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สารจาก
ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม
(นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์)
ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักใน
การส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม
ทางสั ง คม ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนสังคม
ให้เป็นสังคมคุณธรรมความดีในทุกระดับ และมีบทบาท
ในการสนับสนุนการรวมพลังกลุม่ เครือข่ายทางสังคม การจัด
ประชุมสมัชชาคุณธรรมให้สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบ
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
การศึกษา ค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้ง
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดีและเป็นศูนย์ข้อมูล
เกีย่ วกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบตั ดิ ขี องบุคคลและการ
เป็ น คนดี ข องสั ง คม รวมทั้ ง การด� ำ เนิ น งานด้ า นสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ สื่อสังคมออนไลน์ การจัด
กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมให้กับประชาชน เข้าถึงประชาชนใน
หลากหลายรูปแบบให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

การด�ำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สามารถเสริมสร้างพลังให้กับชุมชน
สั ง คม ประชาชน ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต ่ อ สาธารณะ มี ผ ลงาน
ด้านคุณธรรมมากมาย พร้อมทัง้ มีแนวทางแผนงานทีจ่ ะด�ำเนินงานต่อไปเพือ่ พัฒนาประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
ในโอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคี
เครือข่าย ความร่วมมือจากทุกองค์กร เจ้าหน้าที่ และผู้ให้การสนับสนุนศูนย์คุณธรรมทุกท่านที่ร่วมกัน
ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการด�ำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนับสนุนงานด้านคุณธรรมและสร้างสังคม
คุณธรรม ด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ พร้อมทัง้ เป็นส่วนหนึง่ ทีเ่ ป็นพลังขับเคลือ่ นสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ

(นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์)
ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม
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สารจาก
ผู้อ�ำนวยการศูนย์คุณธรรม
(นายสิน สื่อสวน)
การพั ฒ นาประเทศตามแนวทางที่ ยึ ด “คนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม และ
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านตัวคน สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
จัดการภายในที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกระดับ อันจะท�ำให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนโดยมี “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาได้
อย่างแท้จริงประกอบกับเจตนารมณ์ความมุ่งหมายเพื่อ
พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ดั ง ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
คุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ความ
คาดหวังให้สังคม เป็นสังคมคุณธรรม
ศู น ย์ คุ ณ ธรรม เป็ น องค์ ก ารมหาชนในก� ำ กั บ ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท�ำหน้าที่สนับสนุนการ
ด�ำเนินงานด้านคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมาย จึงถือเป็นหน่วย
งานที่มีบทบาทในการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละนวั ต กรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
ความดีที่หลากหลาย ส่งเสริมการน�ำความรู้ด้านคุณธรรม
ไปปฏิบัติ และขยายผลไปยังประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้ง
การด� ำ เนิ น งานสนั บ สนุ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ย การด� ำ เนิ น งาน
ในรูปแบบบูรณาการกับทุกหน่วยงานและทุกระดับ เชือ่ มโยง
การเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ซึง่ ถือว่าเป็นเวที
ในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งใน
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

ระดับภูมภิ าคและระดับชาติ การสนับสนุนข้อมูลด้านคุณธรรม ผลงานวิจยั ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ รวบรวม
องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี พร้อมทั้ง
ต่อยอดให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้งการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมต่างๆ ที่เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์คุณธรรมได้มีการด�ำเนินงานที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย
ซึ่งมีทิศทางและการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
ส่งต่อถึงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ในมิติด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒) การประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพือ่ เป็นแผนรองรับในการส่งเสริม/ พัฒนาด้านคุณธรรม/ จริยธรรมของสังคมไทย
๓) การส่งเสริมการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) และ ๔) พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
ด�ำเนินงานภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายการพัฒนา คือ “ประชาชนมีจิตส�ำนึกและพฤติกรรม
เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ และเป็นองค์กรแบบอย่างด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม”
การด�ำเนินงานของศูนย์คุณธรรม เป็นการขับเคลื่อนพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เกิด
ผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย กระผมขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
วัฒนธรรม ประธานและคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม คณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ความร่วมมือจาก
ทุกองค์กร โดยเฉพาะองค์กรภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้ให้การสนับสนุนศูนย์คุณธรรม
ทุกท่าน ที่ร่วมกันทุ่มเทในการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ สามัคคี และมุ่งมั่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
ที่ประจักษ์ และด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างให้เกิดสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายสิน สื่อสวน)
ผู้อ�ำนวยการศูนย์คุณธรรม
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

๑.

๒.

๔.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
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ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ
นายปราโมทย์
นายสีมา
นายมานิจ
นายพลเดช
นายวุฒิพันธุ์

ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

๓.

๕.

เศรษฐบุตร
โชติมงคล
สีมานันท์
สุขสมจิตร
ปิ่นประทีป
วิชัยรัตน์

๖.

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม

๖.

๙.
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

๑.

๔.

นายจักรธรรม
ธรรมศักดิ์
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอุษณี
กังวารจิตต์
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๕. นายอดิศักดิ์
ภาณุพงศ์
๖. นายดนัย
จันทร์เจ้าฉาย
๗. พลเอก ศรุต
นาควัชระ
๘. นางสาวรังสิมา
จารุภา
๙. นายธาดา
เศวตศิลา
๑๐. นายสิน
สื่อสวน

๘.

๑๐.

๗.

ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม
กรรมการศูนย์คุณธรรม
กรรมการศูนย์คุณธรรม
กรรมการศูนย์คุณธรรม
กรรมการศูนย์คุณธรรม
กรรมการศูนย์คุณธรรม
กรรมการศูนย์คุณธรรม
กรรมการศูนย์คุณธรรม
กรรมการศูนย์คุณธรรม
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการตรวจสอบ

๑.

๒.

๓.

๔.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายดนัย
นายจรูญ
นายมนตรี
นางบุปผา
ผู้ตรวจสอบภายใน
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๕.
จันทร์เจ้าฉาย
นราคร
เสนีเศรษฐ
ชวะพงษ์

ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางสาวรังสิมา
จารุภา
นายประสิทธิ์
ตันสุวรรณ
นายธาดา
เศวตศิลา
ผู้อำ�นวยการศูนย์คุณธรรม
ผู้จัดการฝ่ายอำ�นวยการ ศูนย์คุณธรรม

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกำ�หนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำ�นวยการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายดนัย
จันทร์เจ้าฉาย
นางสาวรังสิมา
จารุภา
นางสาวอุษณี
กังวารจิตต์
รองผู้อำ�นวยการศูนย์คุณธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานแผนและบุคลากร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร
๑. นายมานิจ
๒. นายเกียรติชัย
๓. นายธงชัย
๔. นายธาดา
๕. พล.ต.ต.นรวัฒน์
๖. นางฐาณิญา
๗. นายจักร์กฤษ
๘. นายภานุพงษ์
๙. นางอรุณี
๑๐. นายประมวล
๑๑. นางสาวอสมา

สุขสมจิตร
พงษ์พานิช
ณ นคร
เศวตศิลา
เจริญรัชต์ภาคย์
พงษ์ศิริ
เพิ่มพูล
อุณหเลขกะ
แดงพันธ์
บุญมา
ปัทมะสังข์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายจักรธรรม
ธรรมศักดิ์
พลเอก ศรุต
นาควัชระ
นายพิธาน
พื้นทอง
ศาสตราจารย์ชาญณรงค์
พรรุ่งโรจน์
รองศาสตราจารย์พิเชฎฐ์
กาลามเกษตร์
นางสีลาภรณ์
บัวสาย
นางดวงสมร
บุญผดุง
นายปรีดา
เรืองวิชาธร
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและจัดการความรู้

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
คุณธรรมกับต่างประเทศ
๑. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์
๒. อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ หรือผู้แทน
๓. ผู้อำ�นวยการสำ�นักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน
๔. ผู้อำ�นวยการกองอาเซียน
สำ�นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หรือผู้แทน
๕. ผู้อำ�นวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน
๖. ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว
๗. อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน
๘. รองผู้อำ�นวยการศูนย์คุณธรรม
๙. ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแก่เยาวชนและครอบครัว
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

พลเอก ศรุต
นาควัชระ
นางสาวอุษณี
กังวารจิตต์
รองศาสตราจารย์ จอมพงษ์ มงคลวนิช
นางบรรเจอดพร
สู่แสนสุช
นางเทพวัลย์
ภรณวลัย
นายสุริยา
เสถียรกิจอำ�ไพ
นายวรวุฒิ
แสงเฟือง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
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ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

Moral Promotion Center (Public Organization)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หรือชื่อเดิมคือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
(ศูนย์คุณธรรม) จัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ใน
สังกัดส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดย
ก�ำหนดวัตถุประสงค์เพือ่ ท�ำหน้าทีห่ ลักในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนประสานงานและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กรด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ให้มีพลังในการพัฒนาคุณภาพประชากรของชาติในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรักษาดุลยภาพในการ
พัฒนาสังคมไทย มีคณะกรรมการด�ำเนินงานศูนย์คุณธรรมโดยค�ำสั่ง สบร. ที่สามารถก�ำหนดเป้าหมาย
และนโยบายการบริหารงานด้วยตนเอง
พ.ศ. ๒๕๕๑ สบร. รับข้อสังเกตจากส�ำนักงบประมาณและส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยว
กับการบริหารงานของ สบร. ตามมาตรา ๒๘ ซึ่งมีลักษณะองค์การมหาชนซ้อนองค์การมหาชน
คณะกรรมการบริหาร สบร. จึงมีมติยบุ เลิกประกาศจัดตัง้ หน่วยงานเฉพาะด้านและปรับสถานะของหน่วย
งานเฉพาะด้านเป็นส่วนงานภายใน และปรับภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) การบริหารงานในสถานะส่วนงานภายในขององค์การมหาชนดังกล่าว ส่งผลให้
การปฏิบัติงานของศูนย์คุณธรรมไม่สอดคล้องกับภาระงานของส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จึงเห็นควรให้ศนู ย์คณ
ุ ธรรมท�ำเรือ่ งขอแยก
ตัวออกมาเป็นองค์การมหาชน ด�ำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่แรก โดยเริ่มด�ำเนินการขอจัดตั้งเป็น
องค์การมหาชน ผ่านส�ำนักงาน ก.พ.ร. ระหว่างพ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คณ
ุ ธรรม) ส�ำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้รับการจัดตั้งเป็น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในก�ำกับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สู่สังคมสันติสุข"

ศูนย์
คุณธรรม

เครือข่าย

นโยบาย
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พันธกิจ
๑) เสริมสร้างพลังความร่วมมือเครือข่ายประชารัฐและสมัชชาคุณธรรม
เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
๒) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
๓) พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรม
๔) พัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับนานาชาติ
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น รวมถึ ง การจั ด ประชุ ม สมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ
ทีส่ อดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการด�ำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยั ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรูใ้ หม่
รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านคุณธรรมความดีและเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดี
ของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน ในการด�ำเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและ
นวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ และการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี
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เป้าหมาย

องค์กรได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ประชาชนมีจิตสำ�นึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติเพิ่มขึ้น

ปลูกฝัง

พอเพียง

18

วินัย

ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

สุจริต

จิตอาสา

ความหมายของคุณธรรมที่พึงประสงค์ ๔ เรื่อง
คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครื่องประคับประคอง
ใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป เป็นเครื่องกระตุ้น ผลักดันให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ
เกิดจิตส�ำนึกที่มีความสงบเย็นภายในและเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดขึ้นและ
เหมาะสมกับความต้องการของสังคมไทย (ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐)
พอเพียง หมายถึง การน้อมน�ำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ ๙ เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท
มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีเหตุมีผลใช้ความรู้
ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบรอบด้าน สร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ี ให้รเู้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง พัฒนา
ชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน ความพอเพียง จะลดความโลภ ป้องกันแก้ไขความไม่ซื่อตรง
ไม่ซื่อสัตย์และการทุจริต
วินัย

หมายถึง การยึดมัน่ และรับผิดชอบ ปฏิบตั ติ นตามหน้าทีข่ องพลเมือง ทัง้ วินยั ต่อตนเอง มีความ
ตั้งใจมุ่งมั่น ผลักดันชีวิตให้เจริญก้าวหน้า มีวินัยต่อองค์กรและสังคม ปฏิบัติตามกฎกติกา
จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ และเคารพต่อกฎหมาย วินยั จะสร้างคุณภาพคน สร้างความ
ส�ำเร็จก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของคนในชาติ

สุจริต

หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง
ความเป็นธรรม บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติ
ทั้งการพูด การกระท�ำ  การด�ำเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากจะเป็นคนสุจริตแล้ว
ยังต้องไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอมและต่อต้านการทุจริต คนไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์
ไม่สจุ ริต ด้วยความกล้าหาญ ความสุจริตจะขับเคลือ่ นสังคมไปสูค่ วามดีงามและมีธรรมาภิบาล

จิตอาสา หมายถึง การมีจิตใจและลงมือท�ำอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์
ของผูอ้ นื่ ของสังคม ของประเทศชาติและสิง่ แวดล้อมโดยรวม โดยมิได้หวังผลตอบแทน ท�ำความดี
เพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ไม่นิ่งดูดาย ต่อสังคมและผู้คน แต่อาสาเข้าไปแก้ไข
ท�ำอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอจนเป็นนิสยั จิตอาสาจะกล่อมเกลาจิตใจของผูค้ นและสร้างความรัก
ความสามัคคีในชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เป็นสังคมสันติสุข
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ศูนยคุณธรรมเปนแหลงกลางพัฒนาความรูและนวัตกรรมดานคุณธรรม
รวมทั้งสรางเสร�มพลังเคร�อขาย เพ�่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

ว�สัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
๑. สงเสร�มการศึกษา คนควา ว�จัย
พัฒนาองคความรู นวัตกรรม
ดานคุณธรรมความดี และ
เผยแพร

๒. พัฒนากระบวนการสมัชชา
คุณธรรม สรางเสร�ม สนับสนุน
พลังความเขมแข็งของ
ภาคีเคร�อขาย

๓. เสร�มสรางความ
เขมแข็งขององคกร

๑. การพัฒนาและยกระดับ
กระบวนการสมัชชาคุณธรรม
๒. เคร�่ือขายองคการภาคีทุกระดับ
มีข�ดความสามารถ ในการสราง
เสร�มคุณธรรมความดี

๑. การบร�หารจัดการ
องคกรใหมีประสิทธิภาพ

๒.๑ การพัฒนาและยกระดับ
กระบวนการสมัชชาคุณธรรม
๒.๒ การสรางความเขมแข็งและ
ขยายเคร�อขายองคกรภาคี
๒.๓ การสรางเสร�มและพัฒนา
คุณธรรมความดีทุกกลุม
เปาหมาย
๒.๔ การพัฒนากลไกความ
เชื่อมโยงเคร�อขายองคกรภาคี
เพ�่อสรางการมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมความดี
๒.๕ การรวมพลัง รณรงคสราง
กระแสสังคม

๓.๑ การพัฒนาศักยภาพและ
สงเสร�มสมรรถนะ การทำงาน
ของบุคลากรในองคกร
๓.๒ การสรางกลไกเสร�ม
การทำงานใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค
๑. การมีองคความรูและ นวัตกรรม
เพ�่อการเสร�มสรางคุณธรรม
ความดี

กลยุทธ
๑.๑ การศึกษา คนควา ว�จัย
และพัฒนา องคความรู
ดานคุณธรรม
๑.๒ การพัฒนา สรางนวัตกรรม
ดานคุณธรรม
๑.๓ การพัฒนาฐานขอมูลและ
การเผยแพร องคความรู
ดานคุณธรรม
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
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งานเลขานุการ
คณะกรรมการบร�หาร
งานธุรการ/ยานพาหนะ

งานพัสดุ

งานการเง�นและบัญชี

งานแผน/งบประมาณ
และตัวชี้วัด

งานบร�หารบุคคล/
นิติการ

หัวหนากลุมงาน
บร�หารทั่วไป

หัวหนากลุมงาน
แผนและบุคลากร

ผูจัดการ
ฝายอำนวยการ

งานตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการ

งานขับเคลื่อน
ติดตาม และประเมินผล
สมัชชา

หัวหนากลุมงาน
สมัชชาคุณธรรม

รองผูอำนวยการ

ผูอำนวยการศูนยคุณธรรม

คณะกรรมการบร�หาร

หัวหนากลุมงาน
พัฒนาเคร�อขาย

งานฐานขอมูลเคร�อขาย
และแหลงเร�ยนรู

งานบร�การเผยแพร
ว�ชาการ

งานว�จัย

หัวหนากลุมงานว�จัย
และจัดการความรู

ผูจัดการ
ฝายยุทธศาสตร

ที่ปร�กษาคณะกรรมการบร�หาร

งานเสร�มสรางเคร�อขาย
และแหลงเร�ยนรู

รัฐมนตร�วาการกระทรวงวัฒนธรรม

โครงสรางองคกรศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)

งานหองสมุดคุณธรรม

งานสื่อสารองคกร

งานสารสนเทศ

หัวหนากลุมงานบร�การ
สารสนเทศ
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

ผลงานสำ�คัญของศูนย์คุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
กิจกรรมรวมใจภักดิ์รักษ์ล�ำน�้ำขาว
(ภายใต้แผนงานขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมราชบุรี)

จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดราชบุรี มีการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม ๓ ประการ คือ พอเพียง สามัคคี
มี วิ นั ย ภายใต้ แ นวคิ ด เมื อ งแห่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี
หนึ่งในกิจกรรมที่แสดงถึงคุณธรรม ๓ ประการ และ
การแสดงความจงรักภักดี ที่ได้ร่วมกันด�ำเนินการ ใน
ระดับจังหวัด คือ การฟื้นฟูล�ำห้วยน�้ำขาว อ.บ้านคา
จังหวัดราชบุรี
ล�ำห้วยน�้ำขาวในอดีต เป็นแหล่งน�้ำธรรมชาติ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืชนานาชนิด เป็น
ระบบนิเวศน์ที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวต�ำบลบ้านคา
อ�ำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีมาช้านาน เป็นแหล่ง
อาหารของสัตว์น�้ำ  สัตว์บก นก แมลงที่มีประโยชน์
รวมทั้งชาวบ้านยังได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติ การใช้สอยไม้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อ
การเกษตร และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ต่อมา
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

ป่าถูกท�ำลายเพื่อท�ำการเกษตร ต้นไม้ถูกท�ำลายท�ำให้มีความแห้งแล้งเพิ่มขึ้น เกิดการพังทลายตามตลิ่ง
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์นำ�้ นานาชนิดหายไป แหล่งอาหารทีช่ าวบ้านเคยพึง่ พาอาศัยทัง้ พืชและสัตว์ได้ถกู
ท�ำลายไปด้วยในขณะเดียวกัน
ดังนั้น ชาวจังหวัดราชบุรี จึงต้องการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้กลับมา โดยใช้โอกาสในวันส�ำคัญคือ
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นสัญลักษณ์รวมจิตใจประชาชน
ทุกหมู่เหล่า ทั้งในและนอกพื้นที่ ร่วมใจกันฟื้นฟูธรรมชาติและแหล่งน�้ำของชาวต�ำบล อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับแผนการขับเคลือ่ นส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมราชบุรี ทีม่ เี ป้าหมาย เป็นเมืองแห่งความจงรักภักดี พอเพียง
สามัคคี มีวินัย
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ด�ำเนินการระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นการ
รวมพลังเครือข่ายคุณธรรม ในจังหวัดทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ได้แก่ ศูนย์คุณธรรม ส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มูลนิธิหัวใจอาสา สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร กองทุนเวลาเพื่อสังคม
สมาคมหอการค้าไทย ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย องค์การบริหารส่วนต�ำบล
บ้านคา ได้จัดหาพันธุ์ไม้ รวมกว่า ๕,๐๐๐ ต้น โดยเป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
มีประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงานจ�ำนวน ๘๐๐ คน
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หนังสือเทิด ๙ ปกเกศ ๗๐ คุณธรรม น�ำประชา
หนังสือเทิด ๙ ปกเกศ ๗๐ คุณธรรม น�ำ
ประชา จัดท�ำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ในโอกาสจัดงานฉลองศิริราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี ที่ มี พ ระบรมยาลั ก ษณ์ พระราช
กรณียกิจ พระบรมราโชวาท และพระราชด�ำรัส
คัดตัดตอนมาเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และ
ประชาชนทั่วไป
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สนับสนุนการจัดท�ำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑

ศูนย์คุณธรรม ได้มีบทบาทส�ำคัญ ร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ในการจั ด ประชุ ม ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พิ จ ารณายกร่ า งแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ เสนอต่ อ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณา ซึ่ง ครม. ได้มีมติ
เห็นชอบในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เมือ่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ซึ่งมียุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ให้เป็นเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก
โดยมอบหมายให้ ศูนย์คุณธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
และสนับสนุนงานด้านองค์ความรู้ รวมทั้ง จัดการความรู้พื้นที่ต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย
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ซึ่งต่อมา ศูนย์คุณธรรม ได้น�ำเสนอประเด็น
คุณธรรมเพื่อใช้เป็นหลักในการส่งเสริมในสังคม
ไทย ต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
และคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบคุณธรรม ๔
ประการ ตามข้อเสนอของศูนย์คุณธรรม ให้เป็น
คุณธรรมที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย คือ
๑. พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงใน
การด�ำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุ มีผล
ใช้ความรูใ้ นการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอ
ประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ไม่ ป ระมาท สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ ดี
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
๒. วินยั หมายถึง การยึดมัน่ และรับผิดชอบ
ในหน้าทีข่ องตน ทัง้ วินยั ต่อตนเอง ในการผลักดัน
ชีวติ ให้กา้ วหน้า วินยั ต่อองค์กร สังคม ปฏิบตั ติ าม
จริยธรรม จรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย
๓. สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต ยึดมัน่ ยืนหยัดในการรักษาความจริง
ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจาก
ตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการ
กระท�ำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะ
ท�ำให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย
๔. จิ ต อาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจ
ต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือท�ำ  อย่างใด
อย่างหนึ่ง อันไม่ใช่หน้าที่ของตนด้วยความรัก
ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น สังคม และ
ประเทศชาติ โดยไม่ ไ ด้ ห วั ง ผลการตอบแทน
ท�ำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทร ต่อคนร่วมสังคม
ท�ำอย่างสม�่ำเสมอจนเป็นนิสัย
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ผลการดำ�เนิ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙
รายงานประจำ�ปี

ศูนย์คุณธรรม ได้น�ำเสนอประเด็นคุณธรรม ๔ ประการ ในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ซึ่ง
องค์กรภาคีเครือข่ายได้ให้การยอมรับ และน�ำไปเป็นข้อประกาศในเจตนารมณ์ภาคีเครือข่ายสมัชชา
คุณธรรม ข้อที่ ๒ ... เราจะมุ่งมั่นสร้างเสริมคุณธรรม ๔ ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เป็น
วาระของภาคประชาชน โดยจะสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมที่มีอยู่ ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และอยู่ในข้อเสนอต่อรัฐบาล ในเวทีเดียวกัน ในข้อที่ ๑ ...รัฐบาลควรชูคุณธรรม ๔ ประการ
คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยรณรงค์ให้คนชั้นน�ำของสังคมเป็นแบบอย่าง
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญ ที่ได้มีส่วนส�ำคัญในการวางรากฐานเพื่อการขยายผลในปีต่อมา

ANNUAL REPORT

2016

29

การพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรมของประเทศ
การพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
สร้างการยอมรับในระดับนโยบายของประเทศ
โดยมาตรฐานด้ า นจริ ย ธรรม โดยเป็ น หนึ่ ง ใน
แผนการปฏิ รู ป ประเทศของสภาการปฏิ รู ป
ประเทศและได้มีการบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖
วรรคสาม ก�ำหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐาน
ทางจริยธรรม เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลัก
ในการกํ า หนดประมวลจริ ย ธรรม สํ า หรั บ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว" ซึ่งมีผลท�ำให้
หน่วยงานภาครัฐ จะต้องด�ำเนินการเพื่อให้เกิดการก�ำหนดมาตรฐานด้านจริยธรรม ในเวลาต่อมา
โดยส�ำนักงาน กพ. เป็นผู้รับผิดชอบ อีกทั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้แต่งตั้ง
คณะท�ำงานจัดท�ำแผนการส่งเสริม การพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
โดยมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรมเป็นคณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ เนื่องจากปัจจุบัน หน่วยงานองค์กร
ต่างๆ มีการด�ำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมในรูปแบบของตนทีห่ ลากหลาย และมีมาตรฐานทีแ่ ตกต่าง
กัน คณะท�ำงานจัดท�ำแผนการส่งเสริมพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
จึ ง ได้ ว างแนวทางในการก� ำ หนดมาตรฐานกลาง ซึ่ ง ไม่ เ น้ น เพี ย งการด� ำ เนิ น งานในรู ป แบบรณรงค์
หรือกิจกรรม แต่เป็นเกณฑ์ทสี่ ามารถวัดและอธิบายคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็น ๓ ระยะ
คือ ในระยะเร่งด่วน ๑ ปี ๘ เดือน จะต้องประมวลความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน หรือตัวชี้วัด
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ ๒ ปีที่ ๒ - ปีที่ ๔ ขยายผล ติดตาม สรุปประเมิน
ความก้าวหน้า และผลลัพธ์การด�ำเนินงานทุกด้าน สรุปบทเรียนและจัดการความรู้ เสนอให้รฐั บาลก�ำหนด
นโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยใช้มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยม เป็นเครื่องมือจัดท�ำข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ประมวลความรู้ ความส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน ขยายผล
เป็นวาระคุณธรรมอาเซียน ระยะที่ ๓ ปีที่ ๕ ประมวลสรุป การด�ำเนินงานด้านการปฏิรปู คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทัง้ ระบบ น�ำผลการด�ำเนินงานของโครงการไปเป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม ฉบับที่ ๑
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

ในปี ๒๕๕๙ ศูนย์คณ
ุ ธรรม ได้ดำ� เนินการศึกษาวิจยั มาตรฐานด้านคุณธรรม โดยร่วมมือกับนักวิชาการ
ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการ เกณฑ์ และเครื่องมือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกร่าง
เป็นข้อเสนอให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พิจารณาเห็นชอบ และได้รับ
การยอมรับเป็นมติเอกฉันท์ ๒๓๔ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ท�ำให้ประเด็นการปฏิรูปเรื่องมาตรฐาน
คุณธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนโยบาย และต่อมาคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด�ำเนินการ

ทั้งนี้ นอกจากการขับเคลื่อนการวางรากฐาน เพื่อการปฏิรูปประเทศด้านคุณธรรม ด้วยการพัฒนา
มาตรฐานคุณธรรม ในระดับนโยบายแล้ว ในระดับปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม ยังได้ริเริ่มด�ำเนินการ โดย
ทดลองส่งเสริมในกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายชุมชน เครือข่ายภาคธุรกิจ
เอกชน ซึ่งเป็นการน�ำร่องในการระดมความคิด เพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม ในกลุ่มต่างๆ ควบคู่
ไปกับนโยบายอีกด้วย
นอกจากนี้ ศูนย์คุณธรรม ยังได้ด�ำเนินการ เพื่อสนับสนุนให้มีการแก้ไข ในร่างพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม
เห็นชอบ โดยมีสาระส�ำคัญ คือ การเพิม่ ภารกิจของศูนย์คณ
ุ ธรรม ในมาตรา ๗ (๔) ให้มภี ารกิจส่งเสริมการ
สร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กร
คุณธรรมให้กบั เครือข่ายทางสังคม ซึง่ มีความคืบหน้า ภายใต้กรอบระยะเวลาทีเ่ ป็นไปตามที่ คณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนก�ำหนด
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การพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุณธรรม
การพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุณธรรมเชิงประเด็น ศูนย์คณ
ุ ธรรม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนน�ำ 
การพั ฒ นาแผนส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมของ ๗ เครื อ ข่ า ย ประกอบด้ ว ย ๑) เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนคุ ณ ธรรม
๒) เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ๓) เครือข่าย อปท.คุณธรรม ๔) เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม ๕) เครือข่าย
ภาครัฐ ๖) เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ๗) เครือข่ายสื่อคุณธรรม
การพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุณธรรมเชิงประเด็น ของทัง้ ๗ เครือข่ายนัน้ ศูนย์คณ
ุ ธรรมได้ดำ� เนินการ
อย่างต่อเนือ่ งและในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นัน้ ได้มกี จิ กรรมการพัฒนาเครือข่ายหลากหลายกิจกรรม
ด้วยกัน เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับกลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ แกนน�ำเยาวชนต่อต้านคอร์รปั ชัน่
แกนน�ำนักศึกษาในมหาวิทยาลัย นักเรียนนายสิบต�ำรวจ ภาครัฐ ผู้น�ำชุมชน สื่อมวลชน และนักเรียน
ในระดับประถมและมัธยม รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา

เครือข่ายชุมชน
เครือข่าย อปท.

เครือข่ายสื่อ

พัฒนาศักยภาพด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
เครือข่ายสถานศึกษา
เครือข่ายธุรกิจ

เครือข่ายพระสงฆ์
เครือข่ายภาครัฐ

จากการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมเชิงประเด็น ทั้ง ๗ ประเด็นนั้น ผลของการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้น
ที่ส�ำคัญ คือ บางเครือข่าย ได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดองค์ประกอบตัวชี้วัดของแต่ละองค์กรเพื่อไปสู่
การมีมาตรฐานที่จะยกระดับขึ้นเป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งเครือข่ายที่ได้ร่วมกันก�ำหนดองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดเพื่อพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรมไปแล้ว ได้แก่ เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายธุรกิจ
เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยแต่ละเครือข่ายจะน�ำองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดที่ก�ำหนดร่วมกัน แปลงเป็นกิจกรรมและน�ำไปใช้ในองค์กรของแต่ละเครือข่ายในระยะต่อไป
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

การพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุณธรรม
เครือข่ายสถานศึกษา
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เครือข่ายสื่อ
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

เครือข่ายชุมชน
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เครือข่ายธุรกิจ
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

เครือข่าย อปท.
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การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีที่ ๒
จากบทเรียนทีศ่ นู ย์คณ
ุ ธรรมได้เรียนรูจ้ ากการขับเคลือ่ นงานพัฒนาคุณธรรมความดีรว่ มกับเครือข่าย
คุณธรรม ทัง้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน อย่างต่อเนือ่ ง คือ การพัฒนาคุณธรรม
ความดีที่เหมาะสมกับสังคมไทย (ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)) ให้เกิด
ประสิทธิผลจริงนัน้ นอกจากการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม การส่งเสริมการรวมพลังเครือข่ายทางสังคม
การจัดสมัชชาคุณธรรม และการสื่อสารรณรงค์แล้ว จ�ำเป็นต้อง สร้างรูปธรรมความส�ำเร็จของสังคม
คุ ณ ธรรมในระดั บ พื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด ผลเชิ ง ประจั ก ษ์ เป็ น รู ป แบบที่ ชั ด เจน สามารถน� ำ ไปขยายผลได้
คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมจึงมีนโยบายส่งเสริม “จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม”
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม คือ จังหวัดทีป่ ระชาชน องค์กร หน่วยงาน เครือข่าย
ที่ท�ำงานส่งเสริมคุณธรรมความดีต่าง ๆ ที่มีอยู่ มีความตื่นตัว กระตือรือร้น
ที่จะพัฒนาการท�ำงานด้านคุณธรรมของตนให้ดีมากขึ้น เปรียบเสมือนการ
“สร้างบ้าน” แต่ละหลังให้เข้มแข็งพร้อมกับการเชือ่ มโยงประสานพลังกับองค์กร
เครือข่ายอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ เช่น เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม เชือ่ มโยงงานกับชุมชน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) โรงพยาบาลคุ ณ ธรรม เป็ น ต้ น
มีกระบวนการยกระดับการท�ำงานระหว่างเครือข่ายมาสู่ความร่วมมือที่มี
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน คือ การขับเคลื่อน
“จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” ตามบริบทที่เหมาะสมกับจังหวัดของตนเอง
เปรียบเสมือนการ “แปงเมือง” ให้มั่นคงยั่งยืน มีเป้าหมายที่ส�ำคัญ คือ
สร้างสังคมคุณธรรมทีป่ ระชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกัน ในพืน้ ที่ หลักคุณธรรม
ความดีอยู่ในวิถีการด�ำรงชีวิตของประชาชน วิถีปฏิบัติของชุมชน และการ
บริหารจัดการขององค์กรอย่างมั่นคง มีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น ดีขึ้น
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ระเบิดจาก
ภายใน
ยกย่อง
เชิดชู
การทำ�ดีทุก
รูปแบบ

ใช้ฐาน
คุณธรรม
ไม่ใช้อำ�นาจ

หลักการสำ�คัญ
เชื่อมโยง
อย่างเป็น
ขบวนการ

ทำ�อย่างประณีต
เรียนรู้พัฒนา
ต่อเนื่อง
รวมคนเข้า
ไม่กันคนออก
รวมพลัง

จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนคุณธรรมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Based)
เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอย่างเป็น
ขบวนการ โดยมีเป้าหมายไปสู่สังคมที่ใช้หลักคุณธรรมในการพัฒนาเป็นฐาน ซึ่งมีหลักการดังนี้
การพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมเชิงพืน้ ที่ หรือจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ในปี ๒๕๕๙ มุง่ เน้นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้กลไกการขับเคลือ่ นในจังหวัด ได้เกิดการจัดท�ำแผนการส่งเสริมคุณธรรม โดยมุง่ เป้าหมาย
ผลลัพธ์ และการสร้างตัวชี้วัดร่วมกันกับระดับจังหวัดที่ชัดเจน รวมถึงการขยายผลสู่ชุมชน องค์กรใหม่ๆ
ให้มีจ�ำนวนที่มากขึ้น และสามารถสร้างรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ๖ จังหวัดที่มี
กระบวนการและกลไกสนับสนุนให้องค์กรหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม
ภาคชุมชนท้องถิ่น ทุกภาคส่วน เกิดความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละจังหวัด เพื่อน�ำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีเป้าหมายความส�ำเร็จ ๔ ระดับ คือ จ�ำนวนองค์กร เครือข่ายต่างๆ ที่สมัครใจเข้าร่วม
ขับเคลือ่ น มีเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และตัวชีว้ ดั การเปลีย่ นแปลงมาตรฐานคุณธรรมระดับจังหวัด มีรปู ธรรม
ดีๆ เกิดมากขึ้น และท้ายสุดคือ เพิ่มจ�ำนวนคนดี สังคมดีตามกรอบยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกระทรวง
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

วัฒนธรรม กรอบยุทธศาสตร์ปฏิรูปด้านวัฒนธรรม ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และการเพิ่มคุณภาพ
คน ตาม กรอบยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เกิดการจัดท�ำแผนการพัฒนาจังหวัดส่งเสริม
คุณธรรมใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัดพัทลุง จังหวัดร้อยเอ็ด
และจังหวัดศรีสะเกษ
จากผลการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ในปี ๒๕๕๙ ได้ส่งผลให้แต่ละจังหวัด
เกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ คือ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประกาศให้เป็นวาระของจังหวัด มีองค์กร
เครือข่ายต่างๆ เข้ามาร่วมด�ำเนินการที่เพิ่มขึ้น มีกลไกคณะท�ำงานและคณะกรรมการที่เกิดขึ้นทุกจังหวัด
เกิดแหล่งเรียนรูก้ ารพัฒนาคุณธรรม ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารจัดการความรู้ ในปีทสี่ าม และทีส่ ำ� คัญ คือ ในปี ๒๕๕๙
ทุกจังหวัด ได้เกิดการก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นคุณธรรมร่วมของระดับจังหวัด ที่ส่งผล
ต่อการน�ำไปสู่การขับเคลื่อนร่วมกันในจังหวัด อย่างขยายตัวมากขึ้น

ANNUAL REPORT

2016

41

42

ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

เมืองแห่งความสุข
บนฐานแห่งความดี

คุณธรรม ๔
ประการ คือ มี
น�้ำใจ
รับผิดชอบ
พอเพียง
และจิตอาสา

๒. เกิดคุณธรรม
เป้าหมาย
ระดับจังหวัด

จ.พิจิตร

๑. ผู้ว่าราชการ
จังหวัดก�ำหนดเป็น
วาระการพัฒนา
ของจังหวัด

ผลการด�ำเนินการ

ละชั่ว กลัวบาป
(หิริ โอตัปปะ)
ด้วยธรรมนูญ
หมู่บ้าน ๙ ดี

บุรีรัมย์สันติสุข
บนความพอเพียง
เพื่ออนาคตลูก
หลานชาวบุรีรัมย์
ครอบครัวเดียวกัน
สายเลือดเดียวกัน
ลูกหลานรัชกาลที่
๑

จ.บุรีรัมย์

คุณธรรม ๓
ประการ คือ พอ
เพียง สามัคคี และ
มีวินัย

เมืองแห่งความ
จงรักภักดี พอเพียง
สามัคคี มีวินัย

จ.ราชบุรี

จังหวัดน�ำร่อง

คุณธรรม ๒
ประการ คือ วินัย
และความพอเพียง

เมืองลุง เมืองบาย
ใจ มีวินัย บนความ
พอเพียง

จ.พัทลุง

คุณธรรม ๒
ประการ คือ วินัย
และความซื่อตรง

พลเมืองร้อยเอ็ด
การศึกษาดี มี
อาชีพพอเพียง
การเมืองโปร่งใส มี
วินัย
ใฝ่คุณธรรม

จ.ร้อยเอ็ด

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาคุณธรรม
ร่วม ภายใต้
แนวทาง ๕ ดี เมือง
ศรี อยู่ดีมีแฮง

เมืองศรีอยู่ดี มีแฮง
(วัฒนธรรมดี คนดี
สวัสดิการดี
สิ่งแวดล้อมดี
และมีวิถีพอเพียง)

จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดขยายผล

ผลการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ใน ๖ จังหวัดน�ำร่อง ปี ๒๕๕๙
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จ.พิจิตร

จ.บุรีรัมย์

จังหวัดน�ำร่อง
จ.ราชบุรี

จ.พัทลุง

จ.ร้อยเอ็ด

จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดขยายผล

๓. เกิดการจัดตั้ง
- จัดตั้ง
- จัดตั้ง
- จัดตั้ง
- จัดตั้ง
- จัดตั้ง
- จัดตั้งคณะท�ำงาน
กลไกการขับเคลื่อน คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด
งาน
ขับเคลื่อนระดับ
ขับเคลื่อนระดับ
ขับเคลื่อนระดับ
ขับเคลื่อนระดับ
ขับเคลื่อนระดับ
มีผู้วา่ ราชการ
จังหวัด โดยมีผู้ว่า จังหวัด โดยมีผ้วู ่า จังหวัด โดยมีผู้ว่า จังหวัด โดยมีผ้วู ่า จังหวัด โดยมีผ้วู ่า จังหวัดเป็น
ราชการจังหวัด
ราชการจังหวัด
ราชการจังหวัด
ราชการจังหวัด
ราชการจังหวัด
ประธาน
เป็นประธาน และ เป็นประธาน และ เป็นประธาน และ เป็นประธาน และ เป็นประธาน และ มีวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดเป็น
เป็นเลขานุการ
เป็นเลขานุการ
เป็นเลขานุการ
เป็นเลขานุการ
เป็นเลขานุการ
เลขานุการ โดยมี
- จัดตั้งกลไก
- จัดตั้งกลไก
- จัดตั้งกลไก
- จัดตั้งกลไก
การด�ำเนินการ
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานขับ
คณะท�ำงานขับ
ระดับอ�ำเภอ
ขับเคลื่อนตาม
ขับเคลื่อนระดับ
เคลื่อนระดับ
เคลื่อน ๔ คณะ
น�ำร่องสองพื้นที่
ประเด็นงานของ
จังหวัด โดยมี
จังหวัด โดยมี
ย่อย ประกอบด้วย
คือ อ�ำเภอ
เครือข่าย ๑๑
วัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด คณะท�ำงานด้าน
น�้ำเกลี้ยง
คณะ ทั้งในภาครัฐ เป็นประธาน
เป็นประธาน
วินัยจราจร คณะ
และอ�ำเภอ
และภาคประชาชน
ท�ำงานด้านสิ่ง
กันทรารมย์
แวดล้อม คณะ
ท�ำงานด้านการ
แต่งกายผ้าไทย
และคณะท�ำงาน
สื่อ

ผลการด�ำเนินการ

ผลการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ใน ๖ จังหวัดน�ำร่อง ปี ๒๕๕๙
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

๔. จ�ำนวนองค์กร
หรือเครือข่ายที่เข้า
ร่วมขับเคลื่อน

ผลการด�ำเนินการ

- คข.เกษตรกร
คุณธรรม ๓๓ กลุ่ม
- คข.โรงพยาบาล
๑๒ แห่ง และ
รพสต. ๑๐๙ แห่ง
- โรงเรียนคุณธรรม
ประถม ๑๖๐ แห่ง
มัธยม ๓๐ แห่ง
เอกชน ๑๐ แห่ง
วิทยาลัย ๓ แห่ง
กศน. ๑๒ แห่ง
- คข.คนพิการ ๒๑
องค์กร
- คข.สื่อ ๑๗ องค์กร
- คข.ผู้สูงอายุ ๑๒
แห่ง
- คข.เด็กและ
เยาวชน ๑๒
องค์กร
- คข.ศาสนาศิลปะ
วัฒนธรรม ๑๒
แห่ง
- คข.อ�ำเภอ
คุณธรรม ๑๒ แห่ง
- คข.ท้องถิ่น
คุณธรรม ๑๕ แห่ง

จ.พิจิตร
- ๒,๕๔๖ หมู่บ้าน
- หน่วยงานรัฐ ๙
องค์กร
- สถานศึกษา ๒
แห่ง
- อปท. ๑๐๙ แห่ง
- คข.ประชาสังคม
๒ องค์กร
- เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านบุรีรัมย์

จ.บุรีรัมย์
- คข.ชุมชนคุณธรรม
๑๖ แห่ง
- คข.สภาองค์กร
ชุมชนต�ำบล ๗๕
องค์กร
- คข.สวัสดิการ
ชุมชน ๘๓ องค์กร
- คข.สาธารณสุข
๑๐ แห่ง รพสต. ๕
แห่ง
- คข.สถานศึกษา
๓๐ แห่ง
- คข.ประชาสังคม
๔ องค์กร
- คข.ศาสนา ๑๑
แห่ง
- คข.อ�ำเภอ
คุณธรรม ๑๐
อ�ำเภอ
- คข.ท้องถิ่น
คุณธรรม ๒ แห่ง
(บ้านคา/น�้ำพุ)
- คข.สถานประกอบ
การ ๓๐ แห่ง

จ.ราชบุรี

จังหวัดน�ำร่อง
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๗๔
อปท.
- กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต�ำบล ๓๑
แห่ง
- สถานีต�ำรวจ ๑
แห่ง
- หมู่บ้าน/ชุมชน
๕๙ แห่ง
- หน่วยงานภาครัฐ
๕ องค์กร
- ภาคประชาสังคม
๓ องค์กร
- วัด/องค์กรศาสนา
๑ แห่ง
- คข.อ�ำเภอ
คุณธรรม ๑๑
อ�ำเภอ

จ.พัทลุง
๙ เครือข่ายองค์กร
คุณธรรม ประกอบ
ด้วย
- คข.องค์กรภาครัฐ
๑๕๐ องค์กร
- คข.ศาสนา ๓๙
องค์กร (พุทธ ๓๖
/คริสต์ ๒ /
อิสลาม ๑)
- คข.การศึกษา
๑,๖๕๗ องค์กร
- คข.ชุมชน ๑๙๒
ต�ำบล (๑๕ ต�ำบล
ต้นแบบ)
- คข.เยาวชน ๒๑๓
องค์กร (สภาเด็ก
และเยาวชน
ต้นแบบ ๘ แห่ง)
- คข.ครอบครัวดี
๑๙๘ องค์กร
(สภาครอบครัว
น�ำร่อง ๔๑ แห่ง)
- คข.สื่อ ๑๔ องค์กร
คข.ธุรกิจเอกชน
๑๖ องค์กร

จ.ร้อยเอ็ด

- หมู่บ้าน ๑๗๕
หมู่บ้าน
- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๑๗
แห่ง
- คข.สถานศึกษา ๘
แห่ง
- องค์กรสื่อ ๑ แห่ง
- วัด/องค์กรศาสนา
๑๙ แห่ง

จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดขยายผล

ผลการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ใน ๖ จังหวัดน�ำร่อง ปี ๒๕๕๙
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๕. จ�ำนวนพื้นที่

ผลการด�ำเนินการ

- ครอบคลุม ๑๒
อ�ำเภอ

จ.พิจิตร
- ครอบคลุม ๒๓
อ�ำเภอ

จ.บุรีรัมย์
- ครอบคลุม ๑๐
อ�ำเภอ

จ.ราชบุรี

จังหวัดน�ำร่อง
- ครอบคลุม ๑๑
อ�ำเภอ

จ.พัทลุง
- ครอบคลุม ๒๐
อ�ำเภอ

จ.ร้อยเอ็ด

- ครอบคลุม ๒
อ�ำเภอ ได้แก่
อ.น�้ำเกลี้ยง และ
อ.กันทรารมย์

จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดขยายผล

ผลการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ใน ๖ จังหวัดน�ำร่อง ปี ๒๕๕๙
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

๖. องค์กร / พื้นที่
ต้นแบบแห่งการ
เรียนรู้

ผลการด�ำเนินการ
จ.บุรีรัมย์

- วัดต้นแบบส่งเสริม - หมู่บ้านย่านบาป
คุณธรรม ๔ แห่ง
(กลัวบาป)
- โรงเรียนคุณธรรม ต้นแบบ ๒๓
๓ แห่ง
หมู่บา้ น ใน ๒๓
(รร.บางมูลนาก/
อ�ำเภอ
รร.พิจิตรอินเตอร์/ - โรงเรียนคุณธรรม
รร.เขาทราย
ต้นแบบ ๑ แห่ง
ทับคล้อ)
(รร.มารีย์อนุสรณ์)
- ชุมชนคุณธรรม ๓ - เครือข่ายปราชญ์
แห่ง
ชาวบ้าน ๑
(วังทรายพูน/
องค์กร
ล�ำปะดา/วังกรด)
- โรงพยาบาล
คุณธรรม ๒ แห่ง
(พิจิตร/
บางมูลนาก)
- กลุ่มเกษตรกร
คุณธรรม ๑
เครือข่าย
- อปท.คุณธรรม
๒ แห่ง

จ.พิจิตร

จ.ราชบุรี
- วัดต้นแบบส่งเสริม
คุณธรรม
- ชุมชนคุณธรรม
๔ แห่ง
(วัดวาปีสุทธาวาส/
วัดพระศรีอาริย์/
ชุมชนบ้านเลือก/
ศูนย์เรียนรู้
บ้านดอยดิน)
- โรงเรียนคุณธรรม
๔ แห่ง (ตะโกล่าง/
เทคนิคโพธาราม/
รร.รุจิรพัฒน์/
รร.โป่งกระทิงบน)
- โรงพยาบาล
คุณธรรม ๓ แห่ง
(บ้านโป่ง/
โพธาราม/
ด�ำเนินสะดวก)
- ธุรกิจส่งเสริม
คุณธรรม ๒ แห่ง
(บ.ริกิการ์เมนท์/
บ.คิวพี)

จังหวัดน�ำร่อง
- วัดต้นแบบส่งเสริม
คุณธรรม
- ชุมชนคุณธรรม
ตามรอยพ่อ
สานต่อความสุข
อย่างยั่งยืน
๔๔ แห่ง
- โรงเรียนคุณธรรม
๑ แห่ง
(รร.บางแก้ว
พิทยาคม)
- โรงพักคุณธรรม
๑ แห่ง
(โรงพักนาขยาด)

จ.พัทลุง

จ.ศรีสะเกษ

- วัดต้นแบบส่งเสริม - วัดส่งเสริม
คุณธรรม
คุณธรรม ๒ แห่ง
- ต�ำบลต้นแบบ
(วัดจ�ำปา/วัดสว่าง
ด้านการส่งเสริม
วารีรัตนาราม)
คุณธรรม
- โรงเรียนคุณธรรม
๑๕ ต�ำบล
๑ แห่ง
- โรงเรียนคุณธรรม (รร.น�้ำเกลีย้ ง
ต้นแบบ ๑๐ แห่ง วิทยา)
- อปท.ต้นแบบ
- ชุมชนคุณธรรม
๒๙ แห่ง
ตามหลักปรัชญา
- สภาเยาวชน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ๘ แห่ง
๒ แห่ง (บ้านใหม่
- สภาครอบครัว
ร่มเย็น และบ้าน
น�ำร่อง ๔๑ แห่ง
หัวนา)
- ธุรกิจส่งเสริม
คุณธรรม ๑ แห่ง

จ.ร้อยเอ็ด

จังหวัดขยายผล

ผลการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ใน ๖ จังหวัดน�ำร่อง ปี ๒๕๕๙
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จ.พิจิตร

จ.บุรีรัมย์

จ.ราชบุรี

จังหวัดน�ำร่อง
จ.พัทลุง

จ.ร้อยเอ็ด

จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดขยายผล

๘. เกิดเวทีกลาง
ในรูปแบบต่างๆ
ในพื้นที่

- เกิดการจัดงาน
- มีการจัดงาน
- มีการขับเคลื่อน - มีการจัดสมัชชา
สมัชชาคุณธรรม
สมัชชาคุณธรรม
รวมเครือข่าย
คุณธรรมจังหวัด
จังหวัด ๒ ครั้ง
จังหวัด ๒ ครั้ง
คนท�ำดี ด้วยการ
๒ ครั้ง ในปี
ในปี ๒๕๕๘ และ ในปี ๒๕๕๘ และ จัดตลาดนัด
๒๕๕๘ และ
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๕๙ มีผู้เข้า
ความดี ๓ ครัง้
ปี ๒๕๕๙
มีผู้เข้าร่วมกว่า
ร่วมกว่า ๓,๐๐๐
ในปี ๒๕๕๘
มีผู้เข้าร่วมรวมกว่า
๒,๐๐๐ คน โดย
คน ทั้งในและ
จ�ำนวน ๒ ครัง้
๒,๐๐๐ คน
เกิดการบูรณาการ จาก ๑๒ จังหวัด
และปี ๒๕๕๙
กับงบประมาณ
อื่น โดยเกิด
มีผู้เข้าร่วมรวมกว่า
ของจังหวัดร่วมกับ การบูรณาการกับ ๓,๐๐๐ คน
ศคธ.
งบประมาณของ
จังหวัด ร่วมกับ
ศคธ.

๗. เกิดองค์ความรู้ - กระบวนการสร้าง - กระบวนการสร้าง - กระบวนการสร้าง - กระบวนการสร้าง - กระบวนการสร้าง - ธรรมนูญความสุข
และเครื่องมือ
ความดี ๕ ขั้นตอน ธรรมนูญหมู่บ้าน
ความดี ๕ ขั้นตอน ตัวชี้วัดความสุข
แผนแม่บทส่งเสริม หมู่บ้าน ภายใต้
ในการขับเคลื่อนงาน ด้วยเครือ่ งมือ
สันติสุข และแผน ด้วยเครือ่ งมือ
มวลรวมชุมชน
คุณธรรม
ธรรมนูญ ๕ ดี
ความดีที่อยาก
ชีวิตหมู่บ้าน (BCM ความดีท่อี ยาก
ต�ำบลบายใจ
ระดับต�ำบล
รักษา ปัญหา
MODEL )
รักษา ปัญหาที่
- ธรรมนูญคุณธรรม
ที่อยากแก้ไข
อยากแก้ไข
หมู่บ้าน
- ธรรมนูญคุณธรรม
อ�ำเภอ

ผลการด�ำเนินการ

ผลการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ใน ๖ จังหวัดน�ำร่อง ปี ๒๕๕๙
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

๙. ผลลัพธ์
ผลกระทบที่ส�ำคัญ

ผลการด�ำเนินการ

- เกิดการค้นหา
องค์กร บุคคล
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม ความดี
ของจังหวัด และ
ยกย่องชมเชยเพื่อ
เป็นแบบอย่างใน
การท�ำดี
- เกิดการขยายผล
อ�ำเภอคุณธรรม
ในกลุ่มข้าราชการ
ฝ่ายปกครอง
น�ำร่องโดยอ�ำเภอ
บางมูลนาก
- เกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดคุณธรรม
ร่วมของระดับ
จังหวัด

จ.พิจิตร

จ.ราชบุรี

- เกิดการขับเคลื่อน - เกิดแผน
ธรรมนูญหมู่บ้าน
การบูรณาการ
๙ ดี ทั้งจังหวัด
การขับเคลื่อน
- มีกองทุนพึ่งพา
คุณธรรมระดับ
ตนเองของ
จังหวัด
ชาวบ้าน ๒,๕๔๖ - เกิดการค้นหา
กองทุน
องค์กร บุคคล
- คดีอาชญากรรม
ต้นแบบ
ลดลง
ด้านคุณธรรม
- เกิดกลุ่มจิตอาสา
ความดี
เพื่อดูแลความสงบ ของจังหวัด
เรียบร้อยของ
- เกิดการขยายผล
หมู่บ้าน ๒๕,๔๖๐ เพื่อจัดท�ำอ�ำเภอ
คน
คุณธรรม ในกลุม่
ข้าราชการฝ่าย
ปกครอง ๒ อ�ำเภอ
- เกิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดคุณธรรม
ร่วมของระดับ
จังหวัด

จ.บุรีรัมย์

จังหวัดน�ำร่อง
จ.ร้อยเอ็ด

จ.ศรีสะเกษ

- เกิดการตื่นตัว ใน - เกิดการบูรณาการ - เกิดการตื่นตัวใน
ระดับจังหวัด เพื่อ ภายใต้แผน
ภาคประชาชน ที่
รณรงค์ ๓
ยุทธศาสตร์จังหวัด เห็นความส�ำคัญใน
กิจกรรมหลัก
ร่วมกับสถาบัน
การฟื้นวัฒนธรรม
คือ วินัยจราจร
พระปกเกล้า
ท้องถิ่น และการชู
การจัดการขยะ - จังหวัดได้ขยายผล คุณค่าเรื่องทุน
และการแต่งกาย
โดยมุ่งให้
ความดี ของ
ผ้าไทย
ครอบคลุมทั้ง ๒๐ จังหวัด
- เกิดการบูรณาการ อ�ำเภอ
- มีการขยายตัวของ
ความร่วมมือของ
ชุมชนคุณธรรม
หน่วยงานต่างๆ
ด้วยความสมัครใจ
ในจังหวัด
จัดท�ำธรรมนูญ
- มีการด�ำเนินการ
ความสุขหมู่บ้าน
ต่อเนื่อง แม้จะมี
การเปลี่ยนแปลง
ผู้ว่าราชการ
จังหวัด
- เกิดการพัฒนาตัวชี้
วัดคุณธรรมร่วม
ของระดับจังหวัด

จ.พัทลุง

จังหวัดขยายผล

ผลการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ใน ๖ จังหวัดน�ำร่อง ปี ๒๕๕๙
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จ.พิจิตร

๑๐. การเป็นแหล่ง เนื่องจากมีพื้นที่
เรียนรู้ ขยายผลต่อ ต้นแบบมาก
จังหวัดอื่นๆ
จึงได้รับเชิญเป็น
วิทยากร เพื่อไป
เผยแพร่งาน
ขององค์กร และ
เผยแพร่
การขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม
ต่อเนื่อง ทั้งจากสื่อ
ในท้องถิ่น และสื่อ
ภายนอก

ผลการด�ำเนินการ

มีคณะมาศึกษา
ดูงานต่อเนื่อง ทั้ง
องค์กรส่วนกลาง
และมีการศึกษา
วิจัยรูปแบบ BCM
Model จาก ๔
มหาวิทยาลัย ได้แก่
ม.ขอนแก่น มสธ.
จุฬาฯ และราชภัฏ
บุรีรัมย์ เพื่อน�ำ
องค์ความรู้ไปสู่
การขยายผล
ในจังหวัดอื่นๆ
ต่อไป

จ.บุรีรัมย์

เนื่องจากมีพื้นที่
รูปธรรมต้นแบบ
มาก จึงได้รับเชิญ
เป็นวิทยากร
เพื่อไปเผยแพร่งาน
ขององค์กร
และ เผยแพร่การ
ขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมต่อเนื่อง

จ.ราชบุรี

จังหวัดน�ำร่อง

คณะท�ำงาน
ได้รับเชิญเป็น
วิทยากร เพื่อไป
เผยแพร่งาน
ขององค์กร และ
เผยแพร่
การขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม
ต่อเนื่อง จากสื่อใน
ท้องถิ่น

จ.พัทลุง

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาตนเอง และ
รวบรวมพื้นที่
องค์กร ชุดความรู้
เพื่อใช้เป็น
องค์ความรู้สื่อสาร
สาธารณะต่อไป

จ.ร้อยเอ็ด

ได้รับอิทธิพลการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ความดี จังหวัด
บุรีรัมย์ แต่มีการ
จัดท�ำธรรมนูญ
หมู่บ้านตามแบบ
ของตนเอง โดย
การส่งเสริมของ
พระสงฆ์ นักพัฒนา
ร่วมกับส�ำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดขยายผล

ผลการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ใน ๖ จังหวัดน�ำร่อง ปี ๒๕๕๙
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๑๑. จุดเด่น
ในกระบวนการ
ส่งเสริม

ผลการด�ำเนินการ
จ.บุรีรัมย์

จ.ราชบุรี

จ.พัทลุง

จ.ร้อยเอ็ด

จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดขยายผล

- ขับเคลื่อนโดย - ใช้กลไกอ�ำนาจรัฐ - รวมพลัง
- ขับเคลื่อนงาน - ขับเคลื่อนโดย - ขับเคลื่อนงาน
ภาคประชาชน
บริหารจัดการ
เครือข่ายต่างๆ
ผ่านเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ผ่านบทบาทของ
และภาคประชา แบบเบ็ดเสร็จ
ผ่านกิจกรรม
ประชาชน ก่อน
บนความร่วมมือ พระสงฆ์ โดยมี
สังคม จนเกิด
ชูจุดเด่นคือ
ตลาดนัดความดี ส่งต่อกลไก
กับภาครัฐ
จุดเด่นเรื่อง
การยอมรับโดย
เครื่องมือส่งเสริม โดยร่วมมือ
จังหวัด สามารถ สามารถสร้าง
เครื่องมือการส่ง
ภาครัฐเข้ามามี
ธรรมนูญหมูบ่ ้าน ระหว่างรัฐและ
สร้างตัวชี้วัดร่วม กลไกกลางเพื่อ
เสริม ในรูปแบบ
บทบาทสนับสนุน ท�ำแบบเต็มพืน้ ที่ ประชาชน
ระดับจังหวัด
ขับเคลื่อนงาน
คล้ายกับจังหวัด
ผ่านกลไก กม.
จนเกิดการ
และขับเคลื่อน
ร่วมกันทั้งจังหวัด บุรีรัมย์ แต่โดย
ยอมรับ
งานผ่าน อปท.
สมัครใจ
ทางนโยบาย

จ.พิจิตร

จังหวัดน�ำร่อง

ผลการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ใน ๖ จังหวัดน�ำร่อง ปี ๒๕๕๙

ANNUAL REPORT

2016

51

กิจกรรมส�ำคัญของจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม
พิจิตร

ราชบุรี

พัทลุง

52

ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

ร้อยเอ็ด
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การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้

ศูนย์คุณธรรม ได้ผลิตคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมคุณธรรม ทั้งในส่วนของ
สื่อสิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ เวทีวิชาการ โพล/แบบส�ำรวจ งานวิจัย และเวทีวิชาการ “คุณธรรมการอยู่ร่วมกันใน
อาเซียน” ซึ่งศูนย์คุณธรรมร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
คุณธรรมร่วมของประเทศสมาชิก ASEAN โดยเฉพาะในด้านขบวนการจิตอาสา และได้จัดการประชุม
“จิตอาสา คุณธรรมการอยู่ร่วมกันของคนในอาเซียน” (ASEAN: Caring and Sharing Community)
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรภาคประชาสังคม ๕ ประเทศ คือ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชาและเมียนมา

• จิตอาสา คุณธรรมการอยู่ร่วมกันของคนในอาเซียน เป็นเครื่องมือที่จะท�ำให้
คนในอาเซียนมีความสัมพันธ์ ความร่วมมือและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้
เนื่องจากเป็นประเด็นด้านคุณธรรมร่วม ที่ไม่กระทบต่อหลักการของทุกศาสนา
• แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนฐานคุณธรรมของแรงงานต่างชาติ
ในชุมชนไทย ทั้งในเขตเมืองและชนบท พบว่า ทัศนคติของคนไทย กลุ่มผู้ ใช้แรงงาน
จากเพือ่ นบ้าน และการเรียนรูท้ จี่ ะปฏิบตั ติ อ่ เพือ่ นบ้าน จ�ำเป็นต้องสร้างพืน้ ที่ การ
เรียนรูท้ เี่ ป็นรูปธรรมให้มากขึน้ ทัง้ ระหว่างประชาชนชาวไทย กับเพือ่ นบ้านทีเ่ ข้ามา
ท�ำงานในประเทศไทย การเรียนรูท้ จี่ ะอยูร่ ว่ มกัน ในพืน้ ฐานพหุวฒ
ั นธรรม จะน�ำไป
สู่การปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม และลดความขัดแย้ง ความหวาดระแวง
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การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ

ศูนย์คณ
ุ ธรรมจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายกว่า ๗๘ องค์กร
ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” ภายใต้ความเห็นชอบต่อกรอบแนวทาง
การจัดงาน จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑ - วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน
๒๕๕๙ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ๑ เมืองทองธานี เพื่อเป็นเวทีกลางขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม
ทุกภาคส่วน มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานความก้าวหน้า ก�ำหนดทิศทาง แนวทางอนาคต พัฒนา
นโยบายเกีย่ วกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสังคม / ประเทศ มาแลกเปลีย่ น ถ่ายทอดประสบการณ์
องค์ความรู้ ติดตามความก้าวหน้า ก�ำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายการส่งเสริมคุณธรรม โดยมี
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เป็นประธานเปิดงาน มีนายอดิศกั ดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒศิ นู ย์คณ
ุ ธรรม เป็นประธานกรรมการ
จัดงาน
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ผลที่เกิดขึ้น จากการจัดงานครั้งนี้
• เกิดการผลักดันให้เกิดการขับเคลือ่ นแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ในรัฐบาลชุดนี้ ซึง่
ได้มีข้อคิดเห็น และข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนขององค์กรต่างๆ ไปจัดท�ำเป็นแผนให้เข้ากับบริบทของ
องค์ ก ร เนื่ อ งจากแต่ ล ะหน่ ว ยงานมี ก ารด�ำเนิ น งานด้ า นคุ ณ ธรรมที่ ส อดคล้ อ งตามแผนอยู ่ แ ล้ ว
โดยเน้นให้หวั หน้าส่วนงานต่างๆ ได้ทราบถึงเหตุผล ความจ�ำเป็นเพือ่ น�ำไปปฏิบตั ใิ นองค์กร และขยาย
สู่ภาคประชาสังคมในระยะต่อไป
• ผู้มาร่วมงาน เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในกลุ่มเดียวกันและระหว่างกลุ่ม ได้ความรู้ ก�ำลังใจ และ
ความเชื่อมั่นในกระบวนการและวิธีการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
• ประชาชนทั่วไป การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยน�ำความรู้จากงานสมัชชา
คุณธรรม การเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จไปด�ำเนินงานในองค์กร / เครือข่าย
ของตน
• เกิดภาพลักษณ์และความเชือ่ มัน่ ของประชาชนต่อรัฐบาล ในการให้คณ
ุ ค่ากับคุณธรรม ความดี ในการ
บริหารประเทศ ซึ่งการที่ประชาชนตื่นตัว และลุกขึ้นมาท�ำหน้าที่พลเมืองที่ดี จะลดการสร้างปัญหา
ทางสังคม และแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ภาพลักษณ์ประเทศดีขึ้นเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อมั่น
ด้านเศรษฐกิจ และการเมือง
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ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของเครือข่ายสมัชชา
คุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
เรา ผู้แทนองค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ “รวมพลัง
ประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” ๗๘ องค์กร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรภาครัฐ ศาสนา ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน สถานศึกษา ชุมชน
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม เยาวชนและประชาชน ขอประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น
ผนึกก�ำลังร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ดังนี้
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•

เราจะมุ่งมั่นเทิดทูนไว้ซึ่งความภาคภูมิใจ ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
ความเป็นไทย ที่มีต้นทุนความดีมายาวนาน โดยจะร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรมจาก
ฐานรากของแต่ละองค์กรและชุมชนต่อไป อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถฯ

•

เราจะมุ่งมั่นสร้างเสริมคุณธรรม ๔ ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เป็น
วาระของภาคประชาชน โดยจะสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมทีม่ อี ยู่
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

•

เราจะมุ่งมั่นพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณธรรมของประชาชนและองค์กร

•

เราจะพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย

•

เราจะร่วมกันเผยแพร่รณรงค์ ขยายความดีในสังคมไทยต่อไปอย่างเต็มที่ เต็มก�ำลัง
ของตน

•

เราจะร่วมกันยกย่องเชิดชูการท�ำความดีในทุกรูปแบบ

•

เราจะมุ่งมั่นรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยทั้ง ๗๐ ล้านคน ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี

ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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ข้อเสนอต่อรัฐบาล
ในการรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
•

รัฐบาลควรชูคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เป็นวาระ
แห่งชาติ โดยรณรงค์ให้คนชั้นน�ำของสังคมเป็นแบบอย่าง

•

จัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในส่วนภูมภิ าคเพือ่ ให้เข้าถึงประชาชนมากขึน้ โดยหน่วย
งานองค์กรต่างๆ เข้ามาสนับสนุนและถือเป็นภารกิจร่วม

•

ส่งเสริมบทบาทการขับเคลือ่ นคุณธรรมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม
ภาครัฐและเอกชน โดยบรรจุในแผนปฏิบัติการของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑

•

จัดระบบโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ให้มีบทบาทหน้าที่ ในการขับเคลื่อนและ
บูรณาการความร่วมมือ ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

•

รัฐบาลควรมีการยกย่องเชิดชูตน้ แบบความดีของชุมชน องค์กร หน่วยงานและบุคคล
รวมถึงพิจารณาก�ำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ เช่นเดียวกับรางวัลศิลปินแห่งชาติ
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรม งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘ วันที่ ๒ กันยายน
๒๕๕๙ จ.นนทบุรี
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การบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรมได้ด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ดังต่อไปนี้
การด�ำเนินการตามกฎหมาย
•

การแก้ไข (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... ซึง่ เป็นการ
แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑๘ มาตรา
และแก้ไขนอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน
๕ มาตรา ได้แก่ มาตรา ๓ เพิม่ ค�ำจ�ำกัดความ ค�ำว่า “เครือข่ายทางสังคม” มาตรา ๕ ชือ่ ภาษาอังกฤษ
มาตรา ๗ วัตถุประสงค์การจัดตั้ง มาตรา ๘ อ�ำนาจหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และมาตรา ๑๓ คุณสมบัติ
คณะกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อนุฯ กพม.) มีมติเห็นชอบ
ในเบื้องต้นกับ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยเฉพาะการขอแก้ไขวัตถุประสงค์การจัดตัง้ ในร่างฯ มาตรา ๗ และมติคณะกรรมาธิการฯ ของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีมติเห็นชอบกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งของศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) ที่ได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอใน (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ข้อ (๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมทั้งพัฒนา
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรม

•

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาซึ่ง
ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล นายสีมา สีมานันท์ นายอารักษ์ สังหิตกุล
และมีผู้อ�ำนวยการศูนย์คุณธรรมเป็นเลขานุการ ด�ำเนินการโดยให้กรรมการเสนอชื่อท่านละ ๒ คน
และคัดเลือก ทาบทาม โดยสรุปกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
เป็นประธานกรรมการ คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ นางสาวรังสิมา จารุภา พลเอก ศรุต นาควัชระ
นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ นายธาดา เศวตศิลา และนายดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ๔ ปี

•

การแต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการศูนย์คณ
ุ ธรรมได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตามกฎหมาย ๑ คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรายไตรมาสรวม ๔ ครั้ง (ชุดเดิม
๑ ครั้ง ชุดใหม่ ๓ ครั้ง) และคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการบริหารยุทธศาสตร์และนโยบายของ
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

คณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำนวน ๕ คณะ โดยมีการประชุมเพือ่ วางแนวทางและ
ให้ข้อเสนอแนะแก่ศูนย์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม มีการประชุมรวม ๓ ครั้ง
๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแก่เยาวชนและครอบครัว มีการประชุมรวม ๒ ครั้ง
๓) คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณธรรมกับต่างประเทศมี
การประชุม ๑ ครั้ง
๔) คณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร มีการประชุมรวม ๔ ครั้ง
๕) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลมีการประชุมรวม ๓ ครั้ง
การสร้างความมั่นคงของสถานภาพองค์กร
•

การรวบรวมข้อมูลผลการด�ำเนินงานในการชีแ้ จงต่อหน่วยก�ำกับกลาง หน่วยงานระดับนโยบายกรณี
ก.พ.ร. เตรียมการเสนอคณะรัฐมนตรีในการพิจารณายุบเลิกศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ด้วย
เหตุผลสองประการคือ งานมีความซ�ำ้ ซ้อนกับกรมการศาสนา และไม่สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจให้บรรลุ
ได้ตามวัตถุประสงค์การจัดตัง้ องค์กรในเรือ่ ง การจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติทสี่ อดคล้องกับ
แนวทางหรือกรอบการด�ำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยศูนย์คุณธรรม และกระทรวง
วั ฒ นธรรมในการชี้ แจงรายละเอี ย ดการท� ำ งาน ผลการด� ำ เนิ น งานของศู น ย์ ผลการประเมิ น
ผลการด�ำเนินงานต่างๆ จนท�ำให้เรื่องการพิจารณายุบศูนย์ยุติลงและศูนย์คุณธรรมได้รับมอบหมาย
ให้เป็นแกนหลักในการขับเคลือ่ นภารกิจตามแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ และ
เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

•

การจัดท�ำยุทธศาสตร์ ๕ ปี ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เดิมศูนย์คณ
ุ ธรรม
ได้ด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ศูนย์ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ใน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม
ความดีและเผยแพร่
		 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริม สนับสนุนพลังความเข้มแข็ง
ของภาคีเครือข่าย
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		 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร : สืบเนื่องจากการแก้ไขพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) (พ.ศ. ....) ซึง่ ศูนย์ได้เสนอการแก้ไขวัตถุประสงค์
การจัดตั้งไปพร้อมกัน ประกอบกับคณะกรรมการชุดใหม่ และแผนระดับนโยบายของชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ศูนย์คุณธรรมจึงได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ศูนย์
คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้สอดคล้องและตอบสนองแผนระดับนโยบายของชาติขา้ งต้น โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ศนู ย์
คุณธรรม ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
		 ▪

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม

		 ▪

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม

		 ▪

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

		 ▪

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

		 ▪

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมความร่วมมือด้านคุณธรรม จริยธรรมกับนานาชาติ

		 ▪

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

การพัฒนาระบบงาน
ระบบบุคลากร
•

การบริหารบุคคล ได้ด�ำเนินการสรรหาบุคลากรโดยการสอบคัดเลือกทั่วไป ๔ ครั้ง จ�ำนวน ๙ อัตรา
มีผู้ปฏิบัติงานลาออกจ�ำนวน ๑๑ อัตรา ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ศูนย์มี
เจ้าหน้าที่ (ไม่รวมผู้อ�ำนวยการ) จ�ำนวน ๓๐ คน อัตราว่าง ๕ อัตรา และพนักงานจ้างเหมาบริการ
๖ คน ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสองครั้ง คือครั้งที่ ๑ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ ๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เพื่อใช้ในการ
ปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

•

การพัฒนาบุคลากร ได้ประสานงานกับกรมการศาสนาในการส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จ�ำนวน
๑ คน คือนายประมวล บุญมา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต�ำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจ�ำปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒ ระหว่าง
วันที่ ๘ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การสนับสนุนการฝึกอบรมทัง้ หลักสูตรภายในและหลักสูตรภายนอก
ของเจ้าหน้าที่ทุกคนจ�ำนวน ๒๑ หลักสูตร และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานศูนย์คุณธรรม
เมื่อวันที่ ๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดกรอบและทิศทาง
การด�ำเนินงานปี ๒๕๕๙ และ วันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ถึง
การปรับเปลี่ยนขององค์กร อันเนื่องมาจากความคาดหวังจากภายนอกที่มีต่อบทบาทศูนย์คุณธรรม
และร่วมกันคิดวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงานของศูนย์ในปี ๒๕๖๐ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรกลาง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข ตลอดจนการพิจารณาโครงสร้าง
องค์กร และการท�ำกิจกรรม “เข้าถึงใจสร้างสุข” และ “ต้นไม้แห่งปัญญา” ซึ่งท�ำให้คนท�ำงาน
ศูนย์คุณธรรมสามารถวิเคราะห์หาเหตุแห่งทุกข์แบบแยกส่วน และจัดการกับความรู้สึกต่างๆ ได้
ซึ่งสามารถน�ำมาปรับใช้กับการท�ำงานด้านคุณธรรมได้
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การบริหารทั่วไป
•

งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง มีการปรับเปลี่ยนคนท�ำงานบ่อยครั้ง แต่ได้มีการจัดระบบงาน โดยค�ำนึงถึง
ความถูกต้องตามกฎหมาย การด�ำเนินการได้ทันตามก�ำหนดระยะเวลา เช่น การจัดท�ำแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ศูนย์คุณธรรม โดยสรุปในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์ได้มีการด�ำเนินการท�ำสัญญาจ้าง / ใบสั่งจ้าง - สั่งซื้อ
รวม ๘๗ รายการ

•

การรายงานผลการปฏิบัติงาน แม้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์จะได้รับการยกเว้นใน
การวัดผลตามค�ำรับรองการปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จาก ก.พ.ร. แต่ศูนย์ได้มี
การจัดท�ำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน
ในการประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ�ำเดือนและผลงานส�ำคัญ ๑ เรื่องต่อเดือนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

การบริหารการเงินและงบประมาณ
งบประมาณและการเงินของศูนย์ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศูนย์ได้รับงบประมาณจาก
รัฐเป็นจ�ำนวนเงินรวม ๔๕.๘๓๗๑ ล้านบาท ใช้ไป ๔๓.๐๘๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๙ และ
คณะกรรมการศูนย์ได้อนุมัติใช้เงินทุนศูนย์รวม ๒๕.๓๙๒๘ ล้านบาท ใช้ไป ๒๒.๑๓๔๔ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๗.๑๗ รวมการใช้งบประมาณและเงินทุนเป็นจ�ำนวน ๖๕.๒๑๗๑ ล้านบาท
การด�ำเนินงานโครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม สามารถด�ำเนินการเป็นไปตามแผนงาน
และมีผลการด�ำเนินงานที่น่าพอใจ แม้ว่า ในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อเนื่องถึงเดือนมีนาคม
๒๕๕๙ ศูนย์คณ
ุ ธรรม ได้รบั ผลกระทบจากการเสนอยุบเลิกองค์กร จากการประเมินของคณะอนุกรรมการ
ศึกษาความคงอยู่ขององค์การมหาชน ในการก�ำกับของ กพร. ส่งผลให้สถานการณ์ใน ๒ ไตรมาสแรก
มีความสับสนพอสมควร ขณะที่ภาระงานมีมาก คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ มีเจ้าหน้าที่ลาออก
และไม่สามารถรับคนใหม่เข้ามาแทนที่ได้ เนื่องจากสถานภาพองค์กรที่ไม่มั่นคง ท�ำให้เป็นอุปสรรคใน
การด�ำเนินงาน และหลายกิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในแผนงาน อย่างไรก็ดี ศูนย์คณ
ุ ธรรม
ก็ยังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ทุกงาน โดยมีงานส�ำคัญที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลง และได้รับการยอมรับ อาทิ การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ จังหวัดส่งเสริม
คุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรมตามวิถคี ริสต์ เป็นต้น ทัง้ นี้ เป็นผลทีส่ บื เนือ่ งมาจากความส�ำเร็จในการ
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมจัดตัง้ เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ๔ ภาค การจัดตัง้ เครือข่ายชุมชน
การจัดตั้งเครือข่ายสื่อส่งเสริมคุณธรรม การจัดตั้งเครือข่ายองค์กรธุรกิจคุณธรรม การพัฒนาจังหวัด
ส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบ ควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ทางนโยบาย ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า
การขับเคลื่อนทางสังคม จ�ำเป็นต้องอาศัยพลังเครือข่าย พลังความรู้ พลังสื่อ และพลังความร่วมมือ
ซึ่งสามารถท�ำให้องค์กรขนาดเล็กๆ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้

ANNUAL REPORT

2016

67

รายชื่อโครงการและหน่วยงาน
ที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

68

ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ

โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ำรุง

โครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี
เครือข่ายศึกษาภาคใต้

โรงเรียนน�้ำเกลี้ยงวิทยา

โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีสู่วิถีปฏิบัติ
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมภาคอีสาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
จังหวัดพัทลุง

โครงการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

โครงการพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
ภาคกลางและภาคตะวันออก

ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร

โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร
ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

โครงการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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งบการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
					

(หน่วย : บาท)

			
หมายเหตุ
๒๕๕๙
๒๕๕๘
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๕ ๔๘,๔๐๘,๑๐๕.๘๙
๒๖,๒๘๒,๖๕๖.๑๘
ลูกหนี้ระยะสั้น
๖
๒๐๓,๐๑๔.๘๔
๘๕๒,๐๓๔.๐๐
เงินลงทุนระยะสั้น
๗ ๑๐,๓๐๐,๘๒๑.๙๒
๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคงเหลือ
๓๘๗,๗๙๓.๔๙
๓๒๑,๗๗๓.๑๕
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
๘
๘,๓๙๘.๕๐
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		 ๕๙,๓๐๘,๑๓๔.๖๔
๗๗,๔๕๖,๔๖๓.๓๓
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้ระยะยาว
๙
๒๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐
อาคารและอุปกรณ์
๑๐
๑,๒๒๑,๒๐๗.๓๑
๙๐๔,๙๒๖.๕๑
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
๑๑
๑๓๘,๓๓๐.๔๕
๒๕๓,๗๑๘.๙๕
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
๑,๓๕๙,๗๓๗.๗๖
๑,๑๕๘,๘๔๕.๔๖
รวมสินทรัพย์		 ๖๐,๖๖๗,๘๗๒.๔๐
๗๘,๖๑๕,๓๐๘.๗๙
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น
๑๒
๓,๑๓๘,๑๔๙.๔๓
๓,๑๓๗,๐๗๐.๔๔
เงินรับฝากระยะสั้น
๑๓
๗๒๐,๒๔๔.๑๐
๓๔๕,๑๒๑.๕๕
รวมหนี้สิน		
๓,๘๕๘,๓๙๓.๕๓
๓,๔๘๒,๑๙๑.๙๙
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		 ๕๖,๘๐๙,๔๗๘.๘๗
๗๕,๑๓๓,๑๑๖.๘๐
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
ทุน
๖๔,๑๖๙,๔๐๕.๓๓
๖๔,๑๖๙,๔๐๕.๓๓
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(๗,๓๕๙,๙๒๖.๔๖)
๑๐,๙๖๓,๗๑๑.๔๗
รวมสินทรัพย์สุทธิ		 ๕๖,๘๐๙,๔๗๘.๘๗
๗๕,๑๓๓,๑๑๖.๘๐
				
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
					
			

หมายเหตุ

๒๕๕๙

รายได้
		
รายได้จากงบประมาณ
๑๕ ๔๕,๕๕๗,๓๐๐.๐๐
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
๑๖
๑,๗๔๑,๔๓๙.๐๑
รวมรายได้		 ๔๗,๒๙๘,๗๓๙.๐๑
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑๗ ๑๗,๗๐๙,๒๓๕.๑๘
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าตอบแทน
๑๘
๑,๐๑๐,๘๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย
๑๙
๗,๐๒๓,๘๗๒.๕๐
ค่าวัสดุ
๒๐
๔๖๖,๘๑๐.๘๑
ค่าสาธารณูปโภค
๒๑
๑,๒๐๔,๔๓๒.๕๖
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
๒๒
๕๖๑,๒๓๘.๗๑
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
๒๓ ๓๗,๖๔๕,๙๘๗.๑๘
รวมค่าใช้จ่าย		 ๖๕,๖๒๒,๓๗๖.๙๔
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		 (๑๘,๓๒๓,๖๓๗.๙๓)
				
				
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

(หน่วย : บาท)
๒๕๕๘
๖๕,๕๕๗,๓๐๐.๐๐
๗,๙๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๙๘๖,๐๑๑.๙๘
๗๕,๔๕๔,๓๑๑.๙๘
๑๖,๖๑๓,๓๓๒.๗๐
๑,๖๑๖,๑๙๐.๐๐
๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๖,๔๗๑,๙๑๕.๕๙
๔๗๕,๘๖๙.๖๑
๑,๓๘๕,๘๐๖.๖๑
๕๕๕,๙๓๖.๐๔
๔๑,๘๒๗,๗๕๕.๘๐
๗๐,๐๘๖,๘๐๕.๘๐
๕,๓๖๗,๕๐๖.๑๘

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
					

(หน่วย : บาท)

			
๒๕๕๙
๒๕๕๘
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(๑๘,๓๒๓,๖๓๗.๙๓)
๕,๓๖๗,๕๐๖.๑๘
ปรับ กระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
๕๖๑,๒๓๘.๗๑
๕๕๕,๙๓๖.๐๔
ลูกหนี้ระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
๖๔๙,๐๑๙.๑๖
(๖๗,๔๓๒.๐๒)
วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(๖๖,๐๒๐.๓๔)
๕๔,๓๙๙.๓๕
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(๖๕๓,๕๕๘.๙๕)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(๘,๓๙๘.๕๐)
เจ้าหนี้ระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
๑,๐๗๘.๙๙
๕๘๖,๘๗๔.๕๗
เงินรับฝากระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
๓๗๕,๑๒๒.๕๕
(๑๖๒,๒๑๖.๓๗)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		(๑๖,๘๑๑,๕๙๗.๓๖)
๕,๖๘๑,๕๐๘.๘๐
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
จากการลงทุนระยะสั้น
๓๙,๖๙๙,๑๗๘.๐๘ (๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)
จากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์
(๗๖๒,๑๓๑.๐๑)
(๙๓,๐๗๙.๓๐)
(ครุภัณฑ์)
จากการลงทุนระยะยาว
๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน		 ๓๘,๙๓๗,๐๔๗.๐๗ (๑๐,๐๙๓,๐๗๙.๓๐)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ
๒๒,๑๒๕,๔๔๙.๗๑
(๔,๔๑๑,๕๗๐.๕๐)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ
ณ วันต้นงวด
๒๖,๒๘๒,๖๕๖.๑๘
๓๐,๖๙๔,๒๒๖.๖๘
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ
ณ ปลายงวด ๕		 ๔๘,๔๐๘,๑๐๕.๘๙
๒๖,๒๘๒,๖๕๖.๑๘
					
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ผู้อำ�นวยการและเจ้าหน้าที่
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นายสิน สื่อสวน
ผู้อ�ำนวยการศูนย์คุณธรรม

นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์คุณธรรม

นางสุมาลี เจริญมินตร์
ผู้ตรวจสอบภายใน
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

ฝ่ายอำ�นวยการ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้จัดการฝ่ายอ�ำนวยการ

นางสาวอรวรรณ ชินพัฒนวานิช
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
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กลุ่มแผนงานและบุคคล

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นางฐาณิษา สุขเกษม
งานแผน/งบประมาณและตัวชี้วัด

นางสาวสไบนาง เทพรัตน์
งานแผนและงบประมาณ

นายปิยะพงษ์ พารักษา
งานบริหารบุคคล

นางสาวสยุมพร พรหมเสน
งานเลขานุการผู้บริหาร

นางสาวเบญจพร คลังมี
งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นางสาวรัตน์ติญาภรณ์ ร่มเย็น
งานบัญชีและการเงิน

นางสาวอรยา นุ่มน้อย
งานการเงินและบัญชี

นางวัชรี วิวัชชนะนะ
งานธุรการ/พัสดุ

นายวชิราวุธ ชูวงษ์วาน
งานยานพาหนะ/อาคารสถานที่

นายอภิรักษ์ สินแท้
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวสุนิสา แสนดา
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวกาญจนา ธิยา
เจ้าหน้าที่โครงการ
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ฝ่ายยุทธศาสตร์

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นายยงจิรายุ อุปเสน
ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์
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นายประมวล บุญมา
หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม

นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและจัดการความรู้

นางวิไลวรรณ ถึกไทย
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ

ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

กลุ่มงานพัฒนาเครือข่าย

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง
งานฐานข้อมูลเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้

นางสาวเนตรนภา ปานมน
งานเสริมสร้างเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้

นางสาวสาริณี ถูกจิตร
งานเสริมสร้างเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้
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กลุ่มงานบริการสารสนเทศ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณรงค์ฤทธิ์ ชูคง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางกฤตินิฏฐ์ ประสมพลอย
งานเครือข่ายห้องสมุดคุณธรรม

นายชัยทัต เกษประคอง
งานสื่อสารองค์กร

นายชาตรี ดุลยเสนี
เจ้าหน้าที่โครงการ
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นายยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว
งานขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลสมัชชา

นายติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์
งานขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลสมัชชา

นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์
งานขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลสมัชชา

นางสาวอสมา ปัทมะสังข์
งานขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลสมัชชา

นางสาวรติกร มีหมั่น
เจ้าหน้าที่โครงการ

นายสมพร มิ่งหมู
เจ้าหน้าที่โครงการ
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กลุ่มงานวิจัยและจัดการความรู้

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
งานวิจัย

นางสาวภูริชยา ภูวญาณ
เจ้าหน้าที่โครงการ
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

นางสาวน�้ำฝน พันธะวงค์
งานวิจัย

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

Annual Report 2016
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
พิมพ์ครั้งที่ ๑
เจ้าของ
		
		
		
		
		
		

ธันวาคม ๒๕๕๙
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เลขที่ ๖๙ ชั้น 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

อนุสาวร�ยชัยสมรภูมิ

ถนนพหลโยธิน

ปมน้ำมัน

ทางดวนดินแดง

ซอย ๒

ชั้น ๑๖-๑๗
อาคารว�ทยาลัยการจัดการ
มหาว�ทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาล
ทหารผานศึก สนามกีฬา ทบ.

CMMU

ไปถนนพระราม 9

ถนนว�ภาวดีรังสิต
สนามกีฬาไทย-ญี่ปุน
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คณะผู้จัดท�ำหนังสือ "รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๙"
ประธานคณะท�ำงาน
นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์
คณะท�ำงาน
นายยงจิรายุ อุปเสน
นางวิไลวรรณ ถึกไทย
นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง
นางกฤตินิฏฐ์ ประสมพลอย
นางฐาณิษา สุขเกษม
คณะท�ำงานและเลขานุการ
นางสาวอรวรรณ ชินพัฒนวานิช
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ผลการดำ�เนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๙

นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์
นายประมวล บุญมา
นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
นางสาวอสมา ปัทมะสังข์
นางสาวน�้ำฝน พันธะวงค์

