:
ในป 2557 ศูนยคุณธรรม มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เปนผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
คือ การขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงของสังคมไทย โดยมีสาระสําคัญ กลาวคือ
1) การจัดทําดัชนีชี้วัดความซื่อตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ศูนยคุณธรรม ไดดําเนินการโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความซื่อตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อยกระดับความอยูดีมีสุขของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557 (ภาคเหนือตอนบน) โดยไดมี
การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเขากระบวนการทดสอบเครื่องมือ จํานวน 5 แหง
ในจัง หวัดเชียงใหมและจัง หวัดลํ าพูน ไดแก 1) องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอสั นปาตอง จั งหวัด
เชียงใหม 2) องคก ารบริหารส วนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จั งหวัดเชียงใหม 3) องคการบริห ารสวนตําบล
กื้ดชาง อํ าเภอแมแตง จั ง หวัดเชียงใหม 4) องคการบริห ารสวนตําบลมะขุนหวาน อําเภอสั นป าตอง จั ง หวัด
เชียงใหม และ 5) เทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัดลําพูน จนกระทั่งไดดัชนีชี้วัดความซื่อตรงขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดดําเนินการทดสอบเครื่องมือทั้งหมด และมีผล
การประเมินการจั ดทําดัชนีชี้วัดความซื่อตรงขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่นในแตละแหงเพื่อนําไปพัฒนาการ
ยกระดับความอยูดีมีสุขของชุมชนตอไป ตลอดจนไดมีการนําเสนอดัชนีชี้วัดความซื่อตรงขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริหารศูนยคุณธรรมพิจารณาใหขอเสนอแนะ
2) การขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ
ศูนยคุณธรรม ไดสรางกลไกการติดตามโดยการแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ ฉบับทบทวน พ.ศ. 2557-2559 ขององคกรภาคี เพื่อกําหนดมาตรการ
และแนวทางการประเมินติดตาม โดยมีการประชุมคณะทํางานเครือขายสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ซึ่งเปนเครือขาย
ที่ลงนามในปฏิญญาสมัชชาคุณธรรม ทุก 2 เดือน เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2557-2559 ของแตละองคกร รวมถึงมีการทําหนังสือถึงหนวยงานองคกรภาคี 25 องคกร เพื่อ
กระตุน ติดตามการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ ฉบับทบทวน พ.ศ. 2557-2559
และการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานเปนเอกสารและการลงพื้นที่เขาพบ สัมภาษณ ผูแทนหนวยงานเพื่อเก็บ
ขอมูลเชิงลึก ซึ่งผลการติดตามประเมินผลพบวา มีองคกรเครือขายที่ลงนามในปฏิญญาสมัชชาคุณธรรม มีสวนรวม
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ โดยการสงผูแทนเขารวมประชุมทุก 2 เดือน ทั้ง 25 องคกร และ
มีการดําเนินงานโดยนํายุทธศาสตร มาตรการแนวทางของแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ ไปเปนกรอบแนวทาง
ในการวางแผนการดําเนินงาน/กิจกรรมในองคกร จํานวนทั้งสิ้น 22 องคกร
3.1.2 ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:
ศูนยคุณธรรมไดมีการกําหนดตัวชี้วัดทีส่ อดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตั้ง พันธกิจและยุทธศาสตร
ของศูนยคุณธรรม ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
1) ดานการเสริมสรางความเขมแข็งดานคุณธรรมความดีของเครือขายองคกร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 องคกรเครือขายที่มีการทํา MOA กับศูนยคุณธรรม สามารถ
ดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนไดครบถวน รอยละ 100 และองคกรเครือขายที่มีการทํา MOA ยัง
ไดรับการพัฒนายกระดับเปนแหลงเรียนรูเพิ่มในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเกณฑแหลงเรียนรูดานคุณธรรม
ของศูนยคุณธรรมจํานวน 4 แหง
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2) ดานการสงเสริมการศึกษา พัฒนา องคความรู นวัตกรรมดานคุณธรรมในการสรางเสริม
คุณธรรมความดีที่มีการนําไปเผยแพร
ศูนยคุณธรรมไดมี การสํ ารวจ รวบรวม และกํ าหนดประเภทองคความรู ที่ จํ าเป นเพื่ อ เป น
แนวทางในการสงเสริมคุณธรรมความดี และไดมีการจัดทําองคความรูในการพัฒ นาศักยภาพองคกรเครือขาย
คุณธรรมความดี จํานวน 20 เรื่ อง และจัดใหมีก ารเผยแพร ขอมูล ดานคุณธรรมความดีในเว็บไซด ศคธ. โดยมี
จํานวนการเขาชม 34,685 ครั้ง
3) ด า นการศึ ก ษาวิ จั ย รวบรวม และเผยแพร อ งค ค วามรู ด า นคุ ณ ธรรมความดี ผ า น
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
ในป 2557 ศูนยคุณธรรมไดมีการจัดทําวารสารวิชาการคุณธรรมความดีเพื่อเผยแพร และยัง
ไดมีก ารจัดทําบทความเพื่อไปทําการตีพิ มพในวารสารวิชาการที่มีการควบคุมคุณภาพจากผูท รงคุณวุฒิ (peer
review) ตลอดจนการจัดทําเว็บไซตของวารสารวิชาการคุณธรรมความดี
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 3.7963
3.2.1 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนยคุณธรรม
ไดจัดจางบุคคลภายนอกดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการ โดยไดดําเนินการสํารวจ
การใชบริการของศูนยคุณธรรมรวมในดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน ไดแก
1) ดานการติดตอประสานงาน/ขั้นตอนการใหบริการ
2) ดานการใหบริการของเจาหนาที่
3) ดานความรูเรื่องคุณธรรม
4) ดานประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมกับศูนย
โดยมีผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยคุณธรรมในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก
ที่รอยละ 85.34
ตาราง แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูรับบริการ
กลุมตัวอยางของผูรับบริการ
จํานวนตัวอยาง
กลุมผูรวมโครงการกับศูนยคุณธรรมที่เปนหนวยงาน
454
องคกร/องคกรเครือขาย และกลุม ผูร ับบริการจากศูนย
คุณธรรมทีเ่ ปนประชาชนดานรับสื่อหรือองคความรู และ
รวมงานสมัชชา

เฉลี่ยความพึงพอใจ(รอยละ)
85.34

3.2.2 การสํ า รวจความเชื่ อมั่ นที่มี ตอ การดํา เนินกิจการของศูนย คุณธรรม ศูนยคุณธรรมได
ดําเนินการสํารวจความเชื่อมั่นที่มีตอการดําเนินกิจการของศูนยคุณธรรม ใน 7 ประเด็น โดยมีผลการสํารวจความ
เชื่อมั่นที่มีตอการดําเนินกิจการของศูนยคุณธรรมอยูที่ระดับมาก ที่รอยละ 81.14
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3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 5.0000
ในดานประสิท ธิภาพของการปฏิบัติงาน ในป 2557 ศูนยคุณธรรมมี ผลการดําเนินการที่ส ะท อ น
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก
3.3.1 ดานการเบิก จายตามแผนการใชจายเงิน ในปง บประมาณ พ.ศ. 2557 ศูนยคุณธรรมมี
งบประมาณทั้งสิ้น 62,023,800 บาท เบิกจายเปนเงิน 60,049,175.68 บาท คิดเปนรอยละ 96.82 แตอยางไรก็
ตาม ศูนยคุณธรรมสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตที่กําหนดไวในแผนประจําป 2557 ซึ่งแสดงวา
ศูนยคุณธรรม สามารถประหยัดงบประมาณไดและใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพจึงไดคะแนน 5.0000
3.3.2 ดานการจัดกิจกรรมตามแผน ศูนยคุณธรรมสามารถดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวใน
แผนไดครบถวนรอยละ 100 ดังนี้
(1) โครงการสมัชชาคุณธรรมอาเซียน 3 กิจกรรมหลัก
(2) โครงการเผยแพรสรางสรรคสื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ 12 กิจกรรม
(3) โครงการสนับสนุนงานวิจัย ถอดองคกรความรูและพัฒนาศักยภาพดานคุณธรรมความดี
4 กิจกรรม
(4) โครงการสมัชชาคุณธรรม 3 กิจกรรม
(5) โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายคุณธรรมความดี 4 กิจกรรม
(6) โครงการพั ฒ นาขีดความสามารถของศูนยคุณธรรมให เป นองคก รมาตรฐานตามระบบ
คุณภาพ 2 กิจกรรม
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 15) คาคะแนนที่ได 3.5333
ในดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ ศูนยคุณธรรมมีผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 2 ดานคือ
3.4.1 ดานการกํากับดูแลกิจการ คาคะแนนที่ได 3.3000
การประเมินระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมาก
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็น
วาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะสั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยพิจ ารณาจากกระบวนการส ง เสริ มให มีก ารกํ ากั บ ดูแลที่ดี และการสนับสนุนให คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิทธิผล
จําแนกตามประเด็นการประเมินผลยอย ไดดังนี้
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น้ําหนัก
ผลการประเมิน
(แปลงเปน 100) (คะแนนเต็ม = 5)
บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการองคการมหาชน
70
คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
20
3.5000
ประจําปภายในเวลาที่กําหนด
บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานของ
17.5
2.5714
องคการมหาชนรายไตรมาส
การรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีทกี่ ํากับดูแลองคการมหาชน
5
3.0000
การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
10
5.0000
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
17.5
4.7143
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
30
มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในทีป่ ระชุม
20
1.0000
คณะกรรมการโดยคณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผล
ประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตหิ นาที่
มีการจัดใหมกี ิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรูความสามารถของ
10
4.7500
คณะกรรมการในการปฏิบัตหิ นาทีก่ รรมการ
ประเด็นการประเมินผล

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

2.2

ศูนยคุณธรรมมีผลการปฏิบัติงานที่สําคัญดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
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1) คณะกรรมการมีการเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการอยางสม่ําเสมอ
2) มี ก ารเผยแพร ข อ มู ล และสารสนเทศที่ สํ า คั ญ ขององค ก าร ในรายงานประจํ าป และใน
Website ขององคกรคอนขางครบถวนตามเกณฑการประเมินผล
3) มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของ คณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่
กรรมการ
อยางไรก็ ตาม คณะกรรมการควรเพิ่ ม บทบาทในการให ความเห็ นชอบแผนยุท ธศาสตร และ
แผนปฏิบัติงานประจําปภายในเวลาที่กําหนด การติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนในรายไตรมาส
การกํากับใหองคกรรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรีทกี่ ํากับดูแลองคการมหาชนอยางสม่ําเสมอ รวมถึงควรได
มีการประเมินตนเองและเปดเผยผลการประเมินใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณนั้นๆ เพื่อที่จะไดรับทราบจุดเดน
และโอกาสในการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ นอกจากนี้ ศูนยคุณธรรมควรมีการเปดเผยขอมูลและความ
โปรง ใส โดยเผยแพร ขอมู ลที่สํ าคัญ ตางๆ อยางครบถวนในเว็บไซตทั้ง นี้ เพื่อใหเป นไปตามหลัก การกํากั บดูแล
กิจการที่ดี
3.4.2 ดานการการพัฒนาองคการ คาคะแนนที่ได 4.0000
ในดานการพัฒนาองคการ ศูนยคุณธรรมมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ คือ การปรับปรุงกฎระเบียบ
เพื่อการปฏิบัติงาน โดยในป 2557 ไดเสนอคณะกรรมการบริหารศูนยคุณธรรมใหความเห็ นชอบระเบียบและ
ประกาศในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) ระเบียบศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) วาดวยการจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2557
(2) ระเบียบศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารทุนและการใชจายเงินรายได พ.ศ. 2557
(3) ระเบียบศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พ.ศ. 2557
(4) ระเบียบศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) วาดวยหลักเกณฑการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การ
จางการเลื่อนระดับ การเปลี่ยนตําแหนง และการยายเจาหนาที่ พ.ศ. 2557
(5) ระเบียบศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) วาดวยคาตอบแทน และคารับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(6) ประกาศศูนยคุณธรรม เรื่อง การจัดแบงสวนงาน กรอบอัตรากําลังของสวนงาน

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
ศูนยคุณธรรม สามารถดําเนินการไดอยางโดดเดนในมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดย
ไดคะแนนระดับ 5 ในขณะที่ อี ก 3 มิ ติ ที่ เ หลื อ ก็ ส ามารถดําเนิ นงานบรรลุ เ ป าหมายที่ กํ าหนด อยางไรก็ ตาม
เนื่องจากเปนปแรกของการเขาสูระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน มิติดานประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานซึ่งเปนตัวชี้วัดหลักอาจจะยังผลักดันการดําเนินการไดยังไมเต็มที่ รวมถึงตัวชี้วัดสวนใหญยังเปน
ระดับกระบวนการ ซึ่งในปงบประมาณถัดไป ศูนยคุณธรรมควรกําหนดตัวชี้วัดที่สะทอนระดับผลผลิตและผลลัพธ
ของการปฏิบัติงานใหมากขึ้น
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5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) ศูนยคุณธรรมควรสรางหรือพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติ
เพื่อใหเกิดเปนผลรูปธรรม โดยควรผลักดันการจัดทําดัชนีชี้วัดความซื่อตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแลว
เสร็จตามแผนโดยเร็ว
2) ในปงบประมาณถัดไป ศูนยคุณธรรมควรกําหนดตัวชี้วัดที่สะทอนระดับผลผลิตและผลลัพธของ
การปฏิบัติงานใหมากขึ้น
3) ศูนยคุณธรรมควรทบทวนรูปแบบและวิธีการในการเผยแพรขอมูลดานคุณธรรมความดีในเว็บไซด
ศคธ. เพื่อใหมีผูสนใจเขามาเยี่ยมชมมากขึ้น
4) ศูนยคุณธรรมควรนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากผลการสํารวจความพึงพอใจ และความ
เชื่อมั่นที่มีตอ การดําเนินกิ จการของศูนยคุณธรรมมาดําเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากขึ้นใน
ปงบประมาณตอไป
5) ศูนยคุณธรรมควรใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการใหมากขึ้น โดยคณะกรรมการควรเพิ่ม
บทบาทในการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําปภายในเวลาที่กําหนด การติดตามผล
การดําเนินงานขององคการมหาชนในรายไตรมาส การกํากับใหองคกรรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรี ที่
กํากับดูแลองคการมหาชนอยางสม่ําเสมอ รวมถึงควรไดมีการประเมินตนเองและเปดเผยผลการประเมินใหแลว
เสร็จภายในปงบประมาณนั้นๆ เพื่อที่จะไดรับทราบจุดเดน และโอกาสในการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ ศูนยคุณธรรมควรมีการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส โดยเผยแพรขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางครบถวน
ในเว็บไซตทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
6) ศูนยคุณธรรมควรดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามแผนที่กาํ หนด
ทั้งนี้ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

