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สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สารจากประธานกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม

สารจากผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม

คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ความเป็นมา

 • วิสัยทัศน์

 • พัันธกิจ

 • วัตถุประสงค์

ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 • แผนงานที่ ๑ การบูรณาการความร่วมมือและพัฒนานโยบาย

 • แผนงานที่ ๒ การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่

 • แผนงานที่ ๓ พัฒนาความเข้มแข็งองค์กร

รายชื่อโครงการและหน่วยงานที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

งบการเงิน

ผู้อ�านวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายวีระ   โรจน์พจนรัตน์

สารจาก

    รฐับาลภายใต้การน�าของพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ได้นั้น จะต้องพัฒนาระบบต่างๆ ไปพร้อมกันทั้ง 

ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี โดยเฉพาะ

วัฒนธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงเช่ือมโยงเกาะเกี่ยวชีวิตของ 

ผู้คนให้อยู่ร่วมกัน รวมถึงการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมของสังคมและประชาชนทุกหมู่

เหล่าเป็นเร่ืองส�าคัญ เพราะคนเป็นพลังส�าคัญในการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาทุกด้าน หากประชาชนของ

ประเทศเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นคนดียึดม่ัน

คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม และเป็นคนมคีวามสามารถ มทีกัษะความรอบรู้

เท่าทนัการเปลีย่นแปลง กจ็ะเป็นปัจจยัความส�าเรจ็ใน

การพัฒนาสังคม

       กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุน

การน�าวัฒนธรรม ศิลปะ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 

มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศให้ไปสู่เป้า

หมายตามที่รัฐบาลวางนโยบายไว้ และสอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชน ศูนย์คุณธรรม (องค์การ

มหาชน) เป็นหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมี

บทบาทหน้าที่ ในการส ่งเสริมพัฒนาคุณธรรมที่ 

เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยมีภารกิจ 

ส�าคัญ คือ การพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมเกี่ยวกับ

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

การปลกูฝังส่งเสรมิคณุธรรมในสงัคม การสนบัสนนุเชือ่มโยงเครอืข่ายคณุธรรมต่างๆ ให้เกดิความร่วมมอื

ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และการรณรงค์ทางสังคม เพื่อปลูกจิตส�านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

แก่ประชาชน ในปี ๒๕๕๘ ศนูย์คณุธรรมได้รเิริม่งานใหม่ในการส่งเสรมิคณุธรรมเชงิพืน้ที ่คอื โครงการ

จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดพิจิตร ราชบุรี บุรีรัมย์ และพัทลุง เป็นการส่งเสริมคุณธรรมใน 

เชิงบูรณาการ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการ 

ขับเคลื่อนคุณธรรม ซึ่งก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนและภาคีต่างๆ อย่างดี

 ผมมีความมั่นใจว่าหากประชาชนและเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอย่าง 

เข้มแข็งต่อเนื่องอย่างที่เป็นอยู่แล้ว การส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 

ของสังคมไทยก็จะส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม เป็นฐานส�าคัญของการพัฒนาประเทศได้

 ท้ายนี้ ผมขอให้ก�าลังใจและขอบคุณเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน คณะกรรมการศูนย์

คณุธรรมเจ้าหน้าทีแ่ละผูเ้กีย่วข้องทีม่ส่ีวนร่วมในการผลกัดนังานด้านคณุธรรม เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย

การพัฒนาให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรม
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ประธานกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์

สารจาก

 คุณธรรม จริยธรรมเป็นค่านิยมพื้นฐานหรือ

ระบบคุณค่าที่ส�าคัญส�าหรับการยึดถือและปฏิบัติเพ่ือ

การอยู่ร่วมกันของสังคม เป็นปัจจัยส�าคัญของความ

มั่นคงผาสุกของประชาชนและประเทศชาติ สังคมไทย

ต้องเผชิญกับปัญหาความบกพร่องด้านคุณธรรม 

จริยธรรมอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ 

ผูค้นและภาพลกัษณ์ของประเทศ ท�าให้หลายฝ่ายเหน็

พ้องต้องกนัว่าควรมกีารปฏรูิปด้านคณุธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลของประเทศอย่างจริงจังเพื่อฟื้นฟู

คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยให้กลับมา โดยปฏรูิป

จัดระบบกลไกต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 

คุณธรรม จริยธรรมให้มีประสิทธิภาพและบูรณา 

การกนั โดยเฉพาะการสนบัสนนุกระบวนการทางสงัคม

และภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ให้มีบทบาทใน 

การเป็นพลังการฟื้นฟูพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ 

มากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีส�าหรับความ 

มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของไทย

 ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วย

งานที่มีบทบาทภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนา

คุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทยได้ด�าเนินงานให้

สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภบิาล โดยใช้สมชัชาคณุธรรมเป็นเวทกีลาง

ของการรวมพลัง จากเครือข่ายคุณธรรมทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน 

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันท์

ประธานกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม

เพือ่ท�าในระดบันโยบายและการปฏบิตั ิระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏรูิปคณุธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมจากการปฏิบัติไปสู่การพัฒนานโยบาย เพื่อให้

เกดิประสทิธภิาพการเปลีย่นแปลงเชงิระบบ  ในขณะเดยีวกนัศนูย์คณุธรรมยงัคงด�าเนนิการตามภารกจิ

เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรม องค์กรคุณธรรมด้านต่างๆ การพัฒนาองค์ความรู้

และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม การสื่อสารรณรงค์ทางสังคม และได้น�ามติของสมัชชาคุณธรรม

แห่งชาติไปด�าเนินการขยายผลคือโครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมใน ๔ จังหวัดน�าร่อง ซ่ึงถือเป็น 

การปรับการท�างานของศูนย์คุณธรรมไปอีกขั้นหนึ่ง

 ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเครือ

ข่ายและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และทุ่มเทให้กับงานด้านคุณธรรม

มาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความสามัคคี จะท�าให้สามารถฟันฝ่า

อุปสรรค และร่วมกันน�าพาสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรมได้เป็นผลส�าเร็จ และมีความยั่งยืนใน 

ระยะยาวได้
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ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม
นายสิน  สื่อสวน

รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
 สังคมทีเ่ข้มแข็งม่ันคงประชาชนอยูร่่วมกนัอย่าง

สันติสุขและยั่งยืน มีเหตุปัจจัยเป็นองค์ประกอบหลาย

ประการ แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ “ความมีคุณธรรม” 

สงัคมทีมี่การปลูกฝังบ่มเพาะคณุธรรมความดใีห้เกดิข้ึน 

ในเดก็ เยาวชนและประชาชน จนตกผลกึเป็นจติส�านกึ 

สามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดี มีความยึดมั่นใน

ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สงัคม

นั้นก็จะเข้มแข็ง เป็นสังคมคุณธรรม

 ในอดตีวถิขีองสงัคมไทยโดยพืน้ฐานผูค้นยดึมัน่

และให้คณุค่ากบัคณุธรรมผ่านการปฏบิตัตินตามหลกั

ค�าส่ังสอนของศาสนาและวฒันธรรม ประเพณอีนัดงีาม

สบืมา เมือ่สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไปคนให้คณุค่า

กับวัตถุและเงินทองมากขึ้น ความยึดมั่นในคุณธรรม

น้อยลง ดเูหมอืนสงัคมจะพฒันาขึน้ ผูค้นสะดวกสบาย

มากข้ึนแต่คนมคีวามสขุน้อยลง ขาดสนัตสิขุในการอยู่

ร่วมกัน ท�าให้หลายฝ่ายทบทวนและร่วมหาทางออก

ของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในสังคม

ที่พัฒนาอย่างสมดุลและเกื้อกูลเป็นสังคมที่พัฒนา 

บนฐานรากของคณุธรรมความด ีซึง่เหน็ว่าการจะท�าให้

ส�าเร็จเช่นนัน้ได้ต้องรวมพลังกนัทกุภาคส่วน ทัง้ภาครัฐ 

ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน สร้าง

พลงัความร่วมมอืเพือ่ขบัเคลือ่นสงัคมไทย ให้เป็นสงัคม

คุณธรรม

สารจาก

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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นายสิน สื่อสวน
ผู้อ�านวยการศูนย์คุ ณธรรม

 ศูนย์คุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการรวมพลังขับเคล่ือนสังคมคุณธรรม หลายปีที่ผ่านมา
จนถงึปัจจุบนัเราได้มุง่มัน่หาแนวทางพัฒนาคณุธรรมความดทีีเ่หมาะกบับรบิทของสงัคมไทยโดยการ
ค้นหา พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมความดีที่หลากหลาย ส่งเสริมสนับสนุน
ให้องค์กรน�าความรูไ้ปปฏบิตัเิพือ่สร้างต้นแบบและการขยายผล การเชือ่มโยงบคุคล องค์กร และเครอื
ข่ายที่หลากหลายมาท�างานร่วมกัน บนพื้นฐานของการเคารพในบทบาทและคุณค่าของแต่ละองค์กร
หรอืเครอืข่าย ผ่านการเรยีนรูร่้วมกนัแต่มเีป้าหมายเดยีวกนั โดยผ่านกระบวนการสมชัชาคณุธรรมแห่ง
ชาต ิซ่ึงเป็นเวทกีลาง องค์กรทีข่บัเคลือ่นเรือ่งคณุธรรมความด ีทัง้ในระดบัชาตแิละภมูภิาค รวมถงึการ
เผยแพร่สื่อคุณธรรม ความดี เพื่อรณรงค์ทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมและจิตส�านึกของประชาชน

 ในปี ๒๕๕๘ ศูนย์คุณธรรมได้ต่อยอดงานเดิมและริเริ่มงานใหม่ ๒ เรื่องที่ส�าคัญ คือ 

 ๑) โครงการจงัหวดัส่งเสรมิคุณธรรม เพือ่พฒันาความรู้และนวตักรรมในการพฒันาคณุธรรม
เชิงพื้นที่ให้เกิดเป็นต้นแบบ โดยมีเป้าหมายให้มีการส่งเสริมคุณธรรมเข้มข้นและเป็นระบบใน 
ระดับจังหวัดให้เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ 
ภาคประชาชนมาท�างานร่วมกันและยกระดับให้การส่งเสริมคุณธรรมเป็นวาระการพัฒนาที่ส�าคัญ 
ของจังหวัด ในการด�าเนินงานมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรม และค้นหาคุณค่าต้นทุน
ความดีที่มีอยู่ในจังหวัด เพื่อก�าหนดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�าและร่วมสร้างอัตลักษณ์และ
คุณธรรมเป้าหมายร่วมของคนในจังหวัดที่จะท�าให้เกิดเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยด�าเนินการใน ๔ 
จังหวัดน�าร่อง คือ พิจิตร บุรีรัมย์ ราชบุรีและพัทลุง 

 ๒) ศนูย์คณุธรรมเข้าไปมส่ีวนร่วมผลกัดนัเชงินโยบายให้เรือ่งคณุธรรมความดเีป็นส่วนหนึง่ของ
การปฏริปูสงัคม โดยสนบัสนนุการด�าเนนิงานของคณะกรรมการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
สภาปฏริปูแห่งชาติ ศึกษาแนวทางการปฏิรปูคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาล สาระส�าคญั คอืการ
เสนอให้มีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเป็นกลไกระดับชาติในการก�าหนดมาตรฐานและสอบทานการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมือง ผู้บริหารงานภาครัฐ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากสภาปฏิรปูแห่งชาติ และได้เสนอต่อรฐับาลแล้ว รวมถงึคณะกรรมาธกิารร่างรฐัธรรมนญูได้น�าสาระ
ส�าคญัของสมชัชาคุณธรรมแห่งชาติไปบรรจไุว้ในร่างรัฐธรรมนญูด้วย แต่เนือ่งจากร่างรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยไม่ผ่านความเหน็ชอบจากสภาปฏริปูแห่งชาต ิข้อเสนอองค์กรดงักล่าวจงึยงัไม่มกีาร
พิจารณา อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก

 การด�าเนินงานของศูนย์คุณธรรมมุ่งเน้นที่การขับเคล่ือนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม โดย
เน้นพลังความรู้ พลังปัญญา และพลังของความร่วมมือของทุกฝ่าย ความส�าเร็จที่เกิดข้ึนเป็นความ
ส�าเร็จร่วมของสังคมที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสร้าง ผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
ท่านประธานและกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม คณะอนุกรรมการ โดยเฉพาะองค์กร เครือข่ายและ
ภาคทีกุภาคส่วนทีใ่ห้ก�าลงัใจและสนบัสนนุการด�าเนนิงานของศนูย์ด้วยดมีาโดยตลอด และขอขอบคณุ
เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมทุกท่านที่ทุ่มเท ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง เพื่อให้ศูนย์คุณธรรมเป็น
องค์กรที่สร้างประโยชน์ คุณค่ากับสังคมไทย และเติบโต มั่นคง ยั่งยืนต่อไป
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คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม
ที่ปรึกษา

๑ ๒

๑. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป

๒. นายสมชาย เสียงหลาย

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘

10



บริหารศูนย์คุณธรรม
คณะกรรมการ

๑ ๕

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์  ประธานกรรมการ

๓. นายณัฐพงษ์ พรชัย  ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒. ศ. ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๔. นายพงษ์เฉลิม   เปาริก  ผู้แทนถาวรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. นายสิน   สื่อสวน  ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม

๒ ๓ ๔
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๑. ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่

๓. นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์

๒. พลโทนิวัติ บูรณะกุล

๔. นายธาดา เศวตศิลา

๕. นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์

๖. นางทิฆัมพร กองสอน

๑ ๒ ๕ ๖

๓ ๔

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘

12



คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลศูนย์คุณธรรม

๑. พลโทนิวัติ บูรณะกุล

๒. นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์

๑. นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์

๒. นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์

๓. นายมนตรี เสนีเศรษฐ

๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

๒. นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์

๓. นายอาวุธ วรรณวงศ์
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ความเป็นมา

  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หรือชื่อเดิมคือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง

คุณธรรม จัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านตามนโยบายรัฐบาล เม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ใน

สังกัดส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ส�านักนายกรัฐมนตรี โดย

ก�าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือท�าหน้าที่หลักในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประสานงานและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กร ด้านการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ให้มีพลังในการพัฒนาคุณภาพประชากรของชาติในด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ

รักษาดุลยภาพในการพัฒนาสังคมไทย มีคณะกรรมการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรมโดยค�าสั่ง สบร. ที่

สามารถก�าหนดเป้าหมายและนโยบายการบริหารงานด้วยตนเอง

	 	 พ.ศ.	๒๕๕๑	สบร. รับข้อสังเกตจากส�านักงบประมาณและส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เกี่ยวกับการบริหารงานของ สบร. ตามมาตรา ๒๘ ซึ่งมีลักษณะองค์การมหาชนซ้อนองค์การมหาชน 

คณะกรรมการบริหาร สบร. จึงมีมติยุบเลิกประกาศจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านและปรับสถานะของ

หนว่ยงานเฉพาะดา้นเปน็สว่นงานภายใน และปรบัภารกจิใหส้อดคลอ้งกบันโยบายเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์

(Creative Economy)  การบริหารงานในสถานะส่วนงานภายในขององค์การมหาชนดังกล่าว ส่งผล 

ให้การปฏิบัติงานของศูนย์คุณธรรมไม่สอดคล้องกับภาระงานของส�านักงานบริหารและพัฒนา 

องคค์วามรู ้คณะกรรมการบรหิารส�านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้จงึเหน็ควรใหศ้นูยค์ณุธรรม 

ท�าเรื่องขอแยกตัวออกมาเป็นองค์การมหาชน ด�าเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่แรก โดยเร่ิม 

ด�าเนินการขอจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ผ่านส�านักงาน ก.พ.ร. ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

 	 พ.ศ.	๒๕๕๔ ศนูยส์ง่เสรมิและพัฒนาพลงัแผน่ดนิเชงิคณุธรรม (ศนูยค์ณุธรรม) ไดร้บัการจดัตัง้

เป็น ศนูยค์ณุธรรม	(องคก์ารมหาชน) ในก�ากบัของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม ตามพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๔

Moral Promotion Center (Public Organization)

ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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วิสัยทัศน์
ศูนย์คุณธรรม  เป็นแหล่ง
กลางพัฒนาความรู้และนวัตกรรม 
ด้านคุณธรรม รวมทั้งสร้างเสริม 
พลังเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสังคม 
คุณธรรม
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๑. ดำาเนินการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม 
 จริยธรรมด้วยกระบวนการจัดการความรู้รูปแบบต่างๆ 

พันธกิจ

๒. ดำาเนินการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมทั้งใน 
 ระดับพื้นที่และระดับชาติ
๓. สง่เสรมิ สนบัสนนุ และประสานความรว่มมอืกบั
 เครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในการสร้าง 
 เสริมคุณธรรมความดี และการรวมพลังของ 
 กลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม เพื่อพัฒนา 
 คุณธรรมความดีที่ เหมาะสมกับบริบทของ 
 สังคมไทย

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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  มาตรา	๗	 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 

พ.ศ.	๒๕๕๔	ให้ศูนย์มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และ 

   ประสานความรว่มมอืกบัทกุภาคสว่น รวมถงึการจดัประชมุสมชัชาคณุธรรม 

   แหง่ชาติทีส่อดคล้องกบัแนวทางหรือกรอบการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ 

   ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

   การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที ่

   เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

  (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค ์

   ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ 

   เผยแพรอ่งค์ความรูด้า้นคณุธรรมความดแีละเปน็ศนูยข์อ้มลูเกีย่วกบัรปูแบบ 

   ของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม

  (๓) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

   ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ในการด�าเนินการเพื่อให้เกิดความ 

   เข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดี 

   ในรูปแบบต่างๆ

   (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ และการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทาง 

   สังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี

วัตถุประสงค์
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ว�สัยทัศน�

ประเด็นยุทธศาสตร� พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

เป�าประสงค�

กลยุทธ�

๑.๑ การศึกษา ค�นคว�า ว�จัย 
 และพัฒนา องค�ความรู�  
 ด�านคุณธรรม
๑.๒ การพัฒนา สร�างนวัตกรรม 
 ด�านคุณธรรม
๑.๓ การพัฒนาฐานข�อมูลและ
 การเผยแพร� องค�ความรู� 
 ด�านคุณธรรม

๑. การมีองค�ความรู�และ นวัตกรรม 
 เพ�่อการเสร�มสร�างคุณธรรม  
 ความดี

๑. ส�งเสร�มการศึกษา ค�นคว�า ว�จัย
 พัฒนาองค�ความรู� นวัตกรรม 
 ด�านคุณธรรมความดี และ 
 เผยแพร�

๑. การพัฒนาและยกระดับ
 กระบวนการสมัชชาคุณธรรม
๒. เคร�่ือข�ายองค�การภาคีทุกระดับ
 มีข�ดความสามารถ ในการสร�าง
 เสร�มคุณธรรมความดี

๒. พัฒนากระบวนการสมัชชา  
 คุณธรรม สร�างเสร�ม สนับสนุน  
 พลังความเข�มแข็งของ   
 ภาคีเคร�อข�าย

๒.๑ การพัฒนาและยกระดับ
 กระบวนการสมัชชาคุณธรรม
๒.๒ การสร�างความเข�มแข็งและ  
 ขยายเคร�อข�ายองค�กรภาคี
๒.๓ การสร�างเสร�มและพัฒนา  
 คุณธรรมความดีทุกกลุ�ม  
 เป�าหมาย
๒.๔ การพัฒนากลไกความ 
 เชื่อมโยงเคร�อข�ายองค�กรภาคี 
 เพ�่อสร�างการมีส�วนร�วมในการ 
 ขับเคลื่อนคุณธรรมความดี
๒.๕ การรวมพลัง รณรงค�สร�าง 
 กระแสสังคม

๓.๑  การพัฒนาศักยภาพและ
 ส�งเสร�มสมรรถนะ การทำงาน 
 ของบุคลากรในองค�กร
๓.๒ การสร�างกลไกเสร�ม
 การทำงานให�มีประสิทธิภาพ

๓. การบร�หารจัดการ
 องค�กรให�มีประสิทธิภาพ

๓. เสร�มสร�างความ
 เข�มแข็งขององค�กร

ศูนย�คุณธรรมเป�นแหล�งกลางพัฒนาความรู�และนวัตกรรมด�านคุณธรรม
รวมทั้งสร�างเสร�มพลังเคร�อข�าย เพ�่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘
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 ศูนย์คุณธรรม เป็นแหล่งกลางพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้าน
คุณธรรม รวมทั้งสร้างเสริมพลังเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 
การด�าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด�าเนนิงาน ภายใต้ ๓ แผนงาน 
หลักที่ส�าคัญ คือ ๑) แผนงานบูรณาการความร่วมมือและพัฒนานโยบาย 
๒) แผนงานการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ และ ๓) แผนงานพัฒนาความ 
เข้มแข็งองค์กร การด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)เป็นไปตามกรอบแนวทางและแผนที่ได้รับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร โดยมกีารด�าเนนิงานตามแผนงาน 
ทบทวนและปรับบทบาททิศทางการด�าเนินงานของศูนย์คุณธรรมจาก 
การปฏิบัติการตามโครงการ ไปสู่การท�างานเชิงยุทธศาสตร์ จัดระบบงาน
และระบบการบรหิารจดัการมุง่สูก่ารด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมาย วสิยัทศัน์ 
และวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร 
องค์กรเครอืข่าย ภาคีความร่วมมอื และคณะกรรมการบริหารในกระบวนการ 
ทบทวน วิเคราะห์ และวางแผนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงการด�าเนินงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์และมีผลการด�าเนินงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 
เพิ่มมากขึ้น สรุปผลการด�าเนินงานได้ดังนี้

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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ด้านยุทธศาสตร์

แผนงานที่ ๑ การบูรณาการความร่วมมือ และพัฒนานโยบาย

	 ๑.๑ การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้คุณธรรม

 งานพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดีมีภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของศูนย์คุณธรรมใน 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายต่างๆ ในสังคมไทย โดยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ทัง้ในระดบัปฏิบติัการและระดับนโยบายคู่ขนานกนั ให้เกดิการขบัเคลือ่นการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม
และธรรมภิบาล กับกลุ่มเครือข่ายเชิงประเด็น ทั้ง ๗ ประเด็น ได้แก่ 

 ๑)	 เครือข่ายกลุ่มการศึกษา	

  เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของโรงเรียนต้นแบบในการขยายผลกับโรงเรียน 
เครอืข่าย โดยใช้โครงงาน/โครงการส่งเสรมิคณุธรรมด้วยรูปแบบทีห่ลากหลายเป็นเคร่ืองมอืในการด�าเนนิงาน 
ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค คือ

  ภาคเหนอื	มโีรงเรยีนความร่วมมอืกบัศนูย์คณุธรรม ๒ หน่วยงาน เพือ่ขยายผลการพฒันา
คุณธรรม ๑๔ โรงเรียน โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางการสนับสนุนโครงการ ๒ เรื่อง คือ 

  ๑) ก า ร อ นุ รั ก ษ ์
วัฒนธรรมอัตลักษณ์ล้านนา 
และส่งเสริมยกย่องคนต้นแบบ
ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยม 
ศกึษาช้ันน�า เช่น โรงเรยีนวฒัโน 
ทยัพายพั   โรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ 
เป็นต้น

  ๒) ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพโรงเรียนคุณธรรมชั้น
น�าในเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษา 
เชียงใหม่เขต ๑ ให้เข้าใจแนว 
ทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผ่านการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจเชิงคุณธรรมในจังหวัด
เชียงใหม่  ซึ่งได้เกิดองค์ความรู้เรื่องการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรมปีที่ ๒ 
ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องธุรกิจชุมชน

 	 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	:	 มีโรงเรียนท�าความร่วมมือ ๕ โรงเรียน เพ่ือด�าเนนิการขยายผล 
๕๘ โรงเรียน โดยมีแนวการส่งเสริมคุณธรรม ๒ ด้าน คือ 
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  ๑) เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักเรียนต่ออาชีพเกษตรกรรม 
ให้รู้คุณค่าและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น โรงเรียนน�้าเกล้ียงวิทยา จ.ศรีสะเกษ 
โครงการนา ๑ ไร่ รายได้ ๑ แสน โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จ.มุกดาหาร ท�าโครงงานคุณธรรม 
ปลูกข้าวนาโน ฯลฯ  

  ๒) จิตอาสา สามารถดูแล ให้บริการชุมชนตนเองได้ เช่น โรงเรียนหนองแวงท�าโครงงาน 
คุณธรรม จิตอาสา บ้าน วัด ชุมชน โรงเรียน (บวรช.) โดย อบต. สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนเป็น
แกนน�าจัดการขยะในชุมชน    

 รวมถึงมี รูปธรรมการ     
ขับเคลื่อนงานขยายผลไปสู ่
โรงเรียน มัธยมศึกษาจังหวัด
มุกดาหาร ๓๐ โรงเรียน การ
สมัมนาจดัท�าแผนการขบัเคลือ่น 
คุณธรรมจริยธรรมในสถาน
ศึกษาให ้กับคณะผู ้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา และจัด
อบรมครูหัวหน ้ากลุ ่มสาระ 
๘ กลุ่มจาก ๓๐ โรงเรียนใน
จงัหวดัมกุดาหาร รวม ๒๗๐ คน

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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  ภาคใต้: มีโรงเรียนท�าความร่วมมือ ๔ โรงเรียน และขยายผลด�าเนินการใน ๑๓ โรงเรียน  
โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมในการขยายผลคุณธรรม ๒ ด้าน คือ 

  ๑) ด้านวินัย และความพอเพียง โดยโรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง (แม่ข่าย) จ.ตรัง 
มีความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์เกิดการยอมรับจากโรงเรียนลูกข่ายและผู้ปกครองว่าการบ่มเพาะเด็ก 
เรื่องวิจัยโดยเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆ เช่น การวางรองเท้าหน้าห้องเรียน และเด็กท�าต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 
มีวินัยที่ส่งผลต่อการเรียน ปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนสามารถสอบเข้าโรงเรียนชั้นน�าระดับอ�าเภอ/
จังหวัดได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี

  ๒) ด้านครอบครัวอบอุ่น โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา (แม่ข่าย) และโรงเรียนลูกข่ายที่มี 
บริบทครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเชิงเดี่ยว หรือครอบครัวแตกแยก สามารถพัฒนา 
ผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่กับกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ตนเอง ปัจจบุนั ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต ๑ มนีโยบายสนบัสนนุการส่งเสริม
คณุธรรมจริยธรรม ติดตามกจิกรรมโรงเรยีนในสังกดั  และนอกจากนีย้งัมี งานเปิดบ้าน “คาราวานเดก็ดี 
มีวินัย “จังหวัดตรัง ประจ�าปี ๒๕๕๘ มีเครือข่ายการศึกษา จ.ตรัง ทั่วทุกอ�าเภอกว่า ๒๐ โรงเรียน 
หน่วยงานภาครฐั เอกชน ศษิย์เก่า ผูป้กครอง รวมประมาณ ๑,๐๐๐ คน เข้าร่วมงาน เปิดเวทใีห้เครอืข่าย 
จังหวัดตรังได้น�าเสนอ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ท�างานด้านคุณธรรมร่วมกัน รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเป็น
กลไกการขับเคลื่อนต่อไป ภายใต้ “ชวนคิด เปลี่ยนทิศการศึกษา เพื่อคนตรัง” 

  ภาคกลาง	:	 มีกิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ ดังนี้  

  ๑) ร่วมมอืกบักองบญัชาการการศึกษา ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ปรับปรุงหลักสูตรนกัเรียน 
นายสิบต�ารวจโดยใช้หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ์มาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนปกต ิ
และด�าเนินการอบรมนักเรียน นายสิบต�ารวจรุ่นที่ ๑ รวม ๓๔๕ คน  

  ๒) พฒันาศกัยภาพ 
ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น ใ น ก า ร ท� า        
โครงงานคณุธรรม โรงเรยีนบ้าน
หนองใหญ่  อ.สนามชัยเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีโรงเรียน        
ลกูข่ายเข้าร่วมทัง้สิน้ ๑๐ โรงเรยีน 
มผีูเ้ข้าร่วม ได้แก่ ครจูากโรงเรยีน
เครือข ่าย และนักเรียนจาก
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนละ     
๑๐ คน รวม ๑๒๐ คน เป็น
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กิจกรรมที่ท�าให้เกิดการค้นพบปัญหาของ
แต่ละโรงเรียน โดยให้นักเรียนคิดน�าเสนอ
และวางแผนที่จะลงมือท�าด้วยตนเอง โดย
กิจกรรมที่แต่ละโรงเรียนจะกลับไปท�า  
ได้แก่ การสร้างวินัยในการรักษาความ
สะอาดและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน และใน
กลุม่โรงเรยีน ทั้งหมดมีแผนที่จะเดินทางไป
ศึกษาดูงาน การเรียนรู้ แบบการพัฒนา
ทกัษะผู้เรียนทีโ่รงเรียนล�าปลายมาศพฒันา 
จังหวัดบุรีรัมย์    

  ๓)  ร่วมมอืกบัสมาคมวทิยาลยั เทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคม 
อาชีวะเอกชน สภาอุตสาหกรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท์  สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และส�านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ก�าหนด
แนวทางการสร้างสุภาพชนฯ ในการพัฒนา 
ยกระดบัอาชีวะให้มมีาตรฐานตอบสนองความ
ต้องการของตลาด ทั้งเรื่องภาษา ฝีมือ ควบคู่
กับการพัฒนาคุณธรรม มุ่งสร้างภาพลักษณ์
ท่ีดีของการศึกษา เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ในการเป็นนักเรียนอาชีวะ ใน Concept 
“สภุาพชนคนอาชีวะ” คอื อาชวีะชน คนคณุภาพ 
รับใช้ประชาชน โดยเริ่มจากสมาคมฯ เป็น       
ผู้คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผู้อ�านวยการสนใจ
และจริงจังในการพัฒนาคุณธรรมโดยใช้การ

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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มส่ีวนร่วมระหว่างผูอ้�านวยการ คร ูบุคลากรและนกัเรียน โดยเช่ือมโยงกบัโรงเรียนมัธยมเพือ่ปรับเปล่ียน
ทศันคตเิกีย่วกบัโรงเรยีนอาชวีะ รวมทัง้ปรบัหลกัสตูรการศกึษาให้มกีารสอดแทรกเรือ่งคณุธรรมมากขึน้ 

 ๒)	 เครือข่ายกลุ่มชุมชน	 

  มีเป้าหมายในการน�าผลจากการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติไปสู ่การขับเคลื่อน 
งานสมัชชาในระดับพื้นที่และการน�าข้อตกลงร่วมไปสู่การปฏิบัติเพ่ือการขับเคล่ือนสังคมคุณธรรม 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพองค์กร/เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

 	 ภาคเหนือ มีความร่วมมือ ๒ 
องค์กร โดยด�าเนินงานขยายผล  ๓๒ องค์กร 
มแีนวทางการส่งเสรมิพัฒนาแหล่งเรยีนรูเ้ชงิ
คุณธรรม เพื่อขยายผลคุณธรรม ๒ ด้าน คือ 

  ๑) ด ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ วดัพระบรมธาตุดอยผาส้ม จ. เชยีงใหม่ 
เป็นศูนย์กลางขยายความรู้การอนุรักษ์ป่า
และพฒันาอาชพีเพือ่แก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ
ให้กับชุมชนในอ�าเภอสะเมิง ๖ ชุมชน  

  ๒) ด้านธุรกิจชุมชนคุณธรรม 
ได้แก่ กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับศูนย์
คณุธรรมในการพฒันาศนูย์เรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม 
๔ ศนูย์เรยีนรู ้“สร้างนวตักรรมการเรยีนรูธ้รุกจิ
ชุมชนเชิงคุณธรรม ปีที่ ๒” ขยายผลให้กับ
โรงเรยีนระดบัประถมศกึษาและโรงเรยีนขยาย
โอกาส ๑๙ โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๓ แห่ง   

  ภาคใต ้ 	 มีความร ่วมมือ ๑ 
องค์กร โดยด�าเนินงานขยายผล ๔ โรงเรียน 
มแีนวทางการส่งเสรมิพัฒนาแหล่งเรยีนรูเ้ชงิ
คุณธรรม ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวน
สร้างสุขบ้านเกาะทัง จ.พัทลุง เพื่อขยายผล
รูปแบบการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร ้างสรรค์         
ให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม 
พื้นบ้านและพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันใน
สงัคมของเดก็ให้กบัโรงเรยีน ๔ แห่งในชมุชน
ใกล้เคียง
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  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนองค์กรใหม่ คือ กลุ่มเกษตรอินทรีย์  ข้าวคุณธรรม 
จังหวัดยโสธร เพื่อสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรคุณธรรมในพื้นที่

  ภาคกลาง อบรมนกัสร้างสขุชมุชน รุน่ท่ี ๑  ร่วมกบัภาคเีครือข่าย ๘ องค์กร ได้แก่ ส�านกังาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนษุย์ มลูนธิหิวัใจอาสา สมาคมนกัสร้าง
สุขภาวะองค์กรกองทุนเวลาเพื่อสังคม โดยมี
ผูเ้ข้ารับการอบรมจากแกนน�าชมุชน ๑๒ จงัหวดั 
และองค์กร หน่วยงาน จ�านวน ๑๓๗ คน ผล
การจัดอบรมคร้ังนี้ ท�าให้เกิดเครือข่ายนัก
สร้างสุขชุมชน ที่จะใช้เครื่องมือการจัดท�า 

ธรรมนูญความสุขชุมชน ไปสู่การขยายผลในพื้นที่ชุมชนหรือต�าบลข้างเคียง จากเดิมที่ด�าเนินการมา 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่ 

 ๓) เครอืข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

  มีการด�าเนินการพัฒนาศักยภาพ  เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เป็นกลไก 
การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลร่วมกับองค์กรชุมชนในพื้นที่ ซ่ึงมีกิจวิจัยเพื่อ 
พัฒนาท้องถิ่น ท�าความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม จัดท�าคู่มือการประยุกต์ใช้ตัวช้ีวัดความซ่ือตรงของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการน�าตัวชี้วัดความซื่อตรงตามแผนความซื่อตรงแห่งชาติ 
ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารกิจการขององค์กร โดยด�าเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๗๒ องค์กร ใน ๒ กลุ่มเป้าหมาย
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 ๔)	 เครือข่ายกลุ่มธุรกิจ	 

  มีเป้าหมายสร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
และการสนับสนุนองค์กรเครือข่ายภาคีอื่นในการขับเคลื่อนงาน โดยมีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 
(ประเทศไทย) ท�าความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรมและ ๑๓ องค์กร พัฒนาหลักสูตร เยาวชนไทยไร้
คอร์รปัช่ัน YOUTH ๒๐๒๐  มแีผนงานจดัอบรมให้กบัเยาวชน  นกัศกึษา จ�านวน ๓ รุน่ โดยมเีป้าหมาย
ให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท�าความร่วมมือในการพัฒนาสร้างนักศึกษาแกนน�าเพื่อน�า
หลักสูตรไปใช้ขยายผลต่อเนื่อง จ�านวน ๓๐ มหาวิทยาลัย  ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑ จัดที่จังหวัด
นครปฐม ครัง้ที ่๒ จดัทีจ่งัหวดัขอนแก่น  ครัง้ที ่๓  จดัทีจ่งัหวดันครนายก มวีตัถปุระสงค์หลักเพือ่พฒันา
เยาวชนให้เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการท�าประโยชน์เพือ่ส่วนรวมและประเทศชาตแิล้ว ปลกูฝังให้เยาวชน
รูท้นัปัญหาการคอร์รปัชัน่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม โดยมเีป้าหมายหลกัคอื การสร้างเครือข่ายการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัย คาดหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างเกราะป้องกันการโกง พร้อมปลูกฝังค่านิยม ๖ ประการสู่แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ มีความเป็นธรรม เป็นอยู่พอเพียง มีภาวะผู้น�า และปฏิเสธ
คอร์รัปชั่น ตลอดการจัดกิจกรรมได้มีการปลุกระดมความคิด ปลูกฝังจิตส�านึกปฏิเสธการคอร์รัปชั่น 
โดยให้ผู้เข้าอบรมได้วิพากษ์ปัญหา และร่วมกันตีแผ่ร่องรอยความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน
และการแสวงหาผลประโยชน์จากกรณีศึกษาคดีทุจริตอื้อฉาวระดับชาติ เยาวชนไทย มีส่วนส�าคัญ 
ต่อการขบัเคลือ่นพลงัทางสงัคมเพ่ือการเปลีย่นแปลงประเทศหากได้รับการปลูกฝังจติส�านกึให้เกดิการ
ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น และร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี ให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ป้อนสู่สังคมปราศจากการคอร์รัปชั่นอีกต่อไป
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 ๕)	 เครือข่ายสื่อมวลชน	 

  มีเป้าหมายให้สมาคมวชิาชพีและสือ่จากหน่วยงานต่างๆ ได้น�าเอาจริยธรรมวชิาชพีสือ่มา
เสริมสร้างความรู้กับนักศึกษาสื่อมวลชน และสื่อมวลชนรุ่นใหม่ และสร้างเครือข่าย “สื่อมวลชนน�้าดี” 
เป็นกลไกในการสร้างสังคมคุณธรรม  โดยมี สมาคมวิชาชีพสื่อ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสื่อ 
จาก ๑๘ หน่วยงานร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม พัฒนาหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน”  ให้เป็น
หลักสูตรการสอนนักศึกษาสื่อมวลชนและนักสื่อมวลชนรุ่นใหม่  มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เวทีเสวนา 
ปลุกส�านึกจริยธรรมสื่อ..จุดเปลี่ยนสังคมไทย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสื่อมวลชน ๑๘ องค์กร เพื่อเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�าเสนอมุมมองสถานการณ์ด้านจริยธรรมสื่อต่างๆ ในปัจจุบัน โดยตัวแทน
สถาบนั สมาคมวชิาชพีสือ่ ๕ องค์กร และเปิดตวัหลกัสตูรคณุธรรมจริยธรรมสือ่มวลชน ใน ๒ แนวทาง 
ได้แก่ หลักสูตรส�าหรับนักวิชาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรส�าหรับสื่อมวลชนรุ่นใหม่ ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพสื่อ
แขนงต่างๆ และหลกัสตูรในระบบการศึกษาโดยตรง ครอบคลมุตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาไปจนถงึระดบั
บัณฑิตศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกลในการชี้น�าสังคมไทยอย่างมีคุณภาพต่อไป

 ๖)	 เครือข่ายกลุ่มศาสนา	 

  มีเป้าหมายส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนา เป็นกลไกพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
คนในสังคมร่วมกับองค์กรเครือข่ายชุมชนในพื้นที่  ประกอบด้วยเครือข่าย  

  (๑) มูลนิธสิังฆะเพือ่สังคม  สง่เสรมิบทบาทพระสงฆใ์นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมใน
พืน้ทีชุ่มชนท้องถิน่ทัง้ ๔ ภาคของประเทศ ถอดบทเรยีนรปูธรรมพืน้ทีก่ารพฒันาคณุธรรม โดยบทบาท
ของพระสงฆ์นักพัฒนาอย่างน้อย ๕ พ้ืนที่ เป็นองค์ความรู้ส�าคัญในกระบวนการสร้างการเรียนรู้ 
ในแนวทางและวิธีการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ในสังคมไทย
ในปัจจุบัน 

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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  (๒) เครือข่ายผู้น�า ๓ ศาสนา ก�าหนดแผนงานการเชื่อมโยงเครือข่ายศาสนาทุกศาสนา  
ในรูปแบบกิจกรรมค่ายแกนน�าศาสนิกสัมพันธ์เสริมสร้างความซื่อตรง (แกนน�านักเรียน) โดยมุ่งสร้าง
แกนน�าเด็กและเยาวชน เพื่อไปใช้ขยายผลใน ๕๐ องค์กร โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้หลักศาสนาที่ 
แท้จริงของ ๓ ศาสนา การเรียนรู้ศาสนกิจและศาสนพิธีทางศาสนา โดยการศึกษาจากวิทยากร 
และการศึกษาจริงในพื้นที่ มีการสรุปบทเรียนพร้อมถอดบทเรียนส่ิงที่ได้รับ และระดมสมองวางแผน
การท�ากิจกรรมในสถานศึกษาตนเอง การน�าเสนอข้อมูลที่ได้สาระสามารถต่อยอดขยายผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรมในอนาคต 

  (๓) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา (คพน.)  มีแผนงานการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
การเรียนรู้กระบวนทัศน์การพัฒนาคุณธรรมตามหลักศาสนาพุทธของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน โดยใช้
หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี” ของศูนย์คุณธรรม ไปประยุกต์ 
ใช้ในการพฒันาบคุลากร ของ คพน. และจดัให้มกีารศกึษาดงูานทีม่ลูนธิพิทุธฉอืจี ้ไต้หวนั  จ�านวน ๔๑ คน 

และต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีให้สอดคล้องกับ
กลุ ่มเป้าหมาย โดยศูนย์คุณธรรมท�าหน้าที่ 
ร่วมออกแบบกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คณุธรรม ส�าหรบัโรงเรยีนคาทอลกิให้ชดัเจน และ
ให้สอดคล้องตรงกบัความต้องการในการพัฒนา 
และร่วมกระบวนการติดตาม/ประเมินผล และ
สนับสนุนสื่อองค์ความรู้ต่างๆ 
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	 ๗)	 เครือข่ายภาครัฐ

  เป็นการพัฒนาศักยภาพของเครอืข่ายข้าราชการ ใน “หลักสูตรอบรมผู้น�าการเปล่ียนแปลง
ส�าหรบับคุลากรวฒุสิภา” ร่วมกบั ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาให้กบัผูไ้ด้รับรางวลัเชดิช ู ผูท้ีป่ฏบิตัติน

ประสบการณ์การท�างาน และยกย่องคนทีป่ฎิบติัในมาตรฐานคณุธรรมจรยิธรรม และส่งเสรมิการขยาย
ผลในส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ตามหลกัเกณฑ์ส่งเสรมิสนบัสนนุ 
ให้บุคคลยึดมั่นและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาให้เป็นผู้น�าการเปลี่ยน 
แปลงเพือ่การขบัเคลือ่นคณุธรรม 
ในส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา
น�าไปสูก่ารเป็นองค์กรคณุธรรม 
รวมทัง้พฒันาพฤตกิรรมต้นแบบ 
ตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการ 
รัฐสภาและธรรมาภิบาล และ
สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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 ๑.๒		 การพฒันากระบวนการสมชัชาคณุธรรม	และแผนพฒันาความซือ่ตรงแห่งชาติ

 เป็นภารกิจการส่งเสริมเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทางสังคม ๗ เครือข่าย จากคณะท�างานการ 
จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และสมัชชาคุณธรรมในพื้นที่/ประเด็นงานเพื่อการขับเคลื่อนการ
พฒันาคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาล รวมถงึการขบัเคลือ่นแผนพฒันาความชือ่ตรงแห่งชาต ิให้
เกิดแผนงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับต่างๆ ในเครือข่ายทั้ง ๗ กลุ่มเครือข่าย ดังนี้

 • การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาความชื่อตรงแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีการ 
ด�าเนนิงาน ของกลุ่มเครือข่ายที่มีแผนงานแปลงสู่กิจกรรมรูปธรรม ใน ๔ กลุ่มเครือข่าย คือ

  เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท�าชุดเครื่องมือการประเมินความซื่อตรง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น�าไปใช้ในการพัฒนา 
ดชันช้ีีวัดความซือ่ตรง เพ่ือความอยูดี่มสีขุของชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มกีระบวนการ
ทีส่�าคญั ได้แก่ การวางแผน การปฏบิตักิาร การตรวจสอบ การสาธติ และประเมนิผล โดยในปี ๒๕๕๘ 
ศนูย์คณุธรรมได้ด�าเนนิการจดัการอบรมให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน ๕ รุ่น รวม ๑๗๒ แห่ง 
จาก ๔ ภูมิภาค 

  เครือข่ายส่ือมวลชน เกดิการเชือ่มโยง
หน่วยงาน องค์กร สถาบัน สมาคมวิชาชีพในรูป 
คณะท�างานเครอืข่ายสือ่มวลชน มผีูแ้ทนจาก ๑๘ 
หน่วยงาน ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จดัท�าหลกัสตูร “คุณธรรม จรยิธรรม
สื่ อมวลชน” ส�าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพสื่ อ 
สื่อมวลชนรุ่นใหม่ และใช้ในการอบรม บุคลากร
ขององค์กรด้านสื่อมวลชน เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การกระตุ้น และปลูกฝังจิตส�านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมของสื่อมวลชน

  เครือข่ายธุรกจิ ศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมกบั องค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) ด�าเนนิงาน
ในโครงการเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชั่น YOUTH 2020 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นปัญหา
ในสังคมไทย โดยได้ด�าเนินการจัด	 “ค่ายเยาวชนไทย	ไร้คอร์รัปชั่น	YOUTH	2020”	แล้วจ�านวน 
๓ รุ่นๆ ละ ๑๐ สถาบันๆ ละ ๕ คน รวม ๑๕๐ คน จากสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัด
อ่ืนๆ เข้าร่วม ๓๐ สถาบนั เพ่ือสร้างจติส�านกึ เสรมิสร้างศกัยภาพของแกนน�าเยาวชน และการขยาย 
เครอืข่าย การต่อต้านคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัย ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม ๖ ประการสู่วิถีการปฏิบัติ ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ มีความเป็นธรรม เป็นอยู่พอเพียง มีภาวะผู้น�า และปฏิเสธ
คอร์รปัชัน่ โดยมกีจิกรรม “การวางแผนโครงการต่อต้านคอร์รปัชัน่ในมหาวทิยาลยั” เพือ่ให้นกัศกึษาที่ 
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อบรมไปแล้วได้วางแผนจัดกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่นในมหาวิทยาลัย โดยศูนย์คุณธรรมเป็นผู้ให้
ความรู้/เทคนิคการวางแผนโครงการ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณของ
นกัศกึษา และมีการถอดบทเรยีนองค์ความรูก้ระบวนการจดัค่ายทีผ่่านมาเพือ่ยกระดบัเนือ้หาหลักสูตร
ค่ายเยาวชนส�าหรบัอบรมให้กบัอาจารย์ในมหาวทิยาลยั (Train the Trainer) ได้น�าไปใช้ในการจดัค่าย
แก่นิสิตนักศึกษา เป็นการขยายเครือข่ายไปสู่มหาวิทยาลัย ยกระดับหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้วางแผนจะขยายผลน�าไปใช้ในระยะต่อไป

 เครอืข่ายศาสนา	ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกบั เครอืข่ายองค์กรศาสนา ๓๑ องค์กร 
ได้ด�าเนินการแปลงแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยได้วางแผนการ
ด�าเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพแกนน�าศาสนสัมพันธ์เสริมสร้างความซื่อตรง” ของ ๓ ศาสนา ได้แก่ 
ศาสนาพทุธ ศาสนาครสิต์ และศาสนาอิสลาม ๓ ระยะ ๓ ยทุธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ปี ๒๕๕๗ 
ด�าเนินงานระยะที่ ๑ เข้าใจตนเอง การจัดค่ายอบรมครู/ เยาวชนแกนน�าศาสนา ๓ ศาสนา เพื่อเรียนรู้
ถึงหลักธรรม ค�าสอนของศาสนาตนเองอย่างถ่องแท้ และสามารถน�าหลักค�าสอนของศาสนาไป 
เผยแพร่ต่อได้อย่างสมบูรณ์  ปี ๒๕๕๘ ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายองค์กรศาสนา และส�านักงาน
วัฒนธรรมจังหวดัราชบรุไีด้ด�าเนนิการ ระยะที ่๒ เข้าใจผูอ้ืน่ ได้ด�าเนนิการจดัค่ายศาสนกิสมัพนัธ์เสรมิ
สร้างความซื่อตรง จ�านวน ๒ ครั้ง โดยใช้พื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพแกนน�า 
๓ ศาสนา รวมถงึการเรยีนรูศ้าสนสถาน และพิธกีรรมของแต่ละศาสนาร่วมกนัในพืน้ทีศ่าสนสถานของ
แต่ละศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ณ วัดพระศรีอารย์ ศาสนาคริสต์ ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล 
(ดอนกระเบื้อง) และ ศาสนาอิสลาม ณ มัสยิด มัมบะอิ้ลค๊อยร๊อต 

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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 การจัดค่ายอบรมศาสนิกสัมพันธ์เสริมสร้างความซื่อตรง (แกนน�าครู) เมื่อวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดราชุบรี และค่ายอบรมศาสนิกสัมพันธ์เสริมสร้างความซื่อตรง 
(แกนน�าเยาวชน) กลุ่มเป้าหมายคือแกนน�าครูและเยาวชน ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนน�าฯ ในปี ๒๕๕๗ และแกนน�าครูในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ทั้ง ๓ ศาสนา เมื่อวันที่ ๕ - ๘ กันยายน 
๒๕๕๘ มแีกนน�าครผู่านกระบวนการอบรม รวม ๕๗ คน และแกนน�าเยาวชนทีผ่่านกระบวนการอบรม 
รวม ๘๒ คน ในปี ๒๕๕๙ ด�าเนินการในระยะที่ ๓ รักและแบ่งปัน โดยการน�าความรู้ไปด�าเนินกิจกรรม 
ศาสนิกสัมพันธ์ผ่านโครงงานคุณธรรมเพื่อสังคมในพื้นที่โรงเรียน / สถานศึกษาของตน และขยายผล
สู่ชุมชน สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายศาสนิกสัมพันธ์ระดับโรงเรียนต่อไป
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  ๒) การศึกษางานวิชาการเพ่ือเป็นข้อมูลการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น ในการ 
   ขับเคลื่อนสังคมสู่การปฏิรูปอย่างมีทิศทาง ได้แก่ ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของ 
   สังคมไทย ปี ๒๕๕๘ 

	 •	 การขับเคลื่อนพลังเครือข่ายจัดงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย	 คร้ังที่	 ๗ ภายใต้
แนวคิดหลัก “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สู่การปฏิรูปประเทศไทย” มีการส่งเสริมการรวมพลัง
ในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่  

๑) การเช่ือมโยงองค์กรเครือข่ายต่างๆ ใน 
 ระดบัจงัหวดัและระดบัภาคต่อเนือ่งจาก 
 การท�างานในปี ๒๕๕๗ เกิดการตื่นตัว 
 แลกเปลี่ยนเตรียมการจัดงานสมัชชา 
 คุณธรรมประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ใน ๑๐  
 จังหวัด ๔ ภูมิภาค 

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘

36



  ๓) การจัดวงพูดคุยวางแผนเตรียมการในเครือข่ายต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ และเป็น 
   ทางการ เช่น การประชุมเครือข่ายองค์กรภาคีร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน เกิด 
   ภาคีร่วม จ�านวน ๕๒ องค์กร เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ จ�านวน ๒๖ องค์กร รวมถึงการ 
   ประชมุวชิาการเตรยีมการจดังานสมชัชาคณุธรรม (Preassembly) น�าข้อมลูวชิาการ 
   มาแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อน�าไปสู่การยกร่างเจตนารมณ์ขององค์กรเครือข่ายสมัชชา 
   คุณธรรม

  ๔) งานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย คร้ังที่ ๗ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน จ�านวน  
   ๑,๔๙๐ คน จาก ๓๔๑ องค์กร ถือเป็นการรวมพลังเครือข่ายทางสังคมในการพัฒนา 
   ด้านคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล ของสงัคมไทยสูก่ารปฏริปูจากทกุภาคส่วน  
   ที่มีองค์ประกอบของการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการปฏิรูปและการเรียนรู ้
   แนวคิดต้นแบบคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น 

   • การประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม และการส่งมอบ 
    ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคม 
    ไทยแก่รัฐบาล เพื่อผลักดันเป็นวาระของชาติ

   • การน�าแนวคิดรูปธรรมคุณธรรมต้นแบบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงาน ได้แก่  
    ๑) การขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดคุณธรรม ใน ๔ จังหวัดน�าร่อง มาน�าเสนอ 
    กระบวนการ ปัจจัยส่งเสริมเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดมาแลกเปลี่ยน 
    ร่วมกัน ๒) มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน 
    ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องด้านมาตรฐานคุณธรรม มาพูดคุยแลกเปล่ียนแนวคิดกับ 
    ผูร่้วมงาน ๓) องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยน�าแนวคดิขององค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
    มาเสวนาร่วมกัน ๓ กรณี ได้แก่ โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง โรงพยาบาล 
    บางมูลนาก และองค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว

   ผลการประเมินการจัดงานโดยทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พบว่า 
ผูเ้ข้าร่วมงานมคีวามพึงพอใจต่อภาพรวมการจดังาน ในระดบัมาก ภายหลงัการจดังานมหีลายองค์กร
สื่อสารตอบรับการน�าแนวคิดและองค์ความรู้จากการจัดงานไปด�าเนินการในองค์กร 

	 •	 การปรับปรุงแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๗-๒๕๕๙ และกรอบทิศทาง
และรูปแบบในการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบัน สามารถ
แปลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตเป็น ๒ แนวทาง คือ การปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา
แผนพัฒนาความซื่อตรงภายใต้กรอบเวลาเดิม และการปรับปรุงแผนให้มีแผนปฏิบัติการของแต่ละ
กลุม่เครอืข่าย โดยตัง้เป้าหมาย ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ซึง่ได้มแีผนงานร่วมกนั ในการทีจ่ะจดัเวทรีะดม
ความคิดเห็นองค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย เพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนา 
ความซื่อตรงแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวนโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบันต่อไป
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 •	 การพัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม	และแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ	

 ศนูย์คณุธรรมลงนามความร่วมมอื การส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงเพือ่พฒันาร้อยเอด็อย่างยัง่ยนื 
ระหว่างสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยศูนย์คุณธรรมเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย มีหน่วยงาน เข้าร่วมลงนาม ๔๐ แห่ง โดยมียุทธศาสตร์ 
๕ ปี การขับเคลื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดโปร่งใส มีระบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง 

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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	 ๑.๓	 การพัฒนาองค์ความรู้	นวัตกรรมและหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม

 การพัฒนาองค์ความรู้	นวัตกรรมและหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม   

 จากการด�าเนนิงานทีผ่่านมา ได้ด�าเนนิการพฒันาองค์ความรูแ้ละนวตักรรมด้านคณุธรรมต่างๆ 
ดังนี้

 การวิจัยและถอดองค์ความรู้

	 •	 “การศึกษาสถานการณ์คุณธรรม	จริยธรรม	และธรรมาภิบาลของสังคมไทย”

  จากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวม
ไปถงึการพฒันาเทคโนโลยกีารสือ่สารทีร่วดเรว็เกนิกว่าทีจ่ะสามารถควบคมุได้ ก่อให้เกดิการรบัข้อมลู
ข่าวสารในประชาชนที่อาจขาดการพิจารณากล่ันกรอง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพสังคมทั้ง 
ค่านยิม ทศันคติ พฤติกรรม ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ดงันัน้เพือ่เป็นการรวบรวม วเิคราะห์ สงัเคราะห์
สถานการณ์ด้านคุณธรรมของสังคมไทยที่ต้องเร่งด�าเนินการแก้ไข ซ่ีงจะน�าไปสู่การสะท้อนสภาพ
ปัจจุบันของสังคมตามหลักวิชาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนัก และค้นหาเหตุปัจจัย 

ที่จะน�าไปสู่การฟื้นฟูสังคมไทย  ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) จึงสนับสนุนการด�าเนินงาน 
“การศกึษาสถานการณ์คณุธรรมของสงัคมไทย” 
โดย มหาวทิยาลยัมหดิล เพ่ือวเิคราะห์สถานการณ์ 
ทางด้านคณุธรรมจรยิธรรมในรปูแบบการรายงาน 
สถานการณ์ ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ 
ปัญหาคณุธรรมในสงัคม ประกอบด้วย ๘ ประเด็น 
ได้แก่ ขาดความซือ่สตัย์สจุรติทีส่่งผลให้เกดิการ
คอร์รัปชั่น ขาดความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค     
ของภาคธุรกิจ ความประพฤติไม่เหมาะสมของ
ผูน้�าทางศาสนา ขาดความรบัผดิชอบต่อบทบาท
หน้าที่ในการให้การศึกษาแก่สมาชิกในสังคม
ของสถาบันการศึกษา ขาดความเท่าเทียมกัน
ทางสงัคม เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน และแตกแยก 
ขาดความสามคัคี ขาดความส�านกึรบัผดิชอบใน
ความเป็นพลเมือง โดยการด�าเนินงานครั้งนี ้
จะเป็นจดุเริม่ต้นในการจดัท�ารายงานสถานการณ์
คณุธรรมของสงัคมไทยอย่างต่อเนือ่งของศนูย์คณุธรรม และน�าไปสูก่ารสร้างความร่วมมอืในการตระหนกั
ถงึสภาวการณ์ทางด้านคณุธรรมในสงัคมไทย เพือ่ก่อให้เกดิการขบัเคลือ่นสงัคมคณุธรรม สูก่ารปฏริปู
ประเทศไทยต่อไป
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 •	 หนังสือถอดองค์ความรู้	“เด็กดีสร้างได้”

  ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือในการด�าเนนิงาน
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการในพระราช-
กระแสรับสั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมสร้างคนดีสู่สังคม ซึ่งเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ รวมถึง
ผลกระทบด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือ
เป็นการสรุปสังเคราะห์ ถอดบทเรียนที่ได้จากการด�าเนินงาน ศูนย์คุณธรรมจึงได้จัดท�า หนังสือ 

ถอดองค์ความรู้ “เดก็ดสีร้างได้” เพือ่สรุปสงัเคราะห์
ผลการด�าเนนิงาน โครงการศกึษาวจิยักระบวนการ 
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในโครงการ
กองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ในพื้นที่ 
๘ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี 
ลพบรีุ สุพรรณบรีุ พระนครศรีอยธุยา ฉะเชิงเทรา 
และสระแก้ว โดยเป็นการสรุปรวบยอดความรู้            
ที่เกิดขึ้นให้ง่ายต่อการเข้าถึงเข้าใจ พร้อมน�า
เสนอตัวอย่างทีดี่จากการด�าเนนิงาน เพ่ือเผยแพร่
องค์ความรูท้ีน่่าสนใจและสามารถสรา้งความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้สนใจ ให้เกิดการเรียนรู้การ 
ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
ช่วยยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมความด ี
และกระตุ ้นสังคมให้เกิดความตระหนักใน 
เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมได้ อาทิ ข้อเสนอแนะ
เพือ่การสร้างสรรค์และพฒันาโครงการโรงเรียน
คุณธรรมจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพและเป็น

ประโยชน์ โดยการสัมภาษณ์และสอบถามผู้เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
สามารถสรุปได้ดังนี้

 (๑)	 การส่ือสารภายในองค์กร/การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 การสื่อสารภายในองค์กรที่มี 
ความชัดเจนและด้วยความสม�่าเสมอแล้ว จะส่งผลให้การด�าเนินโครงการประสบผลส�าเร็จตาม 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ช่วยสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักต่อจุดมุ่งหมายและแนวทางการ 
ด�าเนินโครงการให้รู้และเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน

 (๒)	 กระบวนการท�างานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม  ผู้บริหารและคณะครูต้องมี
ความรูจึ้งจะน�าไปสูก่ารปฏิบติัทีดี่ได้ เปิดใจทีจ่ะยอมรบัวธิกีารพฒันารปูแบบใหม่ๆ หลากหลายวธิกีาร 
สร้างสรรค์ คิดเชิงระบบ ท�าด้วยความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน (Unity & Harmony) ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม 

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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 (๓)	 การประชาสัมพันธ์โครงการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสื่อสารความดี ยกย่อง 
คนท�าดี อันจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้พบเห็นร่วมท�าความดีเพิ่มขึ้น  และเป็นการสร้างกระแสการท�าความ
ดีได้ในวงกว้าง

 (๔)		 การทุม่เท/เสยีสละ/มจีติอาสา	เป็นหวัใจของการท�างานทกุอย่าง หากผู้บริหาร  ผู้รับผิดชอบ
โครงการ รวมทั้งครูที่ปรึกษามีความเสียสละ มีจิตอาสา พร้อมที่จะท�างานเพื่อองค์กรก็จะส่งผลให้  
ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องเชือ่ถอื  ศรทัธา  พร้อมเข้าร่วมท�างานอย่างเตม็ใจ  และท�าด้วยความสขุ  การด�าเนนิ
โครงการก็จะประสบผลส�าเร็จในที่สุด 

 (๕)	 การเชือ่มโยงโครงการกบัแผนงานของโรงเรยีน น�าไปบรูณาการในการประเมนิคณุภาพ
ภายนอก รวมทั้งการประเมินในโครงการอื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระงาน

 (๖)	 การบูรณาการกิจกรรมของโครงการกับกิจกรรมปกติของโรงเรียนให้เป็นวิถีชีวิต 
จะช่วยลดภาระงานที่ซ�้าซ้อนของฝ่ายปฏิบัติ  

 (๗)	 การปฏิบัติเป็นตัวอย่าง การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารและครู ครูที่เอาใจใส่ 
ร่วมคิด  ร่วมท�า  ช่วยแก้ปัญหาและคอยประสานงาน จะเป็นก�าลังใจแก่นักเรียนในการด�าเนินงานได้
เป็นอย่างดี

 (๘)	 การพัฒนากิจกรรมเสริมหนุนด้วยความถี่บ่อยและทั่วถึงทุกชั้นเรียน ความส�าเร็จ
ของโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกระตุ้น ทบทวน ย�้า ซ�้า เติมเต็ม และติดอาวุธทางปัญญา 

 (๙)	 การเรียนรู้	ความดี	ความงาม	ระหว่างการปฏิบัติ	 การกระตุ้น และเน้นย�้านักเรียนอยู่
เสมอว่าในระหว่างปฏิบติักจิกรรมเหล่านัน้ แล้วเดก็ๆ ได้ความดคีวามงามอะไรบ้างเป็นสอนการจดัการ
ความรู้ให้กับนักเรียน ไปด้วย

 (๑๐)	การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 ทรัพยากรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการด�าเนินโครงการควรมี
การบริหารจัดการอย่างคุ้มค่า  เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจกรรมมากที่สุด

 (๑๑)	การดึงพลังร่วมจากชุมชน  โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ิมข้ึน  และใช้ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  โดยเฉพาะตัวบุคคลให้เข้ามาร่วมกิจกรรมในโครงการให้มากขึ้น

 (๑๒)	การสร้างเครือข่ายโรงเรียนเชิงคุณธรรม  ควรหาเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง 
ในเขตพื้นที่ให้มากขึ้น  เพื่อเป็นแนวร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กๆ 

 (๑๓)	การนิเทศ		ก�ากับ		ติดตาม  ผู้รับผิดชอบโครงการต้องให้ความส�าคัญกับโครงการ  รู้และ
เข้าใจ มีจิตเสียสละ เป็นตัวอย่าง รวมทั้งนิเทศ ก�ากับ และติดตามอย่างสม�่าเสมอ จึงจะสร้าง 
ความน่าเชื่อถือให้กับบุคลากรในองค์กร และส่งผลต่อความส�าเร็จและความยั่งยืนของโครงการ
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	 •	 เอกสารเผยแพร่		“การส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม”	

  ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) มภีารกจิส�าคญัในการส่งเสริมสนบัสนนุให้เกดิกระบวนการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การปฏิรูป และพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง โดยวางแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ในจังหวัดน�าร่อง เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรม โดยใช้หลากหลายวิธีการ ทั้งการประสานเชื่อมโยง

องค์กรคุณธรรมผ่านการประชุมและเวที 
แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้ในระดับชาติ ระดับจงัหวดั 
และระดับกลุ่มองค์กร การส่งเสริมกิจกรรม
กระบวนการพฒันาคุณธรรมในพ้ืนทีก่ารศึกษา
สถานการณ์ด้านคุณธรรมในจังหวัด จากการ
ด�าเนนิงาน พบว่า นอกจากจะเกดิการขบัเคลือ่น 
จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ในจังหวัดน�าร่อง 
ได้แก่ พิจิตร บุรีรัมย์ ราชบุรี และพัทลุงแล้ว 
มีผู้สนใจกระบวนการในการส่งเสริมการขับ
เคลือ่นจังหวัดคณุธรรมจ�านวนมาก เพ่ือให้การ
ต่อยอดขยายผล แนวคดิการขบัเคลือ่นคณุธรรม 
โดยใช้พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ จงึได้ด�าเนนิการรวบรวม 
สังเคราะห์ข้อมูลกระบวนการที่เกิดจากการ
ด�าเนนิงาน เป็นเอกสารเผยแพร่  “การส่งเสรมิ
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ ทั้งเนื้อหาสาระส�าคัญ
เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วิธีการ ขั้นตอน และ

เครื่องมือการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม โดยการสรุปบทเรียนเบื้องต้น จากการขับเคลื่อนร่วม
กนัระหว่างศนูย์คณุธรรมกบัภาคเีครอืข่าย ซึง่มเีป้าหมายเพือ่สร้างความเข้าใจและทศิทางการด�าเนนิ
งานจังหวัดคุณธรรมต่อไป

 •	 วารสารวิชาการคุณธรรมความดีปีที่	๔ 

  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา 

องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี รวมถึงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลในการ

สร้างสรรค์เผยแพร่นวตักรรมงานวจิยัและองค์ความรู้แก่ทกุภาคส่วนของสงัคม เนือ่งจากกระบวนการ

ศึกษาวิจัยเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการก�าหนดนโยบาย มาตรการ กลยุทธ์ วิธีการและ

นวตักรรมในการพฒันาคุณธรรมความดทีีจ่ะสร้างภมูคิุม้กนัทีเ่ข้มแข็งในการด�าเนนิชวีติอย่างเป็นปกติ

สขุทัง้ในระดบับคุคล ครอบครวั ชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิ ศนูย์คณุธรรมจึงได้จัดท�าวารสารวชิาการ

คุณธรรมความดี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคุณธรรมความดี และ

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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  ในปัจจบุนัความต้องการดชันชีีว้ดัอย่างเป็นรปูธรรมเข้ามามบีทบาทอย่างมากในสงัคมไทย

ทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ประชากร สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม 

อย่างเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากผลที่ได้จากดัชนีช้ีวัดจะสามารถท�าให้เกิดสารสนเทศของ 

ปรากฎการณ์ หรอืสถานทีต่่างๆ ในภาพรวมได้ภายใต้เกณฑ์ทีถ่กูก�าหนดและน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง

และการพฒันาทัง้ในเชงิบรบิท และเชงินโยบาย  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ องค์กรเพือ่ความโปร่งใสนานาชาติ 

(Transparency International: TI) ซึ่งก่อตั้งในประเทศเยอรมนี โดยมีภารกิจที่ส�าคัญคือสร้างการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ให้โลกปราศจากการคอร์รัปชั่นได้ เริ่มมีการจัดท�าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 

(Corruption Perceptions Index: CPI) ข้ึน เพ่ือจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันในประเทศต่างๆ  

ทั่วโลกเป็นประจ�าทุกปี โดยส�ารวจระดับความรู้สึก การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาคอร์รัปช่ันใน

ประเทศนัน้ๆ ผลจากดชันภีาพลกัษณ์คอร์รปัชัน่ช่วยกระตุน้ความสนใจ ของผูค้นทัว่โลกต่อปัญหาการ

ทจุรติคอร์รัปชัน่ หลายภาคส่วน ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาสงัคมได้พยายามมส่ีวนร่วมในการแก้ไข

ปัญหา เกิดการผลักดันเชิงนโยบายเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง จากหลักการและเหตุผล

ดังกล่าวศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์

คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยจึงด�าเนินงาน โครงการศึกษาวิจัย 

“การพัฒนาดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐในประเทศไทย” โดยวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 

เป็นการยกระดับให้พัฒนาเป็นองค์กรทางด้าน

วิชาการในการส่งเสริมคุณธรรมความดี ซึง่จะ

สามารถน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการด�าเนินการพัฒนาคุณธรรม

ความดี เพื่อน�าไปสู่การสร้างสรรค์คุณธรรม 

ความดีในสังคมต่อไป โดยปัจจุบันวารสาร

วิชาการคุณธรรมความดี (Journal of moral 

and virtue) ได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน

จากศนูย์ดชันกีารอ้างองิวารสารไทย (TCI) กลุม่ 

๒ และอยู่ในระบบตัวบ่งช้ีถาวรเพ่ือการเข้า      

ถึงข ้อมูลสารสนเทศดิจิทัลของส�านักงาน     

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาตเิช่นเดยีวกบับทความ 

ในวารสารสากล

 •	 โครงการศึกษาวิจัย	 “การพัฒนา

ดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมของภาครัฐใน

ประเทศไทย”
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เพือ่ก�าหนดกรอบการพัฒนาดัชนภีาพลกัษณ์คุณธรรมของภาครัฐของประเทศไทย ทัง้ระดบับคุคลและ

ระดบัองค์กรใช้วิธีการศึกษาเชงิคุณภาพและการศึกษาวจิยัเอกสาร (Documentary Research) พร้อม

ทั้งการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางขององค์กรภาครัฐ 

ที่ยินดีให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถเก็บข้อมูลจากองค์กรภาครัฐทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม 

และระดบัศนูย์ปฏิบติัการต่อต้านการทจุรติได้ทัง้หมดจ�านวน ๒๒ หน่วยงาน เพือ่น�าไปสูก่ารเป็นข้อมลู

พื้นฐานในการจัดท�าดัชนีภาพลักษณ์คุณธรรมในหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เกิดการกระตุ้นกระแส

คุณธรรม น�าไปสู่การพัฒนาคุณธรรมในสังคมต่อไป  ผลการด�าเนินงานได้ให้ข้อเสนอที่น่าสนใจจาก 

ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดท�าดัชนีคือ “ควรมีการทบทวนดัชนี หรือตัวช้ีวัดต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบันจากนั้น

วเิคราะห์สงัเคราะห์ข้อค�าถามทีม่เีน้นการพัฒนาวธิวีทิยา (Methodology) มากกว่าการสร้างตวัวดัและ

ประเมินขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ลดความซ�้าซ้อน และไม่เป็นการเพ่ิม

ภาระงานมากเกินไป โดยการเลือกข้อมูล (Data selection) ควรเลือกบนพื้นฐานที่สามารถวัดได้จริง 

มีความครอบคลุม มีการวัดที่ตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทน(proxy) หรือการท�าในเร่ืองนามธรรมมามีตัวแทน

รปูธรรม เลอืกชุดข้อมลูทีส่ามารถวดัได้  ส�าหรบับางพฤตกิรรมทีข่าดไปอาจมกีารจดัท�าตวัชีว้ดัเพิม่เตมิ 

และควรเพิม่กระบวนการในการส่งเสรมิให้การวดัและประเมนิผลมปีระสิทธภิาพ คอื การมกีระบวนการ

เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ รวมถงึมกีารก�าหนดแนวทางในการแก้ไขและพฒันาร่วมกนั” ซึง่จะ

น�ามาสูแ่นวทางการพฒันามาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานองค์กรต่อไป

 การใช้หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม 

	 •	 พัฒนาศักยภาพโดยใช้หลักสูตร	

  “การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี”เป็นการจัดกระบวนการในการศึกษา

ดูงานองค์กรหรือหน่วยงานต้นแบบที่ด�าเนินงานด้านคุณธรรมความดี ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน 

ประกอบด้วย ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ ภาคทฤษฎี ระยะที่ ๒ ภาคการศึกษาดูงาน และ ระยะที่ ๓  

ภาคการติดตาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแกนน�าผู้บริหารสถานศึกษาและครูด้านการส่งเสริม

กระบวนการสร้างจิตอาสาอย่างเป็นระบบและให้เรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนการสอนสอดแทรก

ผ่านคุณธรรม จริยธรรม  เกิดการแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์จริง สามารถเป็นต้นแบบ และ 

น�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ต่อยอดขยายผลในองค์กรของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ ด�าเนนิงานร่วมกบัเครอืข่ายตามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ ได้แก่ เครือข่ายบริษทัเทเวศน์ 

ประกนัภยั เครอืข่ายมลูนธิยิวุสถริคณุ เครอืข่ายสภาคณบดสีถาบนัผลติบณัฑติเทคนคิการแพทย์แห่ง

ประเทศไทย และภาคเีครอืข่ายโครงการโรงเรยีนกองทุนการศึกษา รวมจ�านวน ๖ รุ่น ๙๒ องค์กร ผลจาก 

การด�าเนนิการคือ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจิตอาสา การใช้วาทะธรรมบูรณาการร่วมกับ

การจัดการเรียนการสอน เกิดการเรียนรู้ การบริหารจัดการจิตอาสาอย่างเป็นระบบ ซ่ึงแต่ละองค์กร 

จะน�ากระบวนการดังกล่าวไปปรับใช้ในการด�าเนินงานทั้งในระดับองค์กร บุคคล และขยายผลใน 

ชุมชนรอบข้างในรูปแบบของการจัดกิจกรรม/โครงการ ต่อไป

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘

44



 ๑.๔	 การพฒันาระบบการสือ่สารเพือ่การเปลีย่นแปลง		ปีงบประมาณ		พ.ศ.		๒๕๕๘

การรณรงค์สร้างกระแสคุณธรรม

 มกีารด�าเนนิการสร้างกระแสกระตุน้ให้เกดิการเรียนรู้ด้านคณุธรรมความดใีนสงัคมด้วยการจดั
กิจกรรมดังนี้  

 ๑.๑ เชิญสื่อมวลชน ร่วมเปิดแคมเปญรณรงค์ “วันลาเลนไทน์นี้แค่กินข้าว” เพื่อรณรงค์สร้าง
กระแสให้เยาวชนเห็นความส�าคัญของวัฒนธรรมไทย  รักนวลสงวนตัว  ไม่หลงไหลไปกับวัฒนธรรม
ต่างชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  นกัศกึษา ครอูาจารย์  ของวทิยาลยั เทคโนโลยีสยามนักข่าว
สายต่างๆ ได้เข้าร่วมและท�าข่าว สกูปหนังสือพิมพ์

 ๑.๒ กิจกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว” การเสวนาระดมความคิดเห็นของเยาวชน นิสิต 
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ความคิดเห็นในการหาทางออกของปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรม
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 ๑.๓ กิจกรรมเชิญสื่อมวลชนร่วมเปิดแคมเปญรณรงค์ “วันสงกรานต์ กลับ กอด กราบ”  
เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้เยาวชนเห็นความส�าคัญของวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ กลับบ้าน 
ไปกอดคนที่รักและกราบผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของครอบครัว โดยจัดกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย 
รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม และการรดน�้าด�าหัวขอพรจากผู้สูงอายุ 
ซึ่งท�าให้ผู้สูงอายุมีความปิติที่เจ้าหน้าที่ศูนย์  นักข่าวช่องต่างๆ และนักเรียนไปรดน�้าขอพรจากท่าน

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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การสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร

 •	 ศูนย์คณุธรรม ร่วมกบัสมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทยกิจกรรมจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 
การเขียนให้แก่เยาวชน ครั้งที่ ๑ (รุ่น ๑) วันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรม 
บ้านผู้หว่าน อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมม ี
ความรู ้ความสามารถ มทีกัษะในการเขยีน ทศันคติ 
ทีด่ใีนการเขยีนวรรณกรรมซึง่เป็นจดุเริม่ต้นท่ีดใีน
การสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนปลูกจิต
ส�านึกและค่านิยมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย  ์
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย

  ๑. เยาวชนที่เคยส่งผลงานเรื่องส้ันเข้า
ประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่ัวฯ ในกรอบแนวคดิ 

“ท�าความดี...ไม่มทีีส่ิน้สดุ”  

  ๒. นักเรียน นิสิต นักศึกษา  และครู ของเครือข่ายศูนย์คุณธรรมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

วิทยากร ได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมา 
ร่วมให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าอบรม เช่น นายเนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย์  นายประภสัสร  เสวกิลุ  และนกัเขยีนมอือาชพี  

 •	 ผลิตรายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างใจ
ซ่ือตรง จ�านวน ๔๕ ตอน โดยออกอากาศทุก 
วันเสาร์ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น  ทางสถานี
โทรทัศน์ TNN2  โดยเชิญเครือข่าย  องค์กร 
ที่ท�ากิจกรรมอันส่งผลให้เกิดประชาชน ชุมชน 
ซึ่งเป็นกระบวนการหรือวิธีการที่ผู้ชมสามารถน�า
เอาไปใช้เป็นตัวอย่างในการท�ากิจกรรมต่อไปได้
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เช่น  อาจารย์กนกวล ี  พจนปกรณ์ ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร  นายขจรฤทธ์ิ รักษา  นายเรวตัร์ พันธุ์พิพัฒน์  
นายนิกร  เภรีกุล  (คามิน คมนีย์) และนายพินิจ นิลรัตน์  เป็นต้น

	 •	 โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในกรอบแนวคิด 
“อ่านเปลี่ยนชีวิต...ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน” 

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรี และสมาคมนักเขียนแห่ง
ประเทศไทย ได้จัดท�าโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชน ในกรอบแนวคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต... 
ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน  ๒๕๕๘  และส่งเสริมให้เยาวชนได้เห็นถึงความส�าคัญ
และประโยชน์ของการอ่าน โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์  เป็นประธานกรรมการอ�านวยการ 
นายบรูพา อารมัภีร เป็นประธานคณะกรรมการกล่ันกรอง และนายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์  เป็นประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจ�านวน ๑๖๙ เรื่อง คือ 

	 	 •	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๕๘ เรื่อง

  •	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จ�านวน ๖๗ เรื่อง

  •	 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ�านวน ๔๔ เรื่อง

  ผลการประกวด	ดังนี้		

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พร้อมทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงวันวิสา  ตัดสมัย โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์  มิตรภาพ
ที่ ๕๐  จังหวัดลพบุรี  เรื่อง บนถนนสายความสุข  

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พร้อมทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท นางสาวธัญญารัตน์ โคตรวันทา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ความทรงจ�าของหมอน�้าเย็น 

  ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 

  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พร้อมทนุการศึกษา ๒๕,๐๐๐ บาท  นางสาวสทุธดิา บชูา   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรงุเทพมหานคร   
เรื่อง ต�าราปรุงฝัน 

ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ	

 งาน	“คนไทยขอมือหน่อย	ปี	๒	:	คนละไม้			คนละมือ	เพื่อสังคมน่าอยู่”

 เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ได้ร่วมจัดนิทรรศการงาน     
“คนไทยขอมอืหน่อย ปี ๒ : คนละไม้ คนละมอื เพือ่สงัคมน่าอยู”่ ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวลิด์ กรุงเทพฯ 
ลกัษณะงานเป็นการออกบธูนทิรรศการ ซึง่มหีน่วยงานองค์กรร่วมจดักว่า ๑๒๘  องค์กร อาทเิช่น สสส.,    
ภาคีเครือข่ายของมูลนิธิเพื่อคนไทย, มูลนิธิหัวใจอาสา เป็นต้น วัตถุประสงค์ของงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ้ทกัษะ ความเชีย่วชาญด้านจติอาสา และด้านต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อการยกระดบังานพฒันาสงัคม
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ของประเทศ และเปิดพ้ืนทีใ่ห้ท�าความรูจ้กัองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพือ่จะได้มช่ีองทางการลงมอื
ท�าเพื่อสังคมเชิญชวนรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตส�านึกให้คนไทยมีจิตอาสา นอกจากนี้ยังมีเวทีความคิด 
งานแสดงดนตรี รวมถึงกิจกรรมงานวิชาการต่างๆ 

 ในงานนี้ ศูนย์คุณธรรม ได้น�าเสนอให้ผู้มาร่วมงานรู้จักกับกิจกรรมของ ชมรม “ค คน จิตอาสา”   
และได้น�าสื่อเรื่องระบบการบริหารจัดการอาสาสมัครไปเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ และซึ่ง 
มีผู้สนใจรับหนังสือของศูนย์คุณธรรมไปใช้ประโยชน์ จ�านวน ๔๕๐ คน 

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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 นิทรรศการเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร

 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมจัดนิทรรศการใน งานมหกรรม ๒๐ ปี การขับเคลื่อน
เกษตรอนิทรย์ีวถิยีโสธรร่วมกบัภาคเีครอืข่ายได้ร่วมกนัจดักจิกรรม ๒๐ ปี การขบัเคลือ่นเกษตรอนิทรย์ี
วิถียโสธร (จัดพร้อมกับงานบุญประจ�าปีของกลุ่มข้าวคุณธรรม) วันที่ ๕ - ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ 
วดัป่าสวนธรรมร่วมใจ ต�าบลกระจาย อ�าเภอป่าติว้ จังหวดัยโสธร ภายในงานประกอบด้วย นทิรรศการ 
เวทีเสวนา และการบรรยายพิเศษ อาทิ เกษตรอินทรีย์พึ่งตน พ้นทุกข์ โดยสมณะโพธิรักษ์, สุขภาพดี
วิถีพอเพียง โดยหมอเขียว, เกษตรอินทรีย์กับพันธุกรรมท้องถิ่น   โดย เดชา ศิริภัทร, โจน จันได เป็นต้น 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้น�าสื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ในงาน 
จ�านวน ๓ รายการ มีผู้สนใจรับสื่อไปใช้ประโยชน์ จ�านวน ๕๘๐ คน
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 ผลิตสื่อหนังสือ	จ�านวน	๓	รายการ	ดังนี้

 ๑. หนังสือ “ท�าความดี...ไม่มีที่สิ้นสุด” รวมเร่ืองส้ันสะท้อนคุณธรรมความดี ๔๐ เร่ืองจาก 
  ผลงานเยาวชนไทย โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
  พระเจ้าอยู่หัว

 ๒. หนังสือ “เข็มทิศ น�าไทย” แนวทางน�าไทยสู้สังคมคุณธรรม จาก ๘ ปาฐกถาพิเศษของ 
  บุคคลส�าคัญ

 ๓. หนังสือ “คุณธรรมกับการปฏิวัติสัมพันธภาพ”

พัฒนาระบบสารสนเทศคุณธรรมความดี

 พัฒนาคลังข้อมูลคุณธรรมความดี ให้มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ หลากหลายรูปแบบ ทั้งใน 
รูปแบบเว็บไซต์ และ Application ที่รวบรวม ผลงานวิจัย สื่อมัลตีมิเดีย องค์ความรู้ ที่จัดเก็บและ 
เผยแพร่ของศูนย์คุณธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูล และตอบสนองการให้บริการ
ประชาชน

 นอกเหนือจากการพัฒนาระบบสารสนเทศคลังข้อมูลความดี ผ่าน เว็บไซต์ และ Application 
แล้วนั้น ยังได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและมีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายและ 
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ ๒๕๕๓

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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 ๑.๕		 การมส่ีวนร่วมในการปฏรูิปคณุธรรม	จรยิธรรมและธรรมาภิบาลของสงัคมไทย	

 สภาปฏิรปูแห่งชาติ เหน็ความส�าคัญในบทบาทของศนูย์คณุธรรมและสมชัชาคณุธรรมแห่งชาติ 

โดยแต่งตัง้ผูอ้�านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานกุาร ในคณะกรรมการ

ปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สภาปฏิรูปแห่งชาติ  มีนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เป็น

ประธานคณะกรรมการฯ (ตามค�าสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๗) ได้ร่วมรับผิดชอบจัดท�าเอกสารศึกษาพิจารณา 

เรื่องสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติกับการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ช่วงเปล่ียนผ่าน  

มกีารศกึษาสถานการณ์ด้านคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล ข้อเสนอสภาปฏริปูพจิารณา ท�าให้

ชื่อและบทบาทของศูนย์ได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากสังคมและสื่อมวลชนมากขึ้น 

ซึง่สภาปฏริปูแห่งชาติได้ให้ความเหน็ชอบรายงานฉบบัแรก เรือ่งแนวทางการปฏริปูคณุธรรม จรยิธรรม

และธรรมาภิบาลของประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘  โดยคณะกรรมการ

ปฏริปูคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล สภาปฏริปูแห่งชาต ิ ได้มคีวามพยายามผลกัดนัการเสนอร่าง 

พระราชบัญญตัสิมชัชาคุณธรรมแห่งชาต ิพ.ศ. ....  และได้ผ่านความเหน็ชอบในหลกัการจากทีป่ระชมุ 

สภาปฏริปูแห่งชาติ และได้มมีตใิห้คณะกรรมการไปพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิ  โดยให้น�าค�าขอแก้ไขเพิม่

เติมความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติไปพิจารณาเพ่ือประกอบการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีการบรรจุสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบาท 

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้นไว้ในหลายมาตรา โดยสรุปสาระส�าคัญให้

สมัชชาคุณธรรมมีอ�านาจหน้าที่ปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมของประชาชนและผู้ด�ารงต�าแหน่ง

สาธารณะและอ�านาจหน้าที่อื่น ก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้น�าการเมืองและเจ้าหน้าที่ของ

รัฐแต่ละประเภท โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด�าเนินงานเพื่อให้การบังคับให้เป็นไปตาม
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ประมวลจรยิธรรมนัน้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และมีการก�าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรง

แห่งการกระท�าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ไต่สวนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามดงักล่าวโดยเร็ว และรายงานต่อสภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา คณะรฐัมนตร ีรวมถงึมบีทบาทในการ

คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นกรรมการสรรหา กรรมการหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

           และในคราวประชมุสมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาต ิ ครัง้ที ่๖๗/๒๕๕๘  เมือ่วนัที ่๖ กนัยายน ๒๕๕๘  

เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ หรอืไม่เหน็ชอบ ร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ....  

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้หมดวาระลง ท�าให้การผลักดันเรื่องดังกล่าวไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ 

ที่ตั้งไว้ 

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘

54



	 ๑.๖	 งานส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณธรรมในอาเซียน    

	 งานตลาดนัดความดี	ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง

     การพัฒนาคุณธรรมความดีและมิติทางวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันของประเทศอาเซียน 
เป็นการพฒันางานตามสาระส�าคัญของเสาหลักที่ ๓ ของอาเซียนในดา้นประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซยีนทีถ่อืเป็นเป้าหมายส�าคัญของชาติในการทีจ่ะอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ชมุชน
ในพื้นที่ที่มีเขตติดต่อไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศ บนพ้ืนฐานจารีตและวัฒนธรรมที่ดีงามใน 
การปฏิบัติต่อกันและกันนั้น จะสามารถพัฒนาเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันด้วยหลักคุณธรรมเพื่อ
ความสันติสุขของประเทศในอาเซียนได้   

  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ต�าบล
จังหวดัหนองคาย คณาจารย์และนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาว มลูนธิส่ิงเสริมพฒันาชมุชน
และอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และเครือข่ายจากมลูนธิพิฒันาชุมชน
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ประเทศ กัมพูชา ร่วมกันจัดงาน “ตลาดนัดความดีฟื้นวิถีสองฝั่งโขง” เม่ือวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเวียงค�าวิทยาคาร ต�าบลเวียงคุก อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีกิจกรรม
ส�าคัญประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาคุณธรรมความดีวิถีสองฝั่งโขง เวทีเสวนาและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนสองฝั่งโขง” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน
จ�านวนประมาณ ๕๐๐ คน 

  ผลของการจัดงานในครั้งนี้ ท�าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม 
ความดีและมิติทางวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันของชุมชนสองฝั่งโขง ซึ่งมีหัวใจหลัก คือ 

  ๑. การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน โดยไม่มีก�าแพงของเชื้อชาติ ศาสนา

  ๒. ประชาชนสามารถไปมาหาสู่กัน มีความผูกพันกันได้อย่างเสรี  

  ๓. มีสัมมาชีพที่สุจริตต่อกัน  

  ๔. มีการใช้ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน 

  ๕. ด�ารงรักษาวัฒนธรรม / ประเพณีที่ดีงามร่วมกัน

  ๖. มุ่งให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  จากเวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนสอง 
ฝั่งโขง” นั้น ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายจากจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย คณาจารย์และนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเครือข่ายจากมูลนิธิพัฒนาชุมชนประเทศกัมพูชา มีความเห็นและ
ข้อเสนอแนะร่วมกันว่า คุณธรรมความดีที่มีอยู่เดิมของคนสองฝั่งโขง คือ หลักฮีตสิบสองคองสิบส่ีที่ 
ดงีาม ความสมัพนัธ์แบบสายเลอืด/เผ่าพันธุเ์ดียวกนั ทีไ่ม่เน้นความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย และประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นมิติทางวัฒนธรรมที่ยังเป็นหลักในการยึดโยงความสัมพันธ์ในการอยู่ 
ร่วมกนัของคนชมุชนสองฝ่ังโขง ซึง่วถิต่ีางๆ เหล่านีไ้ด้หายไปเนือ่งจากนโยบายการพฒันาทางเศรษฐกจิ
ของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละประเทศ 
ดังนั้น สิ่งที่อยากเห็นหรืออยากพัฒนาในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในอนาคตของคนสองฝั่งโขง 
มีดังนี้ 

  ๑. ให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์รากเหง้าซึ่งกันและกัน

  ๒. ด�าเนนิชวีติไปมาหาสูก่นัได้เหมอืนในอดตี โดยใช้มิตทิางประเพณวีฒันธรรมเช่ือมโยงกนั 
และฟื้นประเพณีที่ดีงามร่วมกัน

  ๓. มีสัมมาชีพสุจริตต่อกัน ไม่เอาเปรียบกัน มีความซื่อตรง

  ๔. ประชาชนมคีวามไว้วางใจซึง่กนัและกนั เกดิความรูส้กึปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ

  ๕. จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนทั้ง ๓ ประเทศ และรวมถึงประเทศ 
อาเซียนอื่นๆ 

  ๖. รักษากติกาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การท�าวังปลาวังสงวนร่วมกันเพื่อน�ามาปรับ
ใช้ได้

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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แผนงานที่ ๒ การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่

	 การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม	

 เวทีสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ในคร้ังที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห ์
จุดอ่อนของสังคมไทย ด้านปัญหาคุณธรรมจริยธรรมนั่นคือ การขาดการบูรณาการพลังทางนโยบาย 
พลังสังคม พลังศาสนา พลังความรู้ และพลังส่ือสร้างสรรค์ ท�าให้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ในสังคมไทยขาดประสิทธิภาพ ต่างคนต่างท�า ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ ต่างก็คาดหวังให ้
หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยขาดการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการ
ขาดคุณธรรม จริยธรรมในสังคม จากสภาพการณ์ดังกล่าว สมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครั้งที่ ๗ จึง
มีปฏญิญาร่วมกนั ทีจ่ะสร้างให้สงัคมไทยเป็นสงัคมคณุธรรม โดยการใช้พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ และบรูณาการ
ทกุภาคส่วนมาสูก่ารรวมพลงัแก้ไขปัญหาด้านคณุธรรม จริยธรรม โดยมุง่ด�าเนนิการให้เกดิรูปธรรมใน
ระดับพื้นที่ 

 คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม จึงได้น�ามติสมัชชาคุณธรรมประเทศไทย คร้ังที่ ๗ มาสู่ 
การวางกรอบยทุธศาสตร์การส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม โดยใช้พืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ (AREA  BASED) ส่งเสรมิ
พฒันา ให้เกิดจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบเป็นการน�าร่องในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  (ทั้งนี้การด�าเนินงาน
ดงักล่าว กลับพบว่าสอดคล้องตามกรอบยทุธศาสตร์การปฏริปูด้านวฒันธรรม ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
ที่มีเป้าหมายสร้างคนดี สังคมดี และการเพิ่มคุณภาพคน ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี 
(๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยการจัดให้มีกลไกอนุกรรมการ ระดับชาติ และระดับจังหวัด เป็นกลไกขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

 เหตุผลส�าคัญที่ใช้จังหวัดเป็นพื้นที่น�าร่อง คือ จังหวัด เป็นพื้นที่ระดับยุทธศาสตร์ ที่มีพลังทาง
นโยบาย สามารถจะบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
โดยใช้ประเด็นด้านคุณธรรมของประชาชน ในพื้นที่เป็นวาระระดับจังหวัด 

 จากแนวทางดังกล่าว ศูนย์คุณธรรมจึงได้ประสานงานคัดเลือกจังหวัดน�าร่อง โดยพิจารณา
จังหวัดที่มีพลังเครือข่ายทางสังคม และพลังทางนโยบายที่มุ่งม่ันจะด�าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม 
จรยิธรรมของประชาชนในจงัหวดั และสมคัรใจร่วมด�าเนนิการโดยม ี๔ จงัหวดัน�าร่อง ได้แก่ ภาคเหนอื 
จังหวัดพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี และภาคใต้ 
จังหวัดพัทลุง 

 โดยมีกระบวนการประเมินสถานการณ์ และต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดใช้การเช่ือมประสาน
เครือข่ายภาคประชาชน องค์กร หน่วยงาน ที่ท�างานส่งเสริมคุณธรรมความดีต่างๆ ที่มีอยู่เดิม ให้เกิด
การประสานความร่วมมือ ตื่นตัว กระตือรือร้น ที่จะพัฒนาการท�างานด้านคุณธรรมความดีของตนให้
ดีมากขึ้น และเกิดการก�าหนดเป้าหมาย
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 การเปลี่ยนแปลงร่วมกันเปรียบเสมือนการ “สร้างบ้านแปลงเมือง” ที่รวมพลังผู้สร้างบ้าน 
แต่ละหลงั มาสูก่ารเชือ่มโยงประสานพลงักบัองค์กรเครือข่ายอืน่ๆ มเีป้าหมายการเปล่ียนแปลงทีชั่ดเจน 
นอกจากนี ้ยงัส่งเสรมิให้เกดิการพัฒนากลไกการขบัเคลือ่น ปฏบิตัแิละเรยีนรูร้ะดบัจงัหวดั การจดังาน
สมัชชาคุณธรรมจังหวัด และการสร้างเครือข่ายจังหวัดคุณธรรม โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้การส่งเสริมเพ่ือ
ขบัเคลือ่นจงัหวดัคุณธรรมทีเ่หมาะสมกบับรบิทของแต่ละกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ แผนทีค่วามด ีธรรมนญู
ความสขุชมุชน ธนาคารความดี ธรรมนญูหมูบ้่าน ๙ ด ี โครงงานคณุธรรม ดชันช้ีีวดัความซ่ือตรง เป็นต้น

	 การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่	๔	จังหวัดน�าร่อง

 จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้ธรรมนูญหมู ่บ ้าน
สนัตสิขุ ๙ ด ีและสร้างการเชือ่มโยงเครอืข่ายภาค
ส่วนต่างๆ ให้เข้ามามส่ีวนร่วม เปิดพืน้ทีค่วามรูเ้รือ่ง
ธรรมนญูหมูบ้่านสนัติสขุ ในงานสมชัชาคุณธรรม 
จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวนัที ่๒๔ - ๒๕ สงิหาคม 
๒๕๕๘ “ภายใต้แนวคิดบุรีรัมย์เมืองสันติสุข 
๙	ด	ี “ผลจากการจัดงานผู้ร่วมงานเกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกิดการขับเคลื่อน
กจิกรรมเชิงพื้นที ่และไดเ้รียนรู้ตวัอย่างเครือ่งมือ

ที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงพื้นที่จังหวัดน�าร่อง แกนน�าหมู่บ้าน/พื้นที่ต้นแบบ
หมูบ้่านธรรมนญูสนัติสขุ ๙ ดีทีไ่ด้รบัคัดเลอืกเกดิความภาคภมูใิจและมกี�าลงัใจในการด�าเนนิกจิกรรม
ต่อเนื่องสามารถต่อยอด ขยายผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในระยะต่อไป 

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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 จังหวัดพัทลุง ใช้การบูรณาการงาน
ประเดน็ต่างๆในพืน้ทีท่ัง้ภาครัฐและเอกชน และ
ประกาศการขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรมในงาน
สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง วันที่ ๒ กันยายน 
๒๕๕๘ ภายใต้แนวคดิ  “เมอืงลงุ	เมอืงบายใจ	
กินอิ่ม	นอนอุ่น	บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ที่
วัดลานแซะ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อสร้างการ
รับรู ้และข้อตระหนักของสังคมด้านคุณธรรม
ความดีในจังหวัดพัทลุง รูปแบบการจัดงาน มี
การจัดตลาดนัดความดีพ้ืนที่ต�าบลและองค์กร

ทีส่มคัรใจร่วมจดัแสดงผลงานและแผนงานทีจ่ะด�าเนนิการทีเ่น้นย�้าไปสูก่ารปฏบิตัใิห้เป็นจริงทัง้เมอืง
ใน ๓ ประเด็นหลัก คือการสร้างเสริมวินัย การใส่ใจส่ิงแวดล้อม และการฟื้นวัฒนธรรมผ้าพ้ืนบ้าน 
รวมทั้งมีปาฐกถาพิเศษ โดยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในหัวข้อ “สังคมคุณธรรมพลังการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไทย” ซึ่งตอกย�้าเรื่องคุณธรรมความดี เป็นรากฐานส�าคัญในการสร้างเมืองพัทลุง 
ให้เป็นเมืองบายใจ อยู่เย็นเป็นสุข 
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 จังหวัดพิจิตร	 ใช้การรวมพลังเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่ และประกาศจัดงานสมัชชาคุณธรรม
จงัหวดัพจิิตร ครัง้ที ่๑ ณ โรงเรยีนบางมลูนากภมูวิทิยาคม ภายใต้แนวคดิ “รวมพลงัขบัเคลือ่นสงัคม
คณุธรรมสูก่ารปฏิรูปประเทศไทย” ทัง้นีเ้พ่ือเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้และข้อตระหนกัของสังคม 
ด้านคุณธรรมความดี ในจังหวัดพิจิตร ผ่านการจัดตลาดนัดความดี ซึ่งมีเครือข่ายองค์กรที่สมัครใจ 
เข้าร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในจังหวัดพิจิตรรวม ๑๐ เครือข่ายส�าคัญ จัดแสดงผลงานและ 
แผนงานทีจ่ะด�าเนินการในแต่ละพ้ืนที ่มกีารเสวนาวชิาการจากเครอืข่ายต่างๆ ทีบ่อกเล่าประสบการณ์
การขับเคลื่อนด้านคุณธรรม ความดี และข้อเสนอ “ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากท�า” และการ
ปาฐกถาพเิศษ “สร้างคนดสีูส่งัคม”	โดยศาสตราจารย์เกยีรตคิณุนายแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตรี 
ซึง่ตอกย�า้ความส�าคัญในเรือ่งคุณธรรม ความดี ทีจ่ะสร้างชาตบ้ิานเมอืงให้รอดปลอดภยั และสนบัสนนุ
แนวคิดการรวมพลังเครือข่ายเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมระดับพื้นที่ต่อไป 
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 จังหวัดราชบุรี

 มีการรวมกลุ่มเครือข่ายประเด็นงานใน
พืน้ทีแ่ละร่วมกนัจัดงานตลาดนดัความด ีราชบรีุ 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ 
ชุมชนบ้านดอยดิน ต�าบลห้วยไผ่ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี ซึ่งท�าให้คนในพื้นที่ตื่นตัวกับการ
ขับเคล่ือนคุณธรรมความดีในพ้ืนที่เกิดการรวม
พลคนท�าดี ท�าให้เกิด แนวคิดการจัดงานตลาด
นดัความดรีาชบรีุคร้ังที ่๒ เมือ่วนัที ่๓๐ กนัยายน 

๒๕๕๘ : ซึ่งได้จัดขึ้นที่ศูนย์แพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลโพธาราม โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตร ีเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพเิศษ ในหวัข้อ “พลงัจติอาสา	
สร้างสังคมคุณธรรม” เน้นกระบวนการสร้างจิตอาสาและอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดกระแสการร่วมสร้างคุณธรรมความดี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายในจังหวัด
ราชบุรี  
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	 นอกจากนี้	 ยังมีจังหวัดอื่นๆ	ที่สนใจและน�าแนวคิดนี้	 ไปสู่การขับเคล่ือน	 ในรูปแบบ
ต่างๆ	เช่น	การจัดตลาดนัดความดี	

 จังหวัดหนองคาย 

 การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยใช้ “ตลาดนัดความดี ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง” ณ โรงเรียนเวียงค�า
วิทยาคาร ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย โดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน 
ต�าบลและวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
ในการจัดงานระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ 
ป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มูลนิธิพัฒนาชุมชนจากราชอาณากัมพูชา โดยมีผู้เข้าร่วมงานจาก 
สปป.ลาว กัมพูชา แกนน�าหมู่บ้าน แกนน�าเครือข่ายจังหวัด และสื่อท้องถิ่น มี ๑๐ สถานีย่อย เช่น 
วัฒนธรรม ๓ ดี เยาวชนสร้างชาติ และกลุ่มท้อนเงินจาก สปป.ลาว การแสดงประวัติศาสตร์ชนชาติ
ลาวล้านช้าง ฮีตสิบสองคองสิบสี่ สังคมไม่ทอดทิ้งกัน องค์กรแห่งการให้ เยาวชนจิตอาสา นอกจากนี้
มกีารเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารสร้างธรรมนญูสองฝ่ังโขง “ความดทีีอ่ยากรักษา ปัญหาทีอ่ยากแก้ไข” 
และการเสนอศิลปะวัฒนธรรมของทั้งสามประเทศ 
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 จังหวัดอ่างทอง จัดงานตลาดนัดความดี สู่วิถีความสุขชุมชน

 ศูนย์คุณธรรมร่วมกับเครือข่ายความสุขชุมชนจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ สยามมงกฏุราชกมุาร เนือ่งในวโรกาสทรงเจริญพระชนมาย ุ๖๓ พรรษา โดยผูว่้าราชการ
จังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดตลาดนัดความดี ของ ๒๐ ต�าบล 
ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนสร้างสุข โดยจัดแสดงของดีของชุมชนทั้งในรูปแบบสินค้า ภูมิปัญญา 
นทิรรศการ และแหล่งเรยีนรูข้องแต่ละต�าบล การจดัผ้าป่าทอดถวายต้นไม้ (ผ้าป่าต้นไม้) เพือ่รวบรวม
ต้นไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนจากผู้ที่เข้าร่วมงาน และมอบแก่ชุมชน ปลูกต้นไม้ร่วมกัน และการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับ การพัฒนาการจัดท�าเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขและธรรมนูญความสุข 
ชุมชนการด�าเนินกิจกรรมได้รับ ความร่วมมือที่ดีจาก ๙ ภาคีองค์กร เพื่อขยายการด�าเนินงานไปสู่
กระบวนการจังหวัดคุณธรรมต่อไป 

ANNUAL REPORT 2015 63



 จังหวัดภูเก็ต 

 เริ่มต้นการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจาก เวที “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการ 
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อเตรียมความ
พร้อมชุมชน มีการบรรยายเรื่อง”พลังพลเมืองกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” เวทีเสวนา “ต้นทุน
คุณธรรมกับการสร้างภูเก็ตเกาะสวรรค์” เพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดการขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรม 
ให้ผูน้�าชุมชนและแกนน�าเครอืข่ายสวสัดกิารชมุชนต�าบล จากทัง้ ๑๘ ต�าบล ในจงัหวดัภเูกต็ ซึง่เบือ้งต้น 
มีการใช้เครื่องมือ “ธรรมนูญความสุขชุมชน” ด�าเนินการจัดท�าในต�าบลวิชิต และต�าบลกมลา อ.เมือง 
ภเูกต็ ในระยะต่อไป มตี�าบลทีจ่ะด�าเนนิการอย่างจรงิจงัเพิม่ขึน้อกี ๒ พืน้ที ่ได้แก่ ต�าบลป่าคลอก และ
เทศบาลนครภเูกต็ ซึง่ศนูย์คณุธรรมจะได้น�าความรูแ้ละเครือ่งมอืต่างๆ ไปสนบัสนนุให้เกดิการพฒันา
ต่อยอดในระยะต่อไป 

 ด้วยกระบวนการทีป่ระชาชนและ
ภาครฐัร่วมมอืร่วมใจกนั รวมพลงัทกุภาค
ส่วนขบัเคลือ่นการพัฒนาสงัคมคุณธรรม
จากฐานรากโดยการยดึ เอาพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้
นัน้ สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ ประชารัฐ
ของรัฐบาลที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาสังคม
คุณธรรมจากฐานราก สร้างการพัฒนา
ประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง
อย่างยัง่ยนืควบคูก่บัการพัฒนาเศรษฐกจิ 

พอเพียง ได้สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในระดับจังหวัด ดังนี้ 

 ๑. จ�านวนประชาชนในจงัหวัดได้ท�าความดี เพือ่แผ่นดนิ และสนองแนวทางพฒันาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพิ่มมากขึ้น 

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘

64



 ๒. สามารถจะรวบรวมจ�านวนคนดี กลุ่ม องค์กร ชุมชนและเครือข่ายที่ท�าเรื่องการส่งเสริม
คุณธรรม ความดี ได้มากมาย ในจังหวัด อาทิ เครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายโรงพยาบาล เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายศาสนา 
เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ และเครือข่ายกลุ่มจิตอาสา ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิม 
มากขึ้นๆ 

 ๓. ค้นพบรปูธรรมความด ีทัง้จ�านวนคนด ีองค์กรด ีทีเ่ป็นแบบอย่างได้หลากหลาย สามารถน�า
ไปต่อยอด ขยายผล หรือสร้างกระแสในสังคมท้องถิ่นได้ 

 ๔. เครือข่ายบุคคลและองค์กรท�าดีในจังหวัดได้ขยายเพิ่มมากขึ้น เกิดเป็นกลไกในการ 
ขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมระดับพื้นที่ 

 ๕. เกดิภาพลกัษณ์จงัหวดัทีด่ ีท�าให้จงัหวดัทีเ่ข้าร่วมมชีือ่เสยีง เป็นทีรู้่จกั และได้รับการยกย่อง
ในกลุ่มจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม และสาธารณะ 

	 ท้ังนี	้ความส�าเร็จจากการขบัเคลือ่นจงัหวดัส่งเสรมิคณุธรรมนี	้จะเกดิขึน้ไม่ได้	หากขาด
เสียซึ่งปัจจัยส�าคัญ	๔	ประการ	ด้วยกัน	คือ	

 • จังหวัดมีนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่ชัดเจน

 • มีงบประมาณจ�าเป็นที่เพียงพอ ในการขับเคลื่อน ส่งเสริม 

 • มีระบบการขับเคลื่อนบูรณาการ โดยมีเป้าหมายทิศทางร่วมกันที่ชัดเจน 

 • มีส่วนร่วมของพลังทางสังคม โดยยึดเป้าหมายทิศทางร่วมของพื้นที่
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แผนงานที่ ๓ พัฒนาความเข้มแข็งองค์กร
 กรอบทศิทางการด�าเนนิงานเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร ในปี ๒๕๕๘ ศนูย์คณุธรรมได้
ด�าเนินการเพื่อปรับปรุงมาตรฐานงานให้เป็นไปตามระบบองค์การมหาชนและการพัฒนาระบบการ
ท�างานของศูนย์ ดังนี้

 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

	 ๑)	 จัดความสัมพันธ์การบริหารองค์กรแบบองค์การมหาชน

 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรมได้น�าเสนอบทบาทหน้าที่และผลงานของศูนย์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒธรรม ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อสร้างความเข้าใจในงานและบทบาทหน้าที่ของ
รัฐมนตรี กระทรวง กรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร ซึ่งได้รับการตอบสนองที่ดี

	 ๒)	 การพัฒนาโครงสร้างและระบบงานขององค์กร ปรับระบบการวางแผน โดยการ
วเิคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กร ก�าหนดเป้าหมายร่วมขององค์กร ก�าหนดภารกจิหลกั
เป้าหมาย แต่ละภารกิจและการเชื่อมโยงงานแต่ละด้าน ไม่แยกส่วนกนัและการจัดท�างบประมาณ 
ร่วมระหว่างฝ่ายยทุธศาสตร์กบัฝ่ายอ�านวยการ ท�าให้บคุลากร ทุกคนเข้าใจที่มาเป้าหมายของภารกิจ
ร่วมกันสามารถออกแบบการท�างานแต่ละด้านได้ในทิศทางเดียวกัน

  การบรหิารและพัฒนาบคุลากร 
โดยการท�าความเข ้าใจกับเจ ้าหน้าที่ใช ้
แนวทางการบริหาร “ความดี ความสามารถ 
ความสุข และการมีส่วนร่วม” และด�าเนินการ
การจัดท�าข้อตกลงผลงานและการพัฒนา
ตนเอง โดยก�าหนดให้ทกุคนต้องมแีผนพัฒนา
ตนเองทีส่อดคล้องกบัระบบงาน และสนบัสนนุ 
การเพิ่มศักยภาพบุคลากร ซึ่งท�าให้บุคลากร

สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ มาพัฒนาตนเองให้ก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลง มคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนนิงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยวิธีการ

  • การจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หลักสูตรผู้น�าน�าการ 
   เปลี่ยนแปลง เลขานุการ การเขียนรายงานการประชุม และการวิเคราะห์งบการเงิน

	 	 • การจัดฝึกอบรมให้เจา้หน้าทีโ่ดยเชิญวทิยากรจากภายนอกมาให้ความรูแ้ละร่วมแลก 
   เปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ หลักสูตรการวิเคราะห์และการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ  
   การบริหารจัดการสารสนเทศคุณธรรมเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บริหารระดับต้นข้ึนไป 
   การสรปุประเดน็และการเขยีนหนงัสือราชการเพ่ือการบริหาร และการท�างานเชิงกลยทุธ์ 
   ในมิติคุณธรรม

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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  • จัดส่งเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานองค์การมหาชนอื่นเกี่ยวกับงานสารสนเทศ งานการเงิน  
   งานแผนและงบประมาณ

  • การจดั work shop  ในการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ ๓ ปี และแผนปฏบิตักิารรายปีของศนูย์
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ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงานของ
ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

๑.๑ ระดับความส�าเร็จของ  ระดับ ๒๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐
 การส่งเสริมคุณธรรม
 ระดับพื้นที่ 
๑.๒ ระดับความส�าเร็จของ ระดับ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๐.๒๑๐๐
 การผลักดันแผนความ
 ซื่อตรงแห่งชาติ 
๑.๓ ระดับความส�าเร็จของ ระดับ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๐.๒๔๐๐
 การขยายผลดัชนีชี้วัด
 ความซื่อตรงขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
 ปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑.๔ ระดับความส�าเร็จของ ระดับ ๑๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐
 การพัฒนาองค์ความรู้
 และเผยแพร่สู่สาธารณะ 
๑.๕ ระดับความส�าเร็จของ ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐
 การศึกษาความเป็นไปได้
 ในการจัดท�าดัชนี
 ภาพลักษณ์คุณธรรม
 ของภาครัฐในประเทศไทย 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หน่วยวัด น�้าหนัก	
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

๒๑ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด�าเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง

น�้าหนัก

มิติที่	๑	มิติด้านประสิทธิผลของ	 ๖๐	 	 ๔.๕๐๐๐
	 การปฏิบัติงาน	

มิติที่	๒	มิติด้านคุณภาพ		 ๑๔	 	 ๓.๙๗๑๔
	 การให้บริการ

๒.๑ ระดับความส�าเร็จของ ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๗๖ ๔.๗๖๐๐ ๐.๔๗๖๐
 การส�ารวจความพึงพอใจ
 และพัฒนาการให้บริการ 
๒.๒ ระดับความส�าเร็จของ ระดับ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๐.๐๘๐๐
 การปรับปรุงคุณภาพงาน
 เพื่อความเชื่อมั่นที่มีต่อ
 การด�าเนินกิจการของ
 ศูนย์คุณธรรม 
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๔.๑ ระดับการพัฒนา  ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๘๙๒๕ ๔.๘๙๒๕ ๐.๔๘๙๓
 ด้านการก�ากับดูแล
 กิจการ 
๔.๒ ระดับคุณธรรมและความ ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐
 โปร่งใสในการด�าเนินงาน
 ของหน่วยงาน 
๔.๓ ระดับความส�าเร็จของ ระดับ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๐๐๐
 การประเมินผลการ
 ด�าเนินงานตามที่ก�าหนด
 ไว้ในกฎหมายจัดตั้ง 

     น�้าหนักรวม      ๑๐๐                          ค่าคะแนนที่ได้  ๔.๔๙๕๓

๓.๑ ร้อยละของการเบิกจ่าย ร้อยละ ๓ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐
 ตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
๓.๒ ระดับความส�าเร็จใน ระดับ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๐๐๐
 การจัดท�ามาตรฐานงาน 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามค�ารับรองการปฏิบัติงานของ
ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หน่วยวัด น�้าหนัก	
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

๒๑ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ด�าเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง

น�้าหนัก

มิติที่	๓	มิติด้านประสิทธิภาพ		 ๙	 	 ๕.๐๐๐๐
	 ของการปฏิบัติงาน

มิติที่	๔	มิติด้านการก�ากับ	 ๑๗		 	 ๔.๖๔๒๖
	 ดูแลกิจการและ
	 การพัฒนาองค์การ	

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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รายชื่อโครงการและหน่วยงาน
ที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ชื่อ/โครงการ หน่วยงาน

เครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ส�านักวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

 คุณธรรมความดี

โครงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 

 “เมืองลุง เมืองบายใจ” ประจ�าปี ๒๕๕๘  จังหวัดพัทลุง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ส�านักงานวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี

 คุณธรรมความดี 

โครงการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ส�านักงานวัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ส�านักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร

โครงการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ส�านักงานวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี

โครงการสานสายใยร่วมใจสร้างสรรค์สงัคมจติอาสา โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 หนองแวง Love Model 

โครงการพัฒนาคุณธรรมความดี โรงเรียนน�้าเกลี้ยงวิทยา

โครงการมัคคุเทศก์น้อยป่าเชิงอนุรักษ์เขาพังเหย โรงเรียนสะพานหิน

 เพื่อพ่อหลวง ปีที่ ๒

โครงการสานรักบ้านโรงเรียน โรงเรียนหนองหล่มหนองเหล่า

โครงการวินัยสร้างเด็กดีบ้านกาบิน โรงเรียนบ้านกาบิน

โครงการพัฒนาศักยภาพ “ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ

 ด้านการเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย” โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง

โครงการศูนย์การเรียนรู้เสริมสร้างเด็กดี โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ “วัดทุ่งหวัง”

 มีความซื่อตรง 

โครงการครอบครัวกันตังรัษฏาศึกษา โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา                                        

โครงการเด็กดี มีวินัย โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท                    

โครงการเรียนนอกห้อง คิดนอกกรอบ ศูนย์การเรียนรู้สวนสร้างสุขบ้านเกาะทัง

 กับการอ่าน กิน เล่น เพื่อส่งเสริมวินัยกับ

 ความรับผิดชอบของเยาวชน

โครงการส่งเสริมศักยภาพและเชี่อมโยง กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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ชื่อ/โครงการ หน่วยงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนเครือข่าย กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ธุรกิจ กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 ชุมชนเชิงคุณธรรม ปีที่ ๒

โครงการส่งเสริมศักยภาพน�าชุมชน บนฐาน พระธรรมคุต วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม

 ความพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบได้อย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมโรงเรียนเพื่อศูนย์ราชการ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 เรียนรู้การปลูกฝัง เชียงใหม่

คุณธรรมและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เขต ๑

โครงการ คนซื่อตรง ด�ารงอัตลักษณ์ล้านนา กิจวิจัยพัฒนาท้องถิ่น

โครงการบ่มเพาะเยาวชนคนดีศรีตะโกล่าง โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

โครงการเสริมสร้างเด็กดีโรงเรียนบ้านโคกไพล โรงเรียนบ้านโคกไพล

 ปีที่ ๒

โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา

โครงการ จิตอาสาพัฒนาคุณธรรมสู่ท้องถิ่น โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

 ปีที่ ๓

โครงการลูกจุฬามณี รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรยีนวดัจฬุามณ ี(ชณุหะจนัทนประชาสรรค์)

โครงการส่งเสริมคุณภาพเด็กดีศร่ีหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

 ใส่ใจคุณธรรม ปี ๒

โครงการคืนชีวิตผ้า สร้างชีวิตคน สู่ชีวิตพอเพียง โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง

โครงการถอดบทเรียน ๔ พื้นที่ พระสงฆ์กับ มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม

 งานพัฒนาเยาวชน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม เครือข่ายสวัสดิการชุมชน

 และพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนสู่การพัฒนา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 ชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  สถาบันพัฒนาองค์ชุมชน (องค์การมหาชน)
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ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ทำ�ดี ไม่มีที่สิ้นสุด”

ส�รคดีชุด “ดอกไม้บ�นสื่อส�รคว�มดี”

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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ศูนย์กล�งข้อมูลด้�นคุณธรรมคว�มดี datasource.moralcenter.or.th

Moral Application Moralbook 01 Moral VDO Application
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E-book

E-newsletter

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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Website/Facebook

จดหม�ยข่�ว
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จดหม�ยข่�ว

แผ่นพับ

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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ก�รส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อน เด็กดีสร้�งได้

ส�รคดีกระบวนก�รส่งเสริมคุณธรรม
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หนังสือ เข็มทิศนำ�ไทย

หนังสือ คุณธรรมกับก�รปฏิวัติสัมพันธภ�พ

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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งบการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ศูนย์คุณธรรม		(องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ	วันที่	๓๐	กันยายน		๒๕๕๘

สินทรัพย์	 	 	 	 	
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียน     
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๕  ๒๖,๒๘๒,๖๕๖.๑๘  ๓๐,๖๙๔,๒๒๖.๖๘ 

  ลูกหนี้ระยะสั้น  ๖  ๘๕๒,๐๓๔.๐๐  ๑๓๑,๐๔๓.๐๓ 

  เงินลงทุนระยะสั้น ๗  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  -   

  วัสดุคงเหลือ ๘  ๓๒๑,๗๗๓.๑๕  ๓๗๖,๑๗๒.๕๐ 

 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	๗๗,๔๕๖,๔๖๓.๓๓		 ๓๑,๒๐๑,๔๔๒.๒๑	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
 ลูกหนี้ระยะยาว   ๙  ๒๐๐.๐๐  ๒๐๐.๐๐ 

  เงินลงทุนระยะยาว ๑๐  -    ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  อาคาร และอุปกรณ์ ๑๑  ๙๐๔,๙๒๖.๕๑  ๑,๒๕๒,๓๖๔.๖๐ 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๑๒  ๒๕๓,๗๑๘.๙๕  ๓๖๙,๑๓๗.๖๐ 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   ๑,๑๕๘,๘๔๕.๔๖  ๔๑,๖๒๑,๗๐๒.๒๐ 

รวมสินทรัพย์	 	 ๗๘,๖๑๕,๓๐๘.๗๙		 ๗๒,๘๒๓,๑๔๔.๔๑	

หนี้สิน      
 หนี้สินหมุนเวียน     
  เงินรับฝากระยะสั้น   ๑๓  ๓๔๕,๑๒๑.๕๕  ๕๐๗,๓๓๗.๙๒ 

  เจ้าหนี้ระยะสั้น ๑๔  ๓,๑๓๗,๐๗๐.๔๔  ๒,๕๕๐,๑๙๕.๘๗ 

 รวมหนี้สิน	 	 	๓,๔๘๒,๑๙๑.๙๙		 ๓,๐๕๗,๕๓๓.๗๙	

สินทรัพย์สุทธิ	 	 ๗๕,๑๓๓,๑๑๖.๘๐		 ๖๙,๗๖๕,๖๑๐.๖๒	

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘

88



ศูนย์คุณธรรม		(องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ	วันที่	๓๐	กันยายน		๒๕๕๘	(ต่อ)

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน     
 ทุน  ๑๕  ๖๔,๑๖๙,๔๐๕.๓๓  ๖๔,๑๖๙,๔๐๕.๓๓ 

 รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม   ๑๐,๙๖๓,๗๑๑.๔๗  ๕,๕๙๖,๒๐๕.๒๙ 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  ๗๕,๑๓๓,๑๑๖.๘๐		 ๖๙,๗๖๕,๖๑๐.๖๒  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ศูนย์คุณธรรม		(องค์การมหาชน)

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่		๓๐	กันยายน	๒๕๕๘

รายได้     
 รายได้จากงบประมาณ ๑๖  ๖๕,๕๕๗,๓๐๐.๐๐  ๖๒,๐๒๓,๘๐๐.๐๐ 

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ๑๗  ๗,๙๑๑,๐๐๐.๐๐  ๑,๐๘๙,๐๐๐.๐๐ 

 รายได้อื่น ๑๘  ๑,๙๘๖,๐๑๑.๙๘  ๑,๘๓๖,๗๓๔.๗๓ 

รวมรายได้	 	 ๗๕,๔๕๔,๓๑๑.๙๘		 ๖๔,๙๔๙,๕๓๔.๗๓	

ค่าใช้จ่าย     
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๙  ๑๖,๖๑๓,๓๓๒.๗๐  ๑๖,๗๔๐,๖๗๙.๔๓ 

 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ ๒๐  ๑,๖๑๖,๑๙๐.๐๐  -   

 ค่าตอบแทน ๒๑  ๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐  ๑,๐๙๗,๕๐๐.๐๐ 

 ค่าใช้สอย ๒๒  ๖,๔๗๑,๙๑๕.๕๙  ๗,๓๘๗,๐๕๐.๙๘ 

 ค่าวัสดุ ๒๓  ๔๗๕,๘๖๙.๐๖  ๓๕๔,๕๙๑.๐๔ 

 ค่าสาธารณูปโภค ๒๔  ๑,๓๘๕,๘๐๖.๖๑  ๑,๔๑๗,๒๖๕.๔๖ 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ๒๕  ๕๕๕,๙๓๖.๐๔  ๙๐๓,๖๕๕.๗๕ 

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค ๒๖  ๔๑,๘๒๗,๗๕๕.๘๐  ๓๕,๓๕๘,๕๘๗.๕๕ 

รวมค่าใช้จ่าย	 	 ๗๐,๐๘๖,๘๐๕.๘๐		 ๖๓,๒๕๙,๓๓๐.๒๑	

รายได้สูง/(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	 ๕,๓๖๗,๕๐๖.๑๘		 ๑,๖๙๐,๒๐๔.๕๒

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน     
 รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  ๕,๓๖๗,๕๐๖.๑๘  ๑,๖๙๐,๒๐๔.๕๒ 

ปรับ กระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจาก

 กิจกรรมการด�าเนินงาน     
 ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย  ๕๕๕,๙๓๖.๐๔  ๙๐๓,๖๕๕.๗๕ 

 ลูกหนี้ระยะสั้น (เพิ่มขึ้น)  ลดลง  (๑๘๒,๕๐๐.๐๐) ๑๗๘,๘๐๐.๐๐ 

 รายได้ค้างรับ  (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (๕๓๘,๔๙๐.๙๗) (๒๗,๙๑๙.๙๕)

 วัสดุคงเหลือ  (เพิ่มขึ้น)  ลดลง  ๕๔,๓๙๙.๓๕  (๓๕,๐๔๓.๔๐)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง  -    ๖,๕๐๓.๒๙ 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น  (ลดลง)  ๑๗,๑๖๕.๗๓  (๖๐,๘๑๑.๒๕)

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  เพิ่มขึ้น (ลดลง)  ๕๖๙,๗๐๘.๘๔  (๒๑๒,๖๑๗.๗๔)

 เงินรับฝากระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)  (๑๖๒,๒๑๖.๓๗) (๕,๓๕๖.๕๘)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 ๕,๖๘๑,๕๐๘.๘๐		 ๒,๔๓๗,๔๑๔.๖๔	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

 จากการลงทุนระยะสั้น  (๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) -   

 จากการลงทุนระยะยาว  ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  (๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)

 จากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ (ครุภัณฑ์) (๙๓,๐๗๙.๓๐) (๑๖๕,๐๘๕.๐๐)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	 	 (๑๐,๐๙๓,๐๗๙.๓๐)	 (๔๐,๑๖๕,๐๘๕.๐๐)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง)  สุทธิ  (๔,๔๑๑,๕๗๐.๕๐) (๓๗,๗๒๗,๖๗๐.๓๖)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วนัต้นงวด ๓๐,๖๙๔,๒๒๖.๖๘  ๖๘,๔๒๑,๘๙๗.๐๔ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ	 	 ๒๖,๒๘๒,๖๕๖.๑๘		 ๓๐,๖๙๔,๒๒๖.๖๘
	 ณ	ปลายงวด

(หน่วย	:	บาท)

๒๕๕๘ ๒๕๕๗

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ANNUAL REPORT 2015 91



ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้อำ�นวยก�รและเจ้�หน้�ที่

นายสิน สื่อสวน
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์คุณธรรม

นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์
รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์คุณธรรม

นางสุมาลี เจริญมินตร์
ผู้ตรวจสอบภ�ยใน

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ฝ่�ยอำ�นวยก�ร

นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้จัดก�รฝ่�ยอำ�นวยก�ร

นางละออ แก้วสุวรรณ
หัวหน้�กลุ่มแผนง�นและบุคคลกร

นายชัยชนะ ขุนสูงเนิน
หัวหน้�กลุ่มง�นบริห�รทั่วไป
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นายวสุพันธุ์ วงษ์ดี
ง�นแผน/งบประม�ณและตัวชี้วัด

นางสาวกนกกานต์ ก้องเวหา
ง�นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริห�ร

นายปิยะพงษ์ พารักษา
ง�นบริห�รง�นบุคคล/นิติกร 

นางสาวสยุมพร พรหมเสน
ง�นเลข�นุก�รผู้บริห�ร

นางสาวสไบนาง เทพรัตน์
เจ้�หน้�ที่โครงก�ร

นางสาววจี สุดประเสริฐ
เจ้�หน้�ที่โครงก�ร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่มแผนง�นและบุคคล

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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นางสาวรัตน์ติญาภรณ์ ร่มเย็น
ง�นบัญชีและก�รเงิน

นางสาวอรยา นุ่มน้อย
ง�นก�รเงินและบัญชี

นายวชิราวุธ ชูวงษ์วาน 
ง�นย�นพ�หนะ/อ�ค�รสถ�นที่

นางดารณี อ่อนส�าลี
ง�นธุรก�ร/พัสดุ

นางสาวระวิวรรณ หาหงส์
เจ้�หน้�ที่โครงก�ร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่มง�นบริห�รทั่วไป
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นายยงจิรายุ อุปเสน
ผู้จัดก�รฝ่�ยยุทธศ�สตร์

นายประมวล บุญมา
หัวหน้�กลุ่มง�นสมัชช�คุณธรรม

นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์
หัวหน้�กลุ่มง�นพัฒน�เครือข่�ย

นางสาวพนิดา สัตถาสาธุชนะ
หัวหน้�กลุ่มง�นวิจัยและจัดก�รคว�มรู้

นางวิไลวรรณ ถึกไทย
หัวหน้�กลุ่มง�นบริก�รส�รสนเทศ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ฝ่�ยยุทธศ�สตร์

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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นางสาวสาริณี ถูกจิตร
ง�นเสริมสร้�งเครือข่�ยและแหล่งเรียนรู้

นางสาวเนตรนภา ปานมน
ง�นเสริมสร้�งเครือข่�ยและแหล่งเรียนรู้

นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง
ง�นฐ�นข้อมูลเครือข่�ยและแหล่งเรียนรู้

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่มง�นพัฒน�เครือข่�ย
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นายณรงค์ฤทธิ์ ชูคง
ง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง
ง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

นางกฤตินิฏฐ์ ประสมพลอย
ง�นเครือข่�ยห้องสมุดคุณธรรม

นายพรณุพงษ์ กิตติตันตยานนท์
ง�นสื่อส�รองค์กร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่มง�นบริก�รส�รสนเทศ

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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นายติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์
ง�นขับเคลื่อนติดต�มและประเมินผลสมัชช�

นายยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว
ง�นขับเคลื่อนติดต�มและประเมินผลสมัชช�

นางสาวอสมา ปัทมะสังข์
ง�นขับเคลื่อนติดต�มและประเมินผลสมัชช�

นางสาวภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์
ง�นขับเคลื่อนติดต�มและประเมินผลสมัชช�

นางสาวรติกร มีหมั่น
เจ้�หน้�ที่โครงก�ร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่มง�นสมัชช�คุณธรรม
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นางสาวธันยรัตน์ เสริมเสนาพร
ง�นบริก�รและเผยแพร่วิช�ก�ร

นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
ง�นวิจัย

นางสาวน�้าฝน พันธะวงศ์
ง�นวิจัย

นางสาวศศิธร  อิสรธราดล
เจ้�หน้�ที่โครงก�ร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่มง�นวิจัยและจัดก�รคว�มรู้

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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อนุสาวร�ย�ชัยสมรภูมิ

ทางด�วนดินแดง

สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ�น

ถนนพหลโยธิน

ซอย ๒

ป��มน้ำมัน

โรงพยาบาล
ทหารผ�านศึก สนามกีฬา ทบ.

CMMU

ชั้น ๑๖-๑๗
อาคารว�ทยาลัยการจัดการ

มหาว�ทยาลัยมหิดล

ถนนว�ภาวดีรังสิตไปถนนพ
ระราม 9

พิมพ์ครั้งที่	๑	 กันยายน	๒๕๕๙

เจ้าของ	 ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

  เลขที่	๑๖-๑๗	อาคารวิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	(CMMU)		 	

	 	 ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐	

	 	 โทรศัพท์	๐-๒๖๔๔-๙๙๐๐	โทรสาร	๐-๒๖๔๔-๔๙๐๑-๓

  Website: www.moralcenter.or.th

	 	 Facebook:	ศูนย์คุณธรรม	Moral	Center	Thailand

	 	 application:	moralbook,	moral	video

ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
Annual Report 2015
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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คณะผู้จัดท�าหนังสือ	"รายงานประจ�าปี	๒๕๕๘"

ประธานคณะท�างาน

	 นายสุทธิพงศ์		ชาญชญานนท์

คณะท�างาน

	 นายยงจิรายุ		อุปเสน	 นางสาววราภรณ์		เอี่ยมวิจารณ์

	 นางวิไลวรรณ		ถึกไทย	 นายประมวล		บุญมา

	 นางสาวพัลลภา		ฉัตรทอง	 นายติณณพัชช์		พูลพิพัฒน์

	 นางสาวกิธิญา		สุขประเสริฐ	 นางกฤตินิฏฐ์		ประสมพลอย

คณะท�างานและเลขานุการ

	 นางสาวอรวรรณ		ชินพัฒนวานิช

ผลการด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�าปี๒๕๕๘
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