รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี 2564
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร
สานักบริหารจัดการองค์กร และยุทธศาสตร์

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ประกอบด้วย ข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ส่วนที่ 2 แผนการดาเนินงานด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 แผนการดาเนินงาน
2.2 แผนควบคุมความเสี่ยงในการดาเนินงาน
ส่วนที่ 3 รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
3.1 ผลการดาเนินงาน ไตรมาส 1
3.2 ผลการดาเนินงาน ไตรมาส 2
3.3 ผลการดาเนินงาน ไตรมาส 3
3.4 ผลการดาเนินงาน ไตรมาส 4
ส่วนที่ 4 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการดาเนินงานด้านงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ของศูนย์คุณธรรม จากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
อัตรากาลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ผู้บริหาร (ไม่รวมผู้อานวยการและรอง ฯ)
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ (สายงานหลัก)
เจ้าหน้าที่ (สายงานสนับสนุน)
ลูกจ้าง
รวม

กรอบอัตรากาลัง
1
10
9
16
35

อัตรากาลังบรรจุจริง
1
8
14
11
33

โครงสร้างศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2563)
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งบประมาณจัดสรรด้านบุคลากร
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
2563

งบประมาณอนุมัติ
รวม
70,942,300
79,537,900
78,095,800
80,699,460
75,588,490

งบประมาณจัดสรร
ด้านบุคลากร
19,077,200
18,302,800
17,161,200
19,400,100
19,555,000

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายเหตุ

17,709,235.18
19,080,948.86
21,205,875.27
18,674,482.43
18,315,622.88

ค่านิยมองค์กร ศูนย์คุณธรรม
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ส่วนที่ 2 แผนการดาเนินงานด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนควบคุมความเสี่ยงในการดาเนินงาน
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่
(โอกาสxผลกระทบ)

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ด้านกลยุทธ์
1.1 โครงสร้างองค์กรไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมายองค์กรที่ปรับเปลี่ยน

วัตถุประสงค์
1) ระบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่สนับสนุนการการ
บรรลุเป้าหมายของศูนย์
คุณธรรม
2) โครงสร้างและมาตรฐาน
การทางานด้านทรัพยากร
มนุษย์ที่เหมาะสม
3) ระบบระเบียบที่สนับสนุน
และสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากร
4) ระบบงานทรัพยากรมนุษย์
ที่รวดเร็ว โปร่งใส
ตรวจสอบได้
1.2 กรอบอัตรากาลังไม่สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของหน่วยงานกลาง

1.1.1ระดมความเห็นของ
ทีมบริหาร

ควบคุมได้บางส่วน

1.1.2 สารวจความต้องการ
ของเจ้าหน้าที่

ควบคุมได้บางส่วน

1.2.1 ด าเนิ น งานตาม
ข้ อ บั ง คั บ ของหน่ ว ยงาน

ควบคุมได้บางส่วน

1.1.1 ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
เชิงผลลัพธ์ขององค์กร (3x2)

1. ทบทวนความเหมาะสม ของโครงสร้างองค์กรเป็น
ระยะ
2. จัดทา(ร่าง) โครงสร้างที่ สอดคล้องกับเป้าหมาย เชิงผลลัพธ์ของโครงสร้าง
องค์กรตามบริบท โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม
3. จัดทาคาบรรยายลักษณะ
งานรายตาแหน่ง ไม่ใช่
รายบุคคล
4. จัดทา(ร่าง)หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้
กระบวนการที่ปรึกษา
และการมีส่วนร่วมทีม
บริหารและบุคลากร ก่อน
กาหนดใช้

1.2.1ไม่ได้แก้ไขปัญหา
workload ของผู้ปฏิบัติบางราย

5. พัฒนาระบบงานเพื่อให้
สามารถ outsourceงาน

งาน
ทรัพยากร
มนุษย์
ทีมบริหาร
คณะกรรม
การ

- ฝ่ายบริหาร
- งาน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

เนื่องจากหน่วยงานกลางกาหนด
กากับดูแล
อัตรากาลังที่ 35อัตรา งบประมาณ ไม่
เกินร้อยละ 30 ของงบดาเนินการแต่
อัตรากาลังที่มีอยู่จริงตามโครงสร้างอยู่
ที่ 56อัตรา

2. ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการ
2.1 สวัสดิการต่างๆ ไม่สามารถแข่งขัน 2.1.1 ทบทวน และศึกษา ควบคุมได้บางส่วน
กับองค์การมหาชนอื่น หรือตอบสนอง สวั ส ดิ ก าร ประโยชน์ ต อบ

ความเสี่ยงที่มีอยู่
(โอกาสxผลกระทบ)

(2x2)
1.2.2กลุ่มงานขยายเนื้องานและ
คาดหวังอัตรากาลังเพิ่มแต่ไม่
สามารถตอบสนองได้
(2x2)

2.1.1 ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ แต่ยัง
ไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บางส่วน และใช้ IT ช่วย
ยุทธศาสตร์
ในการทางานเพื่อลด
- งานแผนและ
อัตรากาลัง
งบประมาณ
6. บูรณาการความร่วมมือ
- หัวหน้ากลุ่ม
เพื่อลดภาระงาน รวมทั้ง
งาน
เกลี่ยภาระงานใหม่ให้
- งานทรัพยากร
เหมาะสมกับสภาพ
มนุษย์
กาลังคนที่มีอยู่
7. ชี้แจงทาความเข้าใจถึง
ข้อจากัดร่วมกัน
8. ดาเนินงานเชิงระบบใน
การขอขยายอัตรากาลัง
ของศูนย์คุณธรรมกับ
หน่วยงานกากับดูแล เช่น
กพร และ สานัก
งบประมาณ

9. เสนอข้อมูลและปัญหา
อย่างต่อเนื่องต่อ

- งานทรัพยากร
มนุษย์
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ต่อความต้องการของบุคลากรได้ ทา
ให้บุคลากรขาดขวัญกาลังใจในการ
ทางาน

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

แทนขององค์การมหาชนที่
สถานะคล้ า ยคลึ งกั น และ
เสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่มีอยู่
(โอกาสxผลกระทบ)

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

(2x2)

ผู้บริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการบริหาร
ใช้โอกาสในปรับปรุง
ระเบียบ สวัสดิการ
พร้อมกับการทบทวน
ระเบียบให้สอดคล้อง
กับ พรฎ ใหม่
ระดมความเห็นจาก
ผู้ปฏิบัติงานโดยจัดทา
ข้อมูลด้านข้อจากัดและ
งบประมาณ
ประกอบการตัดสินใจ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
สิทธิในช่องทางต่างๆ
จัดทาช่องทางให้
เจ้าหน้าที่สอบถาม หรือ
ขอคาปรึกษา

- คณะผู้บริหาร
- ผู้ปฏิบัตงิ าน
และ
ผู้บังคับบัญชา
ของแต่ละกลุ่ม

14. IDP ที่เน้น การ OJT /
In House / และขอให้
กลุ่มงานที่มีศักยภาพ

- งานทรัพยากร
มนุษย์
- คณะผู้บริหาร

10.

11.

2.2 ไม่ทราบและไม่เข้าใจ ระเบียบ
ข้อบังคับด้านงานทรัพยากรมนุษย์
รวมถึงไม่ทราบสิทธิของตน

3.ด้านการเงิน
3.1 งบประมาณด้านการพัฒนา
บุคลากรไม่เพียงพอ

2.2.1 ให้คาปรึกษารายกรณี ควบคุมได้บางส่วน

2.2.1 การรับรู้ที่ไม่เท่ากันและไม่ 12.
ทั่วถึง มีการไม่ใช้สิทธิ หรือ
เรียกร้องเกินสิทธิ (1x2)
13.

3.1.1 ดาเนินงานพัฒนา
ศักยภาพตามความจาเป็น
ของแต่ละตาแหน่งงาน

3.1.1การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรไม่ทั่วถึง (2x2)
3.1.2ไม่มีกฎเกณฑ์การจัดสรร

ควบคุมได้บางส่วน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งานทรัพยากร
มนุษย์
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ตามที่แจ้งขอ
3.1.2 พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง
บริการต่างๆ ที่ไม่ใช้
งบประมาณ
3.1.3 ดาเนินงานในรูปแบบ
In-house

3.2 อัตราการปรับขึ้นเงินเดือน
คานวนเงินจากอัตราเงินเดือน
เจ้าหน้าที่ แต่การปรับขึ้นพิจารณา
จากค่ากลาง ซึ่งสูงกว่าฐานเงินเดือน
จริงของเจ้าหน้าที่ส่วนมาก ส่งผลให้

3.2.1 จัดทาข้อเท็จจริง
เสนอผู้บริหาร

ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

ควบคุมได้บางส่วน

ควบคุมได้

ควบคุมไม่ได้

ความเสี่ยงที่มีอยู่
(โอกาสxผลกระทบ)

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณที่ชัดเจน (1x2)
เข้ามามีส่วนร่วมในการ - ผู้ปฏิบัติงาน
3.1.3ขาดความจริงจังในการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่
และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
15. เพิ่มแนวทางการจัดการ
ผู้บังคับบัญชา
(2x2)
ความรู้ (KM ) ในการ
ของแต่ละกลุ่ม
3.1.4 เจ้าหน้าที่โครงการไม่อยู่ใน
พัฒนาเจ้าหน้าที่ และ
ระเบียบเดียวกัน ทาให้ไม่ได้
นาองค์ความรูม้ าสรุปให้
พัฒนาศักยภาพ ที่จาเป็น (2x2)
เกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน
16. กาหนดกฎเกณฑ์ในการ
สนับสนุนงบประมาณ
ด้านการพัฒนา
ศักยภาพ
10. ปรับปรุงระเบียบให้
ครอบคลุมการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ

3.2.1 อัตราการปรับขึ้นเงินเดือน 17. เสนอข้อมูลและปัญหา
คานวนเงินจากอัตราเงินเดือน
อย่างต่อเนื่องต่อ
เจ้าหน้าที่ แต่การปรับขึ้น
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา
พิจารณาจากค่ากลาง ซึ่งสูงกว่า
หาแนวทางแก้ไขใน
ฐานเงินเดือนจริงของเจ้าหน้าที่
ระดับนโยบาย

- งานทรัพยากร
มนุษย์
- คณะผู้บริหาร
- ผู้ปฏิบัติงาน
และ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

การปรับขึ้นเงินเดือนไม่สร้างแรงจูงใจ
ในการทางาน

4.ด้านกระบวนการภายใน
4.1 บุคลากร
4.1.1 บุคลากร ไม่ทราบวิธีการ
ขั้นตอนตามระเบียบ ข้อบังคับบุคคล
ของศูนย์

4.1.1.1ปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม่ พร้อมคู่มือ
4.1.1.2แจ้งเวียนเอกสาร
และช่องทางต่างๆ กรณีมี
การเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ข้อบังคับ หรือมีประกาศ
ต่างๆ

ควบคุมได้บ้างส่วน
ควบคุมได้บางส่วน

ความเสี่ยงที่มีอยู่
(โอกาสxผลกระทบ)

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

ส่วนมาก ส่งผลให้การปรับขึ้น
เงินเดือนไม่สร้างแรงจูงใจในการ
ทางาน (2x2)

18. ศึกษาวิธีการแนวทางใน
การปรับขึ้นเงินเดือนที่
เหมาะสมกับข้อจากัด
ของศูนย์คุณธรรม
7. ชี้แจงกระบวนการและ
ข้อจากัดให้รับทราบโดย
ทั่วกัน

4.1.1.2 การรับทราบไม่ทั่วถึง
19. จัดทาคู่มือ รายปี
รับรู้เฉพาะบุคลากรที่ผ่านการ
สาหรับบุคลากรทุกคน
ปฐมนิเทศ (1x2)
20. ทาผังระบบงานพื้นฐาน
4.1.1.3 เข้าใจยาก ต้องใช้การ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ตีความ ทาให้เข้าใจไม่ตรงกันและ
และประชาสัมพันธ์ให้
เกิดข้อขัดแย้ง (1x2)
ทราบ
21. จัดทาสรุปสาระสาคัญ
ของระเบียบ ข้อบังคับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้บังคับบัญชา
ของแต่ละกลุ่ม

งานทรัพยากร
มนุษย์
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

4.1.2 ในการหมุนเวียนงานต่างๆ
บุคลากรขาดทักษะในงานใหม่ที่จะใช้
ในการดาเนินงาน

4.1.2.1 จัดทาขอบเขตงาน
ที่จะสับเปลี่ยน
4.1.2.2 พิจารณาจาก
ผู้บริหารพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มเติม ตามขอบเขตงาน
ใหม่ ด้วยการสอนงาน และ
ระบบพี่เลี้ยง

ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

ควบคุมได้บางส่วน
ควบคุมได้บางส่วน
ควบคุมได้บางส่วน

ความเสี่ยงที่มีอยู่
(โอกาสxผลกระทบ)

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4.1.2.1บุคลากรต้องใช้เวลาใน
3. จัดทาคาบรรยาย
- งานทรัพยากร
การเรียนรู้ (2x1)
ลักษณะงานหลัก และ
มนุษย์
4.1.2.2ขาดการมีส่วนร่วมของ
ลักษณะงานเฉพาะ
- คณะผูบ้ ริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน และทีมงานที่จะ
สาหรับตาแหน่ง รวมทั้ง - ผู้ปฏิบัตงิ าน
ทางานร่วม (2x1)
ภารกิจร่วมที่เป็นงาน
และ
4.1.2.3 บางครั้งหัวหน้า
ของศูนย์คณ
ุ ธรรม
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชายังไม่สามารถสอน 22. เพิ่มกลไกการมีส่วนร่วม
ของแต่ละกลุม่
งาน (Coaching) หรือเป็นพี่เลี้ยง
ในกรณีการหมุนเวียน
(Mentor) ในการสอนงาน กากับ
งานจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ดูแล และพัฒนาศักยภาพของ
ระดับ โดยมีการสะท้อน
เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับงานใหม่
การให้เหตุผลทีเ่ ป็น
ได้ (2x2)
ประโยชน์
23. การพัฒนาศักยภาพที่
เหมาะสมกับตาแหน่ง
24. การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนงาน การ
เป็นพี่เลี้ยงสาหรับ
ผู้บังคับบัญชา ระดับต้น
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

4.1.3 สมรรถนะบุคลากรไม่
สอดคล้องกับภารกิจใหม่ขององค์กร

การควบคุมภายในที่มีอยู่

4.1.3.1 ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติ
กับผู้บังคับบัญชา
4.1.3.2 พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ ตามความ
ประสงค์ (On demand
training)

ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

ควบคุมได้บางส่วน

ควบคุมได้บางส่วน

ความเสี่ยงที่มีอยู่
(โอกาสxผลกระทบ)

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4.1.3.1ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
จากัดเฉพาะงานในความ
รับผิดชอบตามโครงการไม่
ครอบคลุมการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร (1x2)
4.1.3.2 ศักยภาพที่เรียนรู้
เพิ่มเติมยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร (2x1)

25. แบบฟอร์ม PA ที่ผู้
ปฏิบัติและผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบร่วมกัน
14. แบบฟอร์ม IDP ที่ผู้
ปฏิบัติและผู้บริหาร
และผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบร่วมกัน
26. การจัดการพัฒนาแบบ
In-house
3. จัดทาคาอธิบายงาน
สาหรับตาแหน่ง ค่านิยม
สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง

- งานทรัพยากร
มนุษย์
- คณะผู้บริหาร
- ผู้ปฏิบัติงาน
และ
ผู้บังคับบัญชา
ของแต่ละกลุ่ม
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ

4.2 ระบบงาน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

4.2.1 ขาดการสื่อสารข้อมูลระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา ที่
เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน เช่น
แนวทางการปรับค่างาน การ
ประเมินผล การเลื่อนตาแหน่ง เป็นต้น

4.2.2มีงานเฉพาะกิจเร่งด่วนจานวน
มาก ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินงาน
ตามสัดส่วนข้อตกลงการปฏิบัติงานที่
ตกลงไว้

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

4.2.1.1 แจ้งบุคลากรทุกคน ควบคุมได้บางส่วน
ด้ ว ยการใช้ บั น ทึ ก ข้ อ ความ
แจ้ ง ระเบี ย บหลั ก เกณฑ์
ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารที่
หลากหลาย
4.2.1.2 แจ้งผู้บังคับบัญชา ควบคุมได้บางส่วน
ให้ชี้แจง ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ
ราย

ไม่มี

ไม่สามารถควบคุมได้

ความเสี่ยงที่มีอยู่
(โอกาสxผลกระทบ)

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4.2.1.1บุคลากรรับรู้เฉพาะ
หลักเกณฑ์ หรือแนวทางการ
ปฏิบัติภาพรวม แต่ไม่ทราบ
กระบวนการในการพิจารณา
(1x2)
4.2.1.2ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ชี้แจง
ต่อผู้ปฏิบัติส่งผลให้เกิดความ
ขัดแย้ง ข้อร้องเรียนต่างๆ (2x2)

21. ทาสรุปสาระสาคัญของ - งานทรัพยากร
หลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อ
มนุษย์
ประชาสัมพันธ์
- ผู้ปฏิบัติ
27. ปรับปรุงแบบฟอร์มการ
ผู้บังคับบัญชา
ประเมินผลต่างๆ โดย
เพิ่มเติมประเด็นการ
พัฒนาและให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
เพื่อความโปร่งใส
28. งานทรัพยากรมนุษย์
เข้าร่วมการชี้แจง หรือ
จัดให้มีการพูดคุย
ระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ปฏิบัติ เป็นระยะ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง

4.2.2.1 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่รายงานไม่ตรงกับ
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (1x2)
4.2.2.2 ระบบการประเมินขาด
ความน่าเชื่อถือ และความเป็น

29. การทบทวนข้อตกลง
การปฏิบัติงานราย 6
เดือน ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บังคับบัญชา

- งานทรัพยากร
มนุษย์ ผู้
ปฏิบัติ
- ผู้บังคับบัญชา
- ผู้บริหาร
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่
(โอกาสxผลกระทบ)

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รูปธรรม (2x2)
4.2.3 ขาดความชัดเจนในบทบาท
หน้าที่ที่เชื่อมโยงกับหน่วย/งาน อื่นๆ
ของศูนย์ เช่น งานร้องเรียน งานสอบ
ข้อเท็จจริง งานคณะกรรมการ เป็นต้น

4.2.3.1 ตรวจสอบข้อมูล
แนวทางปฏิบัติกับผู้บริหาร
และระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

ควบคุมได้บางส่วน

4.2.3.1 เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะ 30. ทาข้อตกลงหรือแนว
- งานทรัพยากร
หน้า ไม่ได้แก้ไขด้วยระบบ หรือ
ทางการปฏิบัติ และ
มนุษย์
กระบวนการที่ชัดเจน (1x2)
กาหนดหน้าที่ให้ชัดเจน - ฝ่ายบริหาร
31. เผยแพร่เวียนโครงสร้าง - ผู้ปฏิบัติ
และผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยงานต่างๆเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้และ
รับทราบถึงผู้รับผิดชอบ
ในงานแต่ละด้านเพื่อ
ประโยชน์ในการ
ประสานงานและรับรู้
เรื่องภาระงานร่วมกัน

4.3 ระบบ IT
4.3.1 ระบบ IT ของงานทรัพยากร
มนุษย์ มีขั้นตอนซับซ้อนและจากัด
สิทธิ

4.3.1.1 สอนงานจาก
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ

ควบคุมได้บางส่วน

4.3.1.1ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
และฝึกฝน (1x2)

32. KM ร่วมกันในทีม
- กลุ่มงานศูนย์
33. ประสานกลุ่มIT มาสอน
ข้อมูลฯ
งานใช้โปรแกรม รวมทั้ง - งานทรัพยากร
ให้รู้ว่าสามารถใช้
มนุษย์
ประโยชน์จากโปรแกรม
ได้อย่างไรบ้าง
34. การจัดทาคู่มือการ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

4.3.2 ขาดระบบ IT สาหรับให้บริการ
พื้นฐาน หรือให้ข้อมูลต่างๆ กับ
บุคลากร

4.4 เครื่องมือเครื่องใช้
4.4.1 ใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปริ้นเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์
ร่วมกันกับงานอื่นๆ ซึ่งบางครั้งข้อมูล
เป็นความลับ หรือเอกสารที่ไม่เผยแพร่

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

4.3.2.1 ใช้ระบบ Manual ควบคุมได้บางส่วน
ในการดาเนินงาน ควบคู่กับ
การเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม
พื้นฐาน

4.4.1.1 ดาเนินงานในช่วง
เวลาก่อนเข้างาน หรือหลัง
เลิกงานที่ไม่มีผู้ใช้อุปกรณ์
แล้ว

ควบคุมได้บางส่วน

4.5.1.1 หารือแนวทาง
ปฏิบัติ จากองค์การมหาชน
อื่นที่ได้รับคาสั่ง
4.5.1.2 หารือผู้บริหารของ
ศูนย์คุณธรรม

ควบคุมได้

ความเสี่ยงที่มีอยู่
(โอกาสxผลกระทบ)

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปฏิบัติงาน
4.3.2.1 ล่าช้า อาจเกิด
35. สามารถใช้ IT ในการ
ข้อผิดพลาด (2x2)
ดาเนินงานร่วมกัน เช่น
4.3.2.2 กลายเป็นภาระงานหลัก
ระบบการลา การ
ในการให้บริการพื้นฐานของงาน
พัฒนาศักยภาพ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า
รายงานผลการพัฒนา
การดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์
ศักยภาพ
(2x2)
4.4.1.1 บางครั้งอุปกรณ์ขัดข้อง 36. ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อ - กลุ่มงานศูนย์
เอกสารสาคัญเหลือค้างใน
ขออุปกรณ์สาหรับงาน
ข้อมูล ฯ
อุปกรณ์ (2x1)
ทรัพยากรมนุษย์
- งานพัสดุ
4.4.1.2 หากต้องการข้อมูล
โดยเฉพาะ
เร่งด่วน ไม่สามารถรอช่วงเวลาที่
ไม่มีผู้ใช้อุปกรณ์ได้ (2x2)

4.5 สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการ
4.5.1 นโยบายเร่งด่วนจาก
หน่ ว ยงานกลาง เช่ น ปปช กพม
ส ป ส ช เ ป็ น ต้ น ที่ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก า ร
ด าเนิ น งานไม่ เ ป็ น ไปตามแผนการ
ดาเนินงาน
5. การเรียนรู้และการพัฒนา

- ฝ่ายบริหาร
- งานทรัพยากร
มนุษย์
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

5.1 ไม่มีข้อกาหนด หลักเกณฑ์ หรือ
ระบบในการหมุนเวียนงาน เพื่อให้
บุคลากรเกิดการเรียนรู้ หรือการ
พัฒนา

5.1.1 มีการหมุนเวียนงาน
เมื่อมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง

5.2 ขาด Succession Plan ส่งผล
ต่อขวัญ กาลังใจ การเรียนรู้และการ
พัฒนาบุคลากร ความต่อเนื่องและ
ประสิทธิภาพของงาน

5.2.1 ใช้ระบบค่างานใน
การดาเนินงาน

5.3 ขาดความชัดเจนในแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติของ Career path

5.3.1 ใช้ระบบค่างานในการ ควบคุมได้บางส่วน
ดาเนินงาน
5.3.2 กาหนดหลักเกณฑ์
แนวทางในการขึ้นค่างาน

ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

ควบคุมไม่ได้

ควบคุมได้บางส่วน

ควบคุมได้บางส่วน

ความเสี่ยงที่มีอยู่
(โอกาสxผลกระทบ)

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

5.1.1
ขาดความชั ด เจนใน
หลัก เกณฑ์ ข้อกาหนด ข้อตกลง
คุ ณ ส ม บั ติ บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร
หมุนเวียนงาน (2x2)
5.1.2
ไม่ ส ามารถน าการ
หมุ น เวี ย นงานมาเป็ น หนึ่ ง ใน
กระบวนการตาม Succession
Plan เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้
เติบโตได้(2x2)
5.2.1 ขาดหลักเกณฑ์ที่เป็น
รูปธรรมในการกาหนดผู้สืบทอด
(2x2)
5.2.2 ผู้ที่ถูกเลือกให้สืบทอดขาด
การเตรียมความพร้อมและ
สมรรถนะที่เหมาะสม/ลาออก
กลางคัน (2x2)
5.3.1 หลักเกณฑ์แนวทางยังไม่
เหมาะสม ขาดความชัดเจนของ
แนวทางตามสายงาน (2x2)
5.3.2 ข้อจากัดในเรื่องความรู้ของ
บุคลากรทาให้ยากต่อการ
ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนและการทา

4. จัดทา(ร่าง)หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้
กระบวนการที่ปรึกษา และ
นาผลหารือทีมบริหารและ
บุคลากร ก่อนกาหนดใช้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

งาน
ทรัพยากร
มนุษย์
ทีมบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญ
/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. จัดทา(ร่าง)หลักเกณฑ์
โดยใช้กระบวนการที่ปรึกษา
และการมีส่วนร่วมทีม
บริหารและบุคลากร ก่อน
กาหนดใช้

4. จัดทา(ร่าง)หลักเกณฑ์
งานทรัพยากร
โดยใช้กระบวนการที่ปรึกษา มนุษย์
และการมีส่วนร่วมทีม
บริหารและบุคลากร ก่อน
กาหนดใช้
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ หรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่
(โอกาสxผลกระทบ)

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

career path ได้เหมาะสม (2x2)
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ส่วนที่ 3 รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563
3.1 ผลการดาเนินงานงานทรัพยากรมนุษย์ไตรมาส 1 ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน ระยะเวลา
เป้าหมาย
ไตรมาส 1
ดาเนินการ
1 ด้านโครงสร้างและอัตรากาลัง
1.1 จั ด ท า โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ภายใน ธ.ค. โครงสร้างสอดคล้องกับ
อั ต ร า ก า ลั ง เ ส น อ ต่ อ
62
ยุทธศาสตร์ศูนย์คณ
ุ ธรรม
คณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุ ค คล และ คณะกรรมการ
ศูนย์คุณธรรม

1.2 ก า ร ส ร ร ห า บุ ค ล า ก ร ที่
สอดคล้องกับโครงสร้าง โดย
พิ จ ารณาจากความจ าเป็ น
และงบประมาณ

ตค-ธค 62

2 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
2.1 การประเมินผลการ
ตค-พย 62
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตามข้อตกลงผลงาน
ของเจ้าหน้าที่รายบุคคล

ผลผลิต/ผลลัพธ์

- กรอบอัตรากาลังบุคลากรศูนย์คณ
ุ ธรรมใหม่ตาม กรอบโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของศูนย์
คุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์เข้าสู่การพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และ
คณะกรรมการศูนย์คณ
ุ ธรรม
- โครงสร้างศูนย์คณ
ุ ธรรม(องค์การมหาชน) ปี
2563
การสรรหาและบรรจุอัตรากาลัง - ดาเนินการสรรหาผู้ปฏิบตั ิงาน จานวน 1 อัตรา ถูกต้องตามระเบียบ และเสร็จ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สิ้นตามกาหนด
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้ปฏิบัติงาน
ตาแหน่ง ผู้จัดการ

เสนอหลักเกณฑ์และแนว
ทางการประเมินเจ้าหน้าที่ฯ
ประจาปีงบประมาณ 2562 ผ่าน
ความเห็นคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลและ
คณะกรรมการศูนย์คณ
ุ ธรรม

ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการและผู้ตรวจสอบภายใน
ประจาปี 2562 แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน
2562

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป

คาสั่งบรรจุผู้ปฏิบัติงานลงตาแหน่งโครงสร้าง
องค์กรใหม่

การสรรหาผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
เครื อข่า ยทางสังคม จานวน 1 อั ตรา ตาแหน่ ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จานวน 1 อัตรา

ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
ร่วมกับผู้อานวยการ
2.2 การประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที/่ การทา
สัญญาจ้าง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตค-ธค 62

3 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.1 กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพ ตค-ธค 62
บุคลากรศูนย์คุณธรรม

4 ด้านการบริหารจัดการ
4.1 คณะอนุกรรมการบริหารงาน

ก.ค.-ก.ย.

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป

การประเมินผลการทดลอง
- เจ้าหน้าที่ผ่านการประเมินผลการทดลองงาน
- ประเมินผลการทดลองงานเจ้าหน้าที่ จานวน 1
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เข้าใหม่
จานวน 1 ราย (ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ราย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการทา
(งานคณะกรรมการและที่ปรึกษา))
- ประเมินผลการต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ จานวน 3
สัญญาทดลองงาน (ฉบับที่ 2)
- จัดทาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อ
ราย
พ.ศ. 2562
สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ที่ครบอายุสัญญาจ้าง
จานวน 1 ราย
- เจ้าหน้าที่ครบอายุสญ
ั ญาจ้างได้ทาสัญญา
และดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
- บุคลากรศูนย์คุณธรรมได้รับ - บุคลากรศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาความรู้และทักษะ
ตามความสนใจ ทั้งหลักสูตรที่มคี ่าใช้จ่ายและไม่มี - การจัดทาแนวทางติดตามผลการพัฒนาศักยภาพ
สมรรถนะที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่าย จานวน 8 ราย
- จัดทาการประเมินสมรรถนะบุคลากรศูนย์
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร - การประเมินสมรรถนะบุคลากรศูนย์คุณธรรม
คุณธรรม จานวน 2 กลุ่มงาน รวมถึงผู้บริหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
จานวน 4 กลุ่มงาน
ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ - กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันองค์กร (gift to
ความชานาญในสายอาชีพ
share) มีบุคลากรเข้าร่วมร้อยละ 100
ของตนตามความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
กระบวนการมีส่วนร่วม
ดาเนินการถูกต้อง ครบถ้วนตาม - การจัดประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

-ดาเนินงานตามแผนงานบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
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ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
ไตรมาส 1
บุคคลศูนย์คุณธรรม

4.3 การประชุมผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป

ระเบียบข้อบังคับ

ตค-ธค 62

5 ด้านสิทธิและสวัสดิการ
5.1 การทบทวน และปรับปรุง
ตค-ธค 62
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/
หลักเกณฑ์ งานทรัพยากร
มนุษย์
5.2 การดาเนินงานตามรอบเวลา ตค-ธค 62
- การจัดทาเงินเดือน
- การจัดทาค่าล่วงเวลา
- ก า ร จั ด ท า ก า ร จ่ า ย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- การด าเนิ น การตามค า
ขอ
6.การประสานกับหน่วยงานภายนอก

จานวน 2 ครั้ง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และ 2 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาโครงสร้าง และแผน
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์
การติดตามการดาเนินงาน และ - มีการรายงานผลการดาเนินงานและพัฒนางาน
ดาเนินการประชุมต่อเนื่อง (ผู้บริหารทุกวันจันทร์ที่
สร้างการสื่อสารภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง
1,2,3 และ เจ้าหน้าที่ ทุกวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน)
- การรับรูร้ ่วมกันในประเด็นทีส่ าคัญต่างๆระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/
หลักเกณฑ์ งานทรัพยากรมนุษย์
ทีส่ อดคล้องกับ พรฎ.จัดตั้งศูนย์
คุณธรรม(องค์การมหาชน) ฉบับ
ที่ 2 และ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
การดาเนินงานถูกต้อง ทันเวลา

- ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการดาเนินการทางวินัย การร้องทุกข์ และ
การอุทธรณ์ พ.ศ....

- ดาเนินงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ทันเวลา ไม่
ส่งผลกระทบเสียหายกับบุคลากร

ดาเนินการทบทวน และปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ/
ระเบียบ/ประกาศ/หลักเกณฑ์ คาสั่งต่างๆ ของ
งานทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
ข้อกฎหมายตามพรฎ.จัดตั้งศูนย์คณ
ุ ธรรม
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- ดาเนินการตามรอบเวลา
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ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน ระยะเวลา
ไตรมาส 1
ดาเนินการ
6.1 รายงานสานักงาน
ตค-ธค 62
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ด้านมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ (ประจาทุกเดือน)
6.1 รายงานชี้แจงข้อร้องเรียน
ตค-ธค 62

เป้าหมาย
จัดส่งรายงานได้ตามที่ ศปท.
สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม และ ปปท กาหนด

ผลผลิต/ผลลัพธ์
-

ชี้แจงไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อ ทราบข้อเท็จจริง และแนว
ปฏิบัติในการดาเนินงาน
-

รายงานข้อมูลประจาเดือนตามกาหนด

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป
-

รายงานประจาทุกเดือนตามที่ ศปท. สานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกาหนด

ชี้แจงข้อเท็จจริงคณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อมูล
ข่าวสาร
ชี้แจงข้อเท็จจริง เรียนรัฐมนตรี

21

3.2 ผลการดาเนินงานทรัพยากรมนุษย์ไตรมาส 2
ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ไตรมาส 2
ดาเนินการ
1 ด้านโครงสร้างและอัตรากาลัง
1.1 การดาเนินการที่สอดคล้องกับ
มค 63
โครงสร้างสอดคล้องกับ
โครงสร้างและอัตรากาลัง
ยุทธศาสตร์ศูนย์คณ
ุ ธรรม
1.2 การสรรหาบุคลากรที่สอดคล้อง
กับโครงสร้าง โดยพิจารณาจาก
ความจาเป็นและงบประมาณ

มค – กพ
63

2 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
2.1 การประเมินผลการทดลอง
มค-กพ 63
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที/่ การทา
สัญญาจ้าง

3 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.1 กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ มค – มีค
บุคลากรศูนย์คุณธรรม
63

ผลผลิต/ผลลัพธ์

- คาสั่งบรรจุผู้ปฏิบัติงานลงตาแหน่งโครงสร้าง
องค์กรใหม่

การสรรหาและบรรจุอัตรากาลัง ถูกต้องตามระเบียบ และเสร็จ
สิ้นตามกาหนด
-

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป

- การดาเนินงานติดตามผลที่เกิดจากการปรับ
โครงสร้างองค์กร

การสรรหาผู้ปฏิบตั ิงาน ตาแหน่ง นักวิชาการ
ส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม
เครือข่ายทางสังคม จานวน 1 อัตรา
ผู้ปฏิบัติงาน ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จานวน 1 อัตรา

การประเมินผลการทดลอง
- เจ้าหน้าที่ผ่านการประเมินผลการทดลองงาน
- ดาเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เข้าใหม่
จานวน 1 ราย (ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่ จานวน 3 ราย ตามรอบระยะเวลา
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการทา
(งานสารบรรณ)
สัญญาทดลองงาน (ฉบับที่ 2)
- จัดทาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อ
พ.ศ. 2562
สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ที่ครบอายุสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่ครบอายุสญ
ั ญาจ้างได้
จานวน 3 ราย
ทาสัญญา และดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง
- บุคลากรศูนย์คุณธรรมได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะ

- จัดฝึกอบรม In-House Training จานวน 2 ครั้ง - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ดังนี้
- การจัดทาแนวทางติดตามผลการพัฒนาศักยภาพ
22

ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
ไตรมาส 2

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย
สมรรถนะที่เหมาะสม
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้
ความชานาญในสายอาชีพ
ของตนตามความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
กระบวนการมีส่วนร่วม

ผลผลิต/ผลลัพธ์
-

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป

- จัดทาการประเมิน competency gap ของ
บุคลากรในองค์กร
“การสร้างความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน - กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันธ์องค์กรประจาไตร
มาส
ครั้งที่ 1 วันที่ 3 ก.พ. 2563 เรื่อง

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560” จัดโดย กลุ่มงาน
บริหารจัดการองค์กร วิทยากร :
นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรพา
- ครัง้ ที่ 2. วันที่ 26 ก.พ. 2563 เรื่อง
การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง” จัดโดย กลุ่มงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์ วิทยากร :
นางบุปผา ชวะพงษ์
- การประเมินสมรรถนะบุคลากรศูนย์คุณธรรม
และผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ัดการและ ผูต้ รวจสอบ
ภายใน ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันองค์กร ( How to
ทิ้ง) เงินที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
เจ้าหน้าที่ จานวน 2800 บาท ซึ่งจะนาไป
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ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
ไตรมาส 2

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กรต่อไป
4 ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การประชุมผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่

4.2 การ WFH เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID 19

5 ด้านสิทธิและสวัสดิการ
5.1 การทบทวน และปรับปรุง
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/
หลักเกณฑ์ งานทรัพยากร
มนุษย์

มค – มีค
63

มีค 63

มค – กพ
63

5.2 การดาเนินงานตามรอบเวลา มค – กพ
- การจัดทาเงินเดือน
63
- การจัดทาค่าล่วงเวลา
- การจัดทาการจ่ายกองทุน

การติดตามการดาเนินงาน และ - มีการรายงานผลการดาเนินงานและพัฒนางาน
สร้างการสื่อสารภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง
- การรับรูร้ ่วมกันในประเด็นทีส่ าคัญต่างๆระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
แนวทางในการดาเนินงาน wfh - คาสั่งศูนย์คณ
ุ ธรรมในการ WFH ฉบับที่ 1 วันที่
ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับระเบียบศูนย์ 24 – 31 มีนาคม 2563
คุณธรรม

ดาเนินการประชุมต่อเนื่อง (ผู้บริหารทุกวันจันทร์ที่
1,2,3 และ เจ้าหน้าที่ ทุกวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน)

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/
หลักเกณฑ์ งานทรัพยากรมนุษย์
ทีส่ อดคล้องกับ พรฎ.จัดตั้งศูนย์
คุณธรรม(องค์การมหาชน) ฉบับ
ที่ 2 และ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

- เสนอ ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ดาเนินการทางวินัย การร้องทุกข์ และการ
อุทธรณ์ พ.ศ.... ต่อคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม
ทราบความก้าวหน้าในการดาเนินงาน

การดาเนินงานถูกต้อง ทันเวลา

- ดาเนินงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ทันเวลา ไม่
ส่งผลกระทบเสียหายกับบุคลากร

จัดทาตารางเปรียบเทียบ 3 ช่องตามข้อคิดเห็น
และเสนอแนะของมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ในการประชุมเดือน มีนาคม 2563 และให้เสนอ
คณะกรรมการศูนย์คณ
ุ ธรรม (ดาเนินการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและ
อยู่ระหว่างเสนอครม.พิจารณาแต่งตั้งต่อไป)
- ดาเนินการตามรอบเวลา

-

ดาเนินการจัดทาคาสั่งฯ ฉบับที่ 2 เพื่อขยาย
เวลาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งศูนย์
คุณธรรม ตามมติครม. โดยให้ปฏิบัติงาน
WFH ขยายตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563
ออกไปจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
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ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
ไตรมาส 2
สารองเลี้ยงชีพ
- การดาเนินการตามคาขอ
6.การประสานกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลา
ดาเนินการ

6.1 รายงานสานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ด้าน
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ (ประจาทุกเดือน)
6.2 รายงานประจาวันเกี่ยวกับ
สถานการณ์ COVID ต่อ
สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม และ ศูนย์
สถานการณ์
6.3 รายงานชี้แจงข้อร้องเรียน

มค – มีค63 จัดส่งรายงานได้ตามที่ ศปท.
สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม และ ปปท กาหนด

-

รายงานข้อมูลประจาเดือนตามกาหนด

-

รายงานประจาทุกเดือนตามที่ ศปท. สานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกาหนด

กพ – มีค
63

จัดส่งรายงานได้ กาหนด

-

รายงานข้อมูลประจาวันตามกาหนด

-

ดาเนินการต่อจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง

ดาเนินการถูกต้องและทันใน
เวลาที่กาหนด

-

การขอให้สานักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้
ดาเนินการต่อศาลปกครองแทนศูนย์คุณธรรม

มีค 63

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป
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3.3 ผลการดาเนินงานทรัพยากรมนุษย์ไตรมาส 3
ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ไตรมาส 3
ดาเนินการ
1 ด้านโครงสร้างและอัตรากาลัง
1.1 การจั ด ท า ร่ า งค าบรรยาย เมย-มิย 63
ลั ก ษณะงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงสร้าง
1.2 การสรรหาบุคลากรที่สอดคล้อง
กับโครงสร้าง โดยพิจารณาจาก
ความจาเป็นและงบประมาณ

เป้าหมาย

การปรับร่างคาบรรยายลักษณะ
งานที่สอดคล้องกับโครงสร้าง

ผลผลิต/ผลลัพธ์

- ร่างคาบรรยายลักษณะงาน ของกลุ่มงาน Core
process ที่ผ่านการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว
การสรรหาและบรรจุอัตรากาลัง
ถูกต้องตามระเบียบ และเสร็จ
สิ้นตามกาหนด

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป

- ดาเนินงานจักทาร่างคาบรรยายลักษณะงานของ
กลุ่มงาน Support process และ งานบริหารให้
แล้วเสร็จ
-การสรรหาเจ้ า หน้ า ที่ ท ดแทนต าแหน่ ง ที่ ข าด
อั ต ราก าลั ง เนื่ อ งจากการลาออกในต าแหน่ ง
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การเตรียมกระบวนการสรรหาเจ้าหน้าที่ระดับ
บริ ห าร (ผู้ จั ด การส านั ก พั ฒ นาองค์ ค วามรู้
นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ)

2 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
2.1 การประเมินผลการทดลอง
เมย-มิย 63 การประเมินผลการทดลอง
- เจ้าหน้าที่ผ่านการประเมินผลการทดลองงาน
- ดาเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที/่ การทา
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เข้าใหม่
จานวน 2 ราย (1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (งาน
เจ้าหน้าที่ จานวน 2 ราย ตามรอบระยะเวลา
สัญญาจ้าง
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการทา
สารบรรณ และ 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
สัญญาทดลองงาน (ฉบับที่ 2)
และแผน)
พ.ศ. 2562
- จัดทาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อ
เจ้าหน้าที่ครบอายุสญ
ั ญาจ้างได้
สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ที่ครบอายุสัญญาจ้าง
ทาสัญญา และดาเนินงานได้
จานวน 2 ราย (1.หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง
และระบบพฤติกรรมไทย 2. นักวิชาการส่งเสริม
คุณธรรม)
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ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
ไตรมาส 3

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย

3 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.1 กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ เมย-มิย63 - บุคลากรศูนย์คุณธรรมได้รับ
บุคลากรศูนย์คุณธรรม
การพัฒนาความรู้และทักษะ
สมรรถนะที่เหมาะสม

ผลผลิต/ผลลัพธ์

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป

- คณะทางานขับเคลื่อนศูนย์คณ
ุ ธรรมให้เป็นองค์กร - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
คุณธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันธ์องค์กรประจา
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม Happy
ไตรมาส
Moral ณ ชุมชนสะพานพระราม 8 และจัดการ
ความรู้โดยใช้ AKA Model
- เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
จานวน 2 ราย ในหลักสูตร (ไตรมาส 3 ช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 หน่วยงาน
อบรมจึงงดจัดการฝึกอบรมสัมมนาแบบเดิม)

1. “มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 A1 หลักสูตร
เตรียมความพร้อม (Preparation
Course) รุ่นที่ 4/2563 จัดโดย
27

ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
ไตรมาส 3

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป

กรมบัญชีกลาง (การศึกษาระบบ
ออนไลน์)
2. การประชุมสัมมนาชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับ
การจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัด
โดย สานักงาน ก.พ. ผ่านการประชุม
ทางไกล (VIDEO CONFERENCE)
3.2 การประเมิ น competency เมย-มิย63
gap ของบุคลากรในองค์กร

4 ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การสรรหาคณะกรรมการศูนย์
คุณธรรม เพื่อทดแทน
คณะกรรมการชุดเดิมที่หมด
วาระลง

เมย 63

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร - competency gap ของบุคลากรศูนย์คุณธรรม - ติดตามผล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ - แนวทางการพัฒนา training roadmap รายกลุม่ - ดาเนินการพัฒนา IDP และจัดทา training road
ได้รับการพัฒนาทักษะ
งาน
map ในกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี
ความรู้ ความชานาญในสาย
สารสนเทศ กลุม่ งานยุทธศาสตร์ และกลุม่ งาน
อาชีพของตนตามความ
บริหารจัดการองค์กรต่อไป
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ กระบวนการ
มีส่วนร่วม
ดาเนินการได้ทันตาม
กาหนดเวลา

- สามารถดาเนินการสรรหาคณะกรรมการศูนย์
คุณธรรมได้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ทันตามกาหนดเวลา โดยมีประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและ

-
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ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
ไตรมาส 3

ระยะเวลา
ดาเนินการ

4.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สาคัญ ที่เกี่ยวข้อง

พค-มิย 63

4.3 การประชุมผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่

เมย-มิย 63

4.4 การบริหารสถานการณ์ COVID เมย-มิย 63
19
5 ด้านสิทธิและสวัสดิการ
5.1 การทบทวน และปรับปรุง
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/
หลักเกณฑ์ งานทรัพยากร
มนุษย์

เมย-มิย 63

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้มผี ลตัง้ แต่วันที่ 7
เมษายน 2563
- ดาเนินการได้ตามที่ได้รับมอบหมาย

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป

ได้คณะอนุกรรมการฯ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านงานทรัพยากร
มนุษย์ของศูนย์คุณธรรม
การติดตามการดาเนินงาน และ - มีการรายงานผลการดาเนินงานและพัฒนางาน
สร้างการสื่อสารภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง
- การรับรูร้ ่วมกันในประเด็นทีส่ าคัญต่างๆระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

จัดประชุมอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการตาม
ภารกิจต่อเนื่อง และทันในรอบเวลา (การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การสรรหาฯ)

แนวทางในการดาเนินงาน wfh - แนวทางการดาเนินงานในช่วงสถานการณ์
ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับระเบียบศูนย์ COVID19 โดยนาแนวทาง Flexi time มาใช้
คุณธรรม
ให้เหมาะสมกับภารกิจงานของแต่ละกลุม่ งาน

ติดตามสถานการณ์พร้อมรับการปรับเปลีย่ น

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/
หลักเกณฑ์ งานทรัพยากรมนุษย์
ทีส่ อดคล้องกับ พรฎ.จัดตั้งศูนย์
คุณธรรม(องค์การมหาชน) ฉบับ
ที่ 2 และ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

ดาเนินการประชุมต่อเนื่อง (ผู้บริหารทุกวันจันทร์)

- ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทรัพยากรมนุษย์ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิ.ย. 63
1. ข้อบังคับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563
2. ระเบียบศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) ว่า
ด้วยการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์

ติดตาม พิจารณาข้อบังคับ ระเบียบต่างๆที่ต้อง
ปรับปรุงเพื่อดาเนินการต่อไป
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ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
ไตรมาส 3

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป

5.2 การดาเนินงานตามรอบเวลา เมย-มิย 63
- การจัดทาเงินเดือน
- การจัดทาค่าล่วงเวลา
- การจัดทาการจ่ายกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
- การดาเนินการตามคาขอ
6.การประสานกับหน่วยงานภายนอก

การดาเนินงานถูกต้อง ทันเวลา

และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ดาเนินงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ทันเวลา ไม่
ส่งผลกระทบเสียหายกับบุคลากร

6.1 รายงานสานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ด้าน
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ (ประจาทุกเดือน)
6.2 รายงานประจาวันเกี่ยวกับ
สถานการณ์ COVID ต่อ
ศูนย์สถานการณ์
6.3 รายงานชี้แจงข้อร้องเรียน
(สานักงาน ปปท)

เมย-มิย 63

จัดส่งรายงานได้ตามที่ ศปท.
สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม และ ปปท กาหนด

-

รายงานข้อมูลประจาเดือนตามกาหนด

-

รายงานประจาทุกเดือนตามที่ ศปท. สานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกาหนด

เมย-มิย 63

จัดส่งรายงานได้ กาหนด

-

รายงานข้อมูลประจาวันตามกาหนด

-

ดาเนินการต่อจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง

เมย 63

ดาเนินการถูกต้องและทันใน
เวลาที่กาหนด

-

ดาเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กาหนด

-

ดาเนินการตามรอบเวลา
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3.4 ผลการดาเนินงานทรัพยากรมนุษย์ไตรมาส 4
ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ไตรมาส 4
ดาเนินการ
1 ด้านโครงสร้างและอัตรากาลัง
1.1 การสรรหาบุคลากรที่สอดคล้อง กค-กย63 การสรรหาและบรรจุอัตรากาลัง
กับโครงสร้าง โดยพิจารณาจาก
ถูกต้องตามระเบียบ และเสร็จ
ความจาเป็นและงบประมาณ
สิ้นตามกาหนด
2 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
2.1 การประเมินผลการทดลอง
กค-กย63
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที/่ การทา
สัญญาจ้าง

ผลผลิต/ผลลัพธ์

อยู่ ร ะหว่ า งการสรรหาเจ้ า หน้ า ที่ ท ดแทน
ต า แ ห น่ ง ที่ ข า ด ( เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ) การสรรหาเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
(ผู้จัดการสานักนวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ)

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป

ประชุม คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคั ดเลือ ก
เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (ผู้จัดการสานักนวัตกรรม
และสื่อสารสนเทศ)

การประเมินผลการทดลอง
- เจ้าหน้าที่ผ่านการประเมินผลการทดลองงาน
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เข้าใหม่
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (งานสารบรรณ)
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการทา
- จัดทาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อ
สัญญาทดลองงาน (ฉบับที่ 2)
สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ที่ครบอายุสัญญาจ้าง
พ.ศ. 2562
จานวน 3 ราย
เจ้าหน้าที่ครบอายุสญ
ั ญาจ้างได้
ทาสัญญา และดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง

3 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.1 กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ สค-กย 63 - บุคลากรศูนย์คุณธรรมได้รับ
บุคลากรศูนย์คุณธรรม
การพัฒนาความรู้และทักษะ
สมรรถนะที่เหมาะสม

- กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กร
คุณธรรม โดยเริม่ รณรงค์การใส่ผา้ ไทยในวันพุธ
และศุกร์
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันธ์ และพัฒนา
ค่านิยมองค์กร ณ จังหวัดกาญจนบุรี
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ที่

3.2

4
4.1

4.2

4.3

รายละเอียดการดาเนินงาน
ไตรมาส 4

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

- เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
การประเมิ น competency กค –กย 63 - การพัฒนาศักยภาพบุคลากร - competency gap ของบุคลากรศูนย์คุณธรรม
gap ของบุคลากรในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ - training roadmap
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความชานาญในสาย
อาชีพของตนตามความ
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ กระบวนการ
มีส่วนร่วม
ด้านการบริหารจัดการ
การประชุมคณะอนุกรรมการ / กค-กย 63 ดาเนินการได้ทันตามรอบเวลา - คณะอนุกรรมการกาหนดเงินเดือนฯ จานวน ๔
คณะกรรมการฯ สาคัญ ที่
และที่หน่วยงานกากับกาหนด
ครั้ง
เกี่ยวข้อง
- คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล จานวน ๑
ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์
จานวน ๓ ครั้ง
การประชุมผู้บริหาร
กค-กย 63 การติดตามการดาเนินงาน และ - มีการรายงานผลการดาเนินงานและพัฒนางาน
สร้างการสื่อสารภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง
- การรับรูร้ ่วมกันในประเด็นทีส่ าคัญต่างๆระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
การบริหารสถานการณ์ COVID กค-กย 63 แนวทางในการดาเนินงาน wfh - แนวทางการดาเนินงานในช่วงสถานการณ์
19
ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับระเบียบศูนย์ COVID19 โดยนาแนวทาง Flexi time มาใช้

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป

ดาเนินการตามภารกิจต่อเนื่อง และทันในรอบเวลา

ติดตามสถานการณ์พร้อมรับการปรับเปลีย่ น
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ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
ไตรมาส 4

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เป้าหมาย

ผลผลิต/ผลลัพธ์

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป

คุณธรรม
5 ด้านสิทธิและสวัสดิการ
5.1 การทบทวน และปรับปรุง
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/
หลักเกณฑ์ งานทรัพยากร
มนุษย์

กค-กย 63

5.2 การดาเนินงานตามรอบเวลา กค-กย 63
- การจัดทาเงินเดือน
- การจัดทาค่าล่วงเวลา
- การจัดทาการจ่ายกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
- การดาเนินการตามคาขอ
6.การประสานกับหน่วยงานภายนอก
6.1 รายงานสานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ด้าน
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ (ประจาทุกเดือน)

กค-กย 63

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/
หลักเกณฑ์ งานทรัพยากรมนุษย์
ทีส่ อดคล้องกับ พรฎ.จัดตั้งศูนย์
คุณธรรม(องค์การมหาชน) ฉบับ
ที่ 2 และ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
การดาเนินงานถูกต้อง ทันเวลา

จัดส่งรายงานได้ตามที่ ศปท.
สานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม และ ปปท กาหนด

- ระเบียบด้านรายได้

-

- ดาเนินงานได้ถูกต้องตามระเบียบ ทันเวลา
ไม่ส่งผลกระทบเสียหายกับบุคลากร

-

รายงานข้อมูลประจาเดือนตามกาหนด

(ร่าง)แผนการใช้รายได้ในการจัดสวัสดิการ

-

-

ดาเนินการตามรอบเวลา

รายงานประจาทุกเดือนตามที่ ศปท. สานักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกาหนด
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ที่

รายละเอียดการดาเนินงาน
ไตรมาส 4
6.2 รายงานประจาวันเกี่ยวกับ
สถานการณ์ COVID ต่อ
ศูนย์สถานการณ์

ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
กค-กย 63 จัดส่งรายงานได้ กาหนด

ผลผลิต/ผลลัพธ์
-

รายงานข้อมูลประจาวันตามกาหนด

การดาเนินงานไตรมาสต่อไป
-

ดาเนินการต่อจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง
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ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการดาเนินงานด้านงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของศูนย์คุณธรรม จากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ดังนี้
1. การสรรหาบุคลากรเพื่อดารงตาแหน่ง บริหาร ควรมีการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าร่วม
การสรรหาด้วย เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร และเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ภายในให้สามารถแข่งขันได้
2. ควรต้องมีการจัดทา Career path ที่ชัดเจน มีการออกแบบแนวทางการเติบโตในสายงานที่
ชัดเจน รวมถึงต้องกาหนดแนวทางในการเปลี่ยนระหว่าง สายบริหาร และ สายเชี่ยวชาญ ลักษณะงาน ลักษณะ
บุคลากร ภาระหน้าที่ ค่าตอบแทน ที่ชัดเจน
3. การพัฒนา Soft Skill นั้น ต้องเชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร (Core Value) และแผนการ
พัฒนารายบุคคล (IDP plan) โดยใช้กระบวนการที่มีความหลากหลาย
4. การสร้างค่านิยมองค์กร ควรต้องมีกระบวนการเพื่อสร้างเสริมนิสัยโดยเครื่องมือสะท้อนอาจ
เป็นการประเมิน 360 องศา การให้รางวัลประจาปี การยกย่องพฤติกรรม ที่นาไปสู่การจัดการความรู้ การจัดทา
story telling โดยกระบวนการต้องบูรณาการและต่อเนื่องในการทางาน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน(Performance Assessment) ต้องเน้นการวัดพันธกิจหลัก
(Main mission) และ สมรรถนะหลัก (Core competency) ที่จาเป็นบางเรื่อง เกณฑ์ในการประเมินผลนั้น
อาจกาหนดระดับมาตรฐาน ในระดับดี หรือระดั บดีมากนั้น เป็นการดาเนินการตามตัวชี้วัด แต่ในระดับดีเยี่ยม
ควรต้ องมีก ารพัฒ นานวั ตกรรมที่ไม่ ได้กาหนดในตัว ชี้ วัดเพื่ อช่ว ยพัฒ นาการท างาน รวมถึงอาจมีประเด็ น
พิจารณาว่าสาหรับบุคลากรที่ได้ระดับดาเนินการได้ตามตัวชี้วัดต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง อาจต้องได้รับการ
พัฒนาให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการทางานขึ้น
6. ควรมีการสารวจกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง (young talent) โดยให้บุคลากร
ในระดับเดียวกัน หรือระดับสูงกว่าให้ความเห็น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเพิ่มเติมและกาหนดเส้นทางการเติบโตใน
งาน

ตารางสังเคราะห์แนวทางการดาเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายศูนย์คุณธรรม
เป้าหมายศูนย์คุณธรรม 2562-2565
วิสัยทัศน์มุ่งเป้า/แนวทางดาเนินงาน
สมรรถนะเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ร ะ บ บ
พฤติกรรมคนไทย
 การรวบรวมองค์ความรู้
 การพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้
 Monitoring Tool
สมัชชาคุณธรรม
 เชื่อมโยงท้องถิ่น ภูมิภาค ชาติ และ
นานาชาติอย่างเป็นระบบ
(Knowhow และ knowledge
based
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ และ Green
Office
 คนในองค์กรมีความเป็นunities
 เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา
ระบบสารสนเทศที่ เ อื้ อ ต่ อ การสร้ า ง
สังคมคุณธรรม
 platformเว็ บ ไซต์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
สร้ า งความโปร่ ง ใสภายในองค์ ก ร

สมรรถนะบุคลากรเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
Hard Skill
 ด้านการจัดการความรู้
 ด้านการประสานเชื่อมโยง
 ด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
 ด้านการใช้ภาษา
Soft Skill
 การทางานเป็นทีม
 ภาวะผู้นา
 การนาเสนอ การสื่อสาร
 ความคิดเชิงระบบ
 Shared value
ระบบเพื่อสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์
ระบบบริหารจัดการ
 Co-KPI
 Risk Management
 Internal Audit
 Finance Business Plan

Human Resource
Management (HRM)
กิจกรรม โครงสร้างศูนย์คุณธรรม*
 การติ ด ตามทบทวนการปรั บ 
โครงสร้ า งให้ เ หมาะสมกั บ
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละภารกิ จ ศู น ย์
คุณธรรม
 การสรรหาและบรรจุ อั ต รา
กาลังคนลงตามโครงสร้าง
 การก าหนด ปรั บ ปรุ ง JD/JS
แ ต่ ล ะ ต า แ ห น่ ง ง า น ต า ม
โครงสร้าง
กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าที่
 การจัดทาข้อตกลงผลงานของ 
เจ้าหน้าที่รายบุคคลร่วมกับ
ผู้อานวยการ**

 การกาหนดหลักเกณฑ์และ
ประกาศแนวทางการประเมินการ 
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
โครงการของศูนย์คุณธรรม ปี 62
**

ระบบงานทรัพยากรมนุษย์
สภาพปัจจุบัน
Human Resource
Development (HRD)
กิจกรรม องค์กรคุณธรรม*
อัต ราตามโครงสร้ า ง 56 คน  ฝ่ า ยเลขาคณะท างานองค์ ก ร
อั ต ราก าลั ง ตามกฎหมาย
คุ ณ ธรรม (จั ด ประชุ ม ตามที่
จานวน 35คน (มี เจ้ า หน้ า ที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย /จั ด ท า
33 คน ลูกจ้างโครงการ 9คน)
รายงาน)
กิจกรรม การพั ฒ นาศั กยภาพ *
(ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานในการพัฒนา
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สายงาน และมี เ ป้า หมายเพื่ อ บรรลุ
วิสัยทัศน์ศูนย์คุณธรรม)
- จัดทา IDP Plan
ข้ อ ตกลงผลงานภายในไตร
- Training (In-House ,
มาส 1
External)
Performance70
- On the job Training
/Competency 30
(Coaching ,Buddying ,Big
ประเมินผลและ ขึ้นเงินเดือน
Brother)
ปีละครั้ง
- Succession Planning (คัด
ปรับระดับปีละ 1 ครั้ง
ก ร อ ง ก า ห นด คุ ณ สม บั ติ /
ประเมิน ให้ความเห็นชอบ/ ใช้
กระบวนการ Job Rotation

Routinely
กิ จ ก ร ร ม ต า ม ร อ บ
ระยะเวลา **
ประจาทุกวัน
1. Time
Attendance
ประจาทุกเดือน
2. การจัดทาเงินเดือน
3. การจัดทาค่า
ล่วงเวลา
4. การจัดทาการจ่าย
กองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ
ประจาทุกปี
5. การตรวจสุขภาพ
ประจาปี
6. การจัดหาบริษัท
ประกัน
7. การประเมิน
ประจาปี
ตามคาขอ

เป้าหมายศูนย์คุณธรรม 2562-2565
วิสัยทัศน์มุ่งเป้า/แนวทางดาเนินงาน
สมรรถนะเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
และเอื้อต่อผู้ใช้ในแต่ละระดับ (ทั้ง
Structure และ content)
สถาบันพัฒนาวิทยากรองค์กรคุณธรรม
 การสร้างหลักสูตร
 การสร้างรายได้

 IDP Plan
ระบบปฏิบัติการ
 Digital Platform
 Sharing Value

Human Resource
Management (HRM)
 การจัดทาแนวทางพิจารณา
เสนอปรับระดับค่างานหรือ
เลื่อนระดับตามหลักเกณฑ์การ
เติบโตตามสายงาน*
 การเสนอการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม
รอบระยะสัญญาเวลาจ้าง**
กิจกรรม ทบทวนปรับปรุงระเบียบ/
ระบบ
 การทบทวน เสนอแนะ
แนวทางการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ
หลั ก เกณฑ์ ค าสั่ ง ที่เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ ก าร บริ หาร ทรั พย าก ร
ม นุ ษ ย์ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ พรฎ(ฉบั บ ใหม่ )
และแนวทางตามที่สานัก งาน
กพร กาหนด **
 การพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ระบบ
ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ
ป ร ะ โ ย ช น์ ต อ บ แ ท น ข อ ง
เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่
โครงการ *

ระบบงานทรัพยากรมนุษย์
สภาพปัจจุบัน
Human Resource
Routinely
Development (HRD)
/Project Assignment /Job 8. การเบิกจ่ายค่า
Shadowing
รักษาพยาบาลตาม
กิจกรรม การจัด OD/ Outing*
สิทธิ
 ระบบการพัฒ นาบุคลากรศูน ย์ 9. การเบิกจ่าย
สวัสดิการค่าช่วย
คุณธรรม ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง
การศึกษาบุตร
10. การเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือการมีบุตร
11. การปฐมนิเทศ
 ระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ ประกาศ
เจ้าหน้าที่ใหม่
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ค า สั่ ง บ า ง
12. การจัดทาคารับรอง
ประเด็ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
(เงินเดือน/
โครงสร้าง
ตาแหน่ง)
 สวัสดิการ เช่นกองทุนสารอง
13. การขออนุมัติวันลา
เลี้ ย งชีพ สาหรั บเจ้ าหน้า ที่ ที่
กรณีพิเศษ
บรรจุตั้งแต่ปี 2557 ต่ากว่า
14. การจัดการเรื่อง
องค์การมหาชนอื่น
ร้องเรียน
 ระบบสวัสดิการไม่จูงใจในการ
15. ภาษี
ทางาน
16. อื่นๆ
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