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สารจากประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม

	 ปี	 2563	 เป็นปีที่ประเทศไทยและทั่วโลกเผชิญ

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

สายพนัธุใ์หม่	2019	หรอืโควดิ	19	ส่งผลกระทบต่อสงัคม	 

เศรษฐกิจ	 และวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก	 

ซึ่งภายใต้สถานการณ์วิกฤตดังกล่าว	ท�าให้เห็นถึงการ

ปรบัตวัของผูค้นในสงัคมสูช่วีติวถิใีหม่	(New	Normal)	

ซึ่งการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ 

ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องท่ีมีความ

ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

 

	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปีด้านการพัฒนาและ 

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 แผนแม่บท 

ปรบัเปลีย่นค่านยิมและวฒันธรรม	และแผนปฏริปูประเทศ 

ด้านวฒันธรรม	กีฬา	แรงงาน	และการพฒันาทรพัยากร

มนษุย์	มุง่เป้าให้คนไทยเป็นคนมคีณุธรรม	ประกอบด้วย	 

ความพอเพยีง	มวิีนัย	ความซือ่สตัย์สจุรติ	มจิีตสาธารณะ	 

และกตัญญรููค้ณุ	ซึง่หลกัคณุธรรมดังกล่าวจะช่วยปลกูฝัง 

และส่งเสริมค่านิยมให้คนไทยมีความพร้อมต่อการ

รับมือและการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์วิกฤตและ

ปัญหาสังคม	 โดยศูนย์คุณธรรม	 เป็นหน่วยงานส�าคัญ

นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์
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ในการขบัเคลือ่นภารกจิส่งเสรมิคณุธรรมให้กับเครอืข่ายทางสงัคมทกุภาคส่วน

ทั้งภาครัฐ	เอกชน	ประชาสังคมและชุมชน	ผ่านกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม

ในหลากหลายรูปแบบ	 ได้แก่	 การจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่และ

ภาคีเครือข่ายระดับชาติ	การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ	

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและรายงานสถานการณ์

คุณธรรมประจ�าปี	 การพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมคุณธรรม	

รวมทั้งการยกย่องเชิดชูบุคคล	องค์กร	และสื่อส่งเสริมคุณธรรม	

 

	 ในโอกาสนี้	 ผมขอขอบคุณคณะกรรมการศูนย ์คุณธรรม	 คณะ

อนุกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน	ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมที่เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริม

คุณธรรม	เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาตแิละให้สงัคมไทยเป็นสงัคม

คุณธรรม	มีค่านิยมที่ดีงามสืบไป

วีระ โรจน์พจนรัตน์

ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม
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สารจากผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

รองศาสตราจารย์	นายแพทย์สุริยเดว	ทรีปาตี

	 ปี	 2563	 ศูนย์คุณธรรมขับเคล่ือนการด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่าย 

ทางสังคม	 ตามวิสัยทัศน์	 “ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม	 ด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรม	สู่สังคมคุณธรรม”	ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 ที่มุ่งเน้นให้คนไทยเป็นคนดี	 คนเก่ง	 มีคุณภาพ	 พร้อมส�าหรับ 

วิถีชีวิตในศตวรรษที่	21	โดยปลูกฝังค่านิยมในการด�าเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรม	ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 จากสถานการณ์ท่ีประเทศไทยและท่ัวโลกประสบปัญหาการ 

แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่	2019	(COVID-19)	ท�าให้เห็นได้ชดัเจนว่า	 

“พลเมืองดี	 มีคุณภาพ”	 มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างไรต่อการจัดการภาวะวิกฤตเช่นนี	้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	“คุณธรรมในใจของประชาชน	Moral	Fight	Covid”	การประพฤติปฏิบัติ

ตนท่ีมคีวามตระหนกัและค�านงึถงึสงัคมส่วนรวม	ด้วยการซือ่สตัย์สจุรติต่อตนเอง	รบัผดิชอบ

ตนเองและสังคมส่วนรวม	 การมีจิตอาสาน�้าใจแบ่งปัน	 และการมีวินัยรู้จักหน้าที่ของตนใน

การปฏบัิตติามมาตรการต่างๆ	เป็นหวัใจส�าคญัในการต่อสูก้บัเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่	 

2019	 (COVID	 19)	 และการด�ารงตนให้มีพฤตินัยท่ีดีจนเป็นกิจวัตรเหล่าน้ีเองท่ีเรียกว่า	 

พฤตินิสัยสู่การเป็นคนมีคุณธรรมที่จับต้องได้	ไม่ใช่เป็นเพียงนามธรรมอีกต่อไป	อีกทั้งบุคคล

ท่ีด�ารงตนโดยมีคุณธรรมเป็นพฤตินิสัยนั้น	 คนแรกที่จะได้ประโยชน์ก็คือ	 ตัวเราเอง	 และ 

ต่อมาคือคนที่เรารักและคนรอบข้าง
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	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 จึงเชิญชวนทุกท่านร่วมแรงร่วมใจใช้หัวใจแห่ง

คุณธรรม	 (พฤติกรรมที่สะท้อนการมีวินัย	 รับผิดชอบ	 มีจิตส�านึกทั้งต่อตนเองและสาธารณะ	 

มีความพอเพียงและซื่อสัตย์)	 ในวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสแห่งชีวิต	 (Crisis	 is	 an	Opportunity)	

เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ด�าเนินไปด้วยสติ	 ไม่ใช้อารมณ์	 และช่วยกันชื่นชม	ยกย่องคนดี	 ให้สมกับ

ค�าว่าคนดีมีพื้นที่ยืน	คุณธรรมจับต้องได้	เราท�าได้	คุณก็ท�าได้	

	 ดังนั้น	 การส่งเสริมคุณธรรมของประชาชนให้มีพฤตินิสัยที่ดี	 เป็นเรื่องที่ต้องมีการวาง

ระบบในการปลูกฝัง	 ส่งเสริมคุณธรรม	 ตามช่วงวัยต่างๆ	 ให้เหมาะสมและด�าเนินการอย่าง 

ต่อเนือ่งและเป็นระบบ	ทัง้ในเรือ่งของการส่งเสรมิองค์ความรูแ้ละเครือ่งมอืการปลกูฝังส่งเสรมิ

คุณธรรมที่เหมาะสมตามบริบท	การท�าให้เครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆ	มีบทบาทหน้าที่

ในการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายของตน	 และการสร้างความร่วมมือของ

ภาคส่วนต่างๆ	ในสังคม	ได้แก่	รัฐ	ธุรกิจเอกชน	การศึกษา	ศาสนา	สื่อมวลชน	ประชาสังคม	

ชุมชน	และครอบครัว	ให้เข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรมและเป็นภาคีความร่วมมือ

ในการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดการขยายผลอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมทุกภาคส่วนของ

สังคมไทย	เป็นภารกิจที่ศูนย์คุณธรรมได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	และขับเคลื่อน

ภารกิจดังกล่าวร่วมกับภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน	

	 ผมขอขอบพระคณุรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม	คณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรม

แห่งชาติ	คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม	และหน่วยงานภาคีเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วนที่มี

ส่วนร่วมในการสนบัสนนุการขับเคลือ่นภารกิจของศนูย์คณุธรรมด้วยดเีสมอมา	และขอขอบคณุ

เจ้าหน้าทีศ่นูย์คณุธรรมทกุคนทีทุ่ม่เทแรงกายแรงใจในการท�างาน	เพือ่ขบัเคลือ่นสงัคมไทยให้

เป็นสังคมคุณธรรมต่อไป	

“คุณธรรม คุณท�าได้” 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม
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วิสยัทศัน์ 
“ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม 

ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม” 

มิติกระบวนกำรหลกั

ขับเคลื่อน
สมัชชา
คุณธรรม

พัฒนาองค์กร
สู่มาตรฐาน
คุณธรรม

พัฒนาหลักสูตร
และการจัด
ฝึกอบรม

วิจัย พัฒนา
องค์ความรู้และ

นวัตกรรม
การส่งเสริม
คุณธรรม

พัฒนาฐานข้อมูล
และระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ในการให้บริการ
ทั้งภายใน

และภายนอก

พัฒนา Content 
และกระบวนการ

ความร่วมมือ
 Co-Brand

มิติกระบวนกำรสนบัสนุน

การบริหาร
ทางการเงินและ
กิจกรรมการหา
รายได้เสริม

การพัฒนา
ค่านิยมองค์กร
ที่น�าไปสู่การ
เป็นองค์กร
คุณธรรม
ต้นแบบ

แผน
ยุทธศาสตร์และ

ระบบการ
ประเมินผล

มาตรการการ
ใช้ทรัพยากร
ขององค์กร

การพัฒนา
ความรู้ 

ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร

แผนบริหาร
ความเสี่ยงและ
การควบคุม

ภายใน

ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

พนัธกิจ
 “ขับเคลื่อนและสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยกระบวนการสมัชชาคุณธรรม การพัฒนา และเผยแพร่รณรงค์ ความรู้ 

มาตรฐานคณุธรรม และกระบวนการรบัรองการเป็นองค์กรส่งเสรมิคณุธรรม 

และเป็นศูนย์ข้อมูลการพัฒนาคุณธรรมของเครือข่าย”
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Mastery การเป็นนายแห่งตน
ใช้สตมิากกว่าอารมณ์	มกิีรยิามารยาท	วางตนทีเ่หมาะสม	สร้างความน่าเชือ่ถือ 

แก่ตนเองและองค์กร

Originality ริเริ่มสร้างสรรค์ 
ทุ่มเทสติปัญญา	ความรู้	ความสามารถให้บรรลุผลส�าเร็จ
 
Responsibility ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์

โดยมิชอบ
 
Altruism อุทิศตนเพื่อผู้อื่น
เสียสละ	สร้างความสามัคคี	ให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน
 

Leadership ความเป็นผู้น�า 
อัธยาศัยดี	ปราศจากอคติ	ไม่เลือกปฏิบัติ	เป็นธรรม

 ชื่อ  :	 ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	เรียกโดยย่อ	ศคธ.

		 	 	 Center	for	Morality	Promotion	(Public	Organization)	เรียกโดยย่อ	CMP

 สังกัด :	 เป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	

 ที่ตั้ง :	 เลขที่	 69	 ชั้น	 16-17	 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล	 (CMMU)	 

	 	 	 ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400

วตัถุประสงค์

	 ตาม	พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ศนูย์คณุธรรม	(องค์การมหาชน)	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2562	ลงวนัที	่31	พ.ค.	2562 

	 1.	 ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	กฎหมาย	ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท	และ 

	 	 แผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม

	 2.	สนบัสนนุการรวมพลังของเครือข่ายทางสงัคม	และประสานความร่วมมอืกับทุกภาคส่วน	รวมท้ัง 

	 	 การจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	เพื่อพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย

	 3.	ด�าเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย	 พัฒนาความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและ 

	 	 การปลูกฝังคุณธรรม	 เผยแผ่ความรู้	 รณรงค์	 ปลูกจิตส�านึกด้านคุณธรรมให้แก่เครือข่าย	 

	 	 ทางสังคม	และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย

	 4.	ส่งเสรมิการสร้างและพฒันามาตรฐานด้านคณุธรรม	รวมทัง้พฒันากระบวนการรบัรองการเป็น 

	 	 องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

	 5.	ด�าเนินการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมตามที่กฎหมายก�าหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อมูลองค์กร

ค่านิยมองค์กร



2547

2550

2551

2554

2562

2563

18 มิ.ย.2547 
	 จัดตั้งองค์กร	เดิมชื่อ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	 (ศูนย์คุณธรรม)	 เป็น

หน่วยงานเฉพาะด้านตามนโยบายรัฐบาล	 สังกัด	

สบร.-ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้	

(องค์การมหาชน)	ส�านกันายกรฐัมนตร	ีเพือ่พฒันา

องค์ความรู้	 สนับสนุนเครือข่ายองค์กรให้มีพลังใน

การพัฒนาประชากรในด้านคุณธรรมจริยธรรม

30 ส.ค.2550 
 ยกเลิกประกาศจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านของ	
สบร.	ใช้ประกาศคณะกรรมการ	สบร.ที	่8/2550	แทน

26 พ.ค. 2551 
	 สบร.ปรับสถานะของหน่วยงานเฉพาะด้าน

เป็นส่วนงานภายใน	 ปรับภารกิจให้สอดคล้องกับ
นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์การปฏิบัติงานของ

ศูนย์คุณธรรมจึงไม่สอดคล้องกับภาระงานของ	

สบร.	สบร.ให้ศูนย์คุณธรรมท�าเรื่องขอแยกตัวออก

มาเป็นองค์การมหาชน	 ด�าเนินงานตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้แต่แรก

2563 
	 ศูนย์คุณธรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน

และภายนอก	 ทบทวนและจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
การดำาเนินงานของศูนย์คุณธรรม	ปี	2563-2565

9 มิ.ย.2554 
	 ได้รับการจัดตั้งเป็น	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การ
มหาชน)	 ในก�ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วฒันธรรม	ตาม	พรฎ.จดัตัง้ศนูย์คณุธรรม	(องค์การ

มหาชน)	พ.ศ.	2554	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

ลงวันที่	9	มิถุนายน	2554
31 พ.ค.2562 
	 ปร ะกาศ ใช ้ 	 พรฎ .จัดตั้ งศู นย ์ คุณธรรม	
(องค์การมหาชน)	 (ฉบับที่ 	 2)	 พ.ศ.	 2562		
ในราชกิจจานุเบกษา	 ลงวันที่	 31	 พฤษภาคม	

2562	 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมตาม	 พรบ.องค์การมหาชน	 

(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2559	 ก�าหนดวัตถุประสงค์ของ 

ศูนย์คุณธรรม	ดังปัจจุบัน

ความเป็นมาและพัฒนาการ

10 รายงานประจำาปี 2563
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คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม

รองผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม

โครงสร้างองค์กร	ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

•	การเงิน

•	งานบริหารทั่วไป

•	งานทรัพยากรมนุษย์

•	งานบัญชี

•	งานนิติกร

•	งานพัสดุ

•	งานนโยบายและแผน 

	 ยุทธศาสตร์

•	งานแผนและ

	 งบประมาณ

•	งานคณะกรรมการ 

	 และที่ปรึกษา

•	งานบรหิารความเสีย่ง 

	 และตดิตามประเมนิผล

•	งานวจิยัพฒันาองค์ความรู้ 

	 นวัตกรรม

•	งานพัฒนามาตรฐานและ 

	 กระบวนการรับรอง

•	งานพัฒนาดัชนีชี้วัดและ 

	 ส�ารวจสภาวการณ์คณุธรรม

•	งานสื่อสารรณรงค์และ 

	 สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

•	งานสร้างสรรค์เนื้อหา

	 การสื่อสาร

•	งานพัฒนาระบบ 

	 สารสนเทศ

•	งานเผยแพร่และ

	 บริการวิชาการ

•	งานจัดการข้อมูล 

	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

•	งานสมัชชาคุณธรรม

•	งานสนับสนุนการ

	 ขับเคล่ือนคุณธรรม 

	 ตามยุทธศาสตร์

•	งานวิเทศสัมพันธ์

•	งานส่งเสริมการพัฒนา 

	 องค์กรสู่มาตรฐาน 

	 คุณธรรมของเครือข่าย 

	 ทางสังคม

•	งานฝึกอบรม

•	ผู้จัดการสถาบันฯ

•	งานพัฒนา 

	 หลักสูตรและ

	 ฝึกอบรม

•	งานธุรกิจสัมพันธ์

•	งานบริหารทั่วไป

**ด�าเนินงานโดยจัดท�า

โครงการเพื่อให้ได้งบ

ประมาณตั้งต้น**

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

สำานักบริหารจัดการองค์กร
และยุทธศาสตร์

สำานักพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ

สำานักส่งเสริมและขับเคลื่อน
เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มงานบริหาร
จัดการองค์กร

กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและ
ระบบพฤติกรรมไทย

สถาบันวิทยากร
คุณธรรม

กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม
และความร่วมมอืนานาชาติ

กลุ่มงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

กลุ่มงานสื่อสารและ
รณรงค์ทางสังคม

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม
เครือข่ายทางสังคม

กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

กรรมการโดยตำาแหน่ง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม

1.	นางสาวชุติมา	บุณยประภัศร	

2.	ศาสตราจารย์	ดร.สมคดิ	เลศิไพฑรูย์	

3.	ศาสตราจารย์	รณชัย	คงสกนธ์

4.	นายดนัย	จันทร์เจ้าฉาย	

5.	นายนิพนธ์	นราพิทักษ์กุล

กรรมการและเลขานุการ

1 2 3 4 5

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์	สุริยเดว	ทรีปาตี		
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คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลศูนย์คุณธรรม

	 ชื่อ	-	สกุล	 ตำาแหน่ง

	 ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์	 ประธานกรรมการ

	 ดร.บวรนันท์	ทองกัลยา	 อนุกรรมการ

	 นายทัสพร	จันทรี	 อนุกรรมการ

	 นายอนุกูล	ปีดแก้ว	 อนุกรรมการ

	 ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม	 อนุกรรมการและเลขานุการ

	 ผู้จัดการส�านักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ศูนย์คุณธรรม	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการชุดต่าง	ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ	

	 ชื่อ	-	สกุล	 ตำาแหน่ง
 

	 นางสาวชุติมา	บุณยประภัศร	 ประธานกรรมการ

	 นายประสพ	เรียงเงิน	 กรรมการ

	 นางบุปผา	ชวะพงษ์	 กรรมการ

	 ตรวจสอบภายใน	 เลขานุการ

คณะอนุกรรมการกำาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น	 และประเมินผลการ	
ปฏิบัติงานของผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม

	 ชื่อ	-	สกุล	 ตำาแหน่ง
 

	 นายนิพนธ์	นราพิทักษ์กุล	 ประธานกรรมการ

	 นายดนัย	จันทร์เจ้าฉาย	 อนุกรรมการ

	 นายพันธุ์ชัย	วัฒนชัย	 อนุกรรมการ

	 นางศรีพนม	บุนนาค	 อนุกรรมการ

	 นางสาวทัศนีย์	ดุสิตสุทธิรัตน์	 อนุกรรมการ

	 นางสาวกิธิญา	สุขประเสริฐ	 เลขานุการ
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะ

	 ชื่อ	-	สกุล	 ตำาแหน่ง

 นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	 ประธานอนุกรรมการ

	 ศาสตราจารย์	รณชัย	คงสกนธ์		 อนุกรรมการ

	 นายดนัย	จันทร์เจ้าฉาย	 อนุกรรมการ

	 แม่ชีศันสนีย์	เสถียรสุต	 อนุกรรมการ

	 พลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์	 อนุกรรมการ

	 นายนพพร	เทพสิทธา	 อนุกรรมการ

	 นายสุวิทย์	กิ่งแก้ว	 อนุกรรมการ

	 รองศาสตราจารย์	สุริยเดว	ทรีปาตี	 อนุกรรมการ

	 นายศิวโรฒ	จิตนิยม	 อนุกรรมการ

	 นายระวี	ตะวันธรงค์	 อนุกรรมการ

	 ผูจ้ดัการกองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์/ผูแ้ทน	 อนกุรรมการ

	 นายอุดมธิปก	ไพรเกษตร		 อนุกรรมการ

	 นางสาวปริยาภา	อมรวณิชสาร	 อนุกรรมการ

	 นายฐาณุพงศ์	จันวิวัธน์เวช		 อนุกรรมการ

	 นายยงจิรายุ	อุปเสน	 อนุกรรมการและเลขานุการ

	 นายประมวล	บุญมา	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์

	 ชื่อ	-	สกุล	 ตำาแหน่ง
 

	 ศาสตราจารย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์	 ประธานกรรมการ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุรศักดิ์	มณีศร	 กรรมการ

	 นายโกศลวัฒน์	อินทุจรรยงค์	 กรรมการ

	 นายชัยฤทธิ์	คงมา	 กรรมการ

	 นายพรชัย	เมธาภรณ์พงศ์	 กรรมการ

	 นางสาววราภรณ์	เอี่ยมวิจารณ์	 เลขานุการ

	 นางสาวกิธิญา	สุขประเสริฐ	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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แผนการดำาเนินงานของศูนย์คุณธรรม	2563-2565

	 ศูนย์คุณธรรมได้ทบทวนบทบาท	หน้าที่	วิสัยทัศน์	และยุทธศาสตร์ของศูนย์คุณธรรม	เพื่อรองรับ

ต่อการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานส่งเสรมิคณุธรรมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร	ยทุธศาสตร์ชาติ	

20	 ปี	 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ	รวมทัง้สถานการณ์ด้านคณุธรรมของประเทศ	จงึก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ศนูย์คณุธรรม	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	และวางทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมระยะ	3	ปี	ดังนี้

ยุทธศาสตร์
ศูนย์คุณธรรม

6 3

45

21
ส่งเสรมิวทิยากรคณุธรรมและ

พฒันากระบวนการ

รบัรององค์กร
คณุธรรม

วจิัยและนวตักรรม

ระบบพฤติกรรมไทย

สารสน
เทศเพ

ือ่กา
รให้

บร
กิา

ร

และเ
ทคโ

นโล
ยี

พฒันาศนู
ย์ข้อ

มลู

คณุธรรมทางสงัคม

รณรงค์การส่งเสรมิ

สือ่สารและ

ประสทิธภิาพ
พ
ฒั

นา

ของศนูย์คณุ
ธรรม

สม
ัชช

าค
ณุธรร

มและ

คว
ามร่

วมม
อื

นา
นาช

าติ

การบริหารจดัการทีด่ี

เป้ำหมำย

 องค์กรคุณธรรม

ต้นแบบ	

1
องค์กรที่มีเครือข่าย

คุณธรรมที่มั่นคง

2

	 ด�าเนินงานด้วยยุทธศาสตร์	6	ด้าน	โดยท�างานเชื่อมโยงกับเครือข่าย	6	ภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม
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วสิยัทศัน์ “สง่เสรมิและขบัเคลื่อนเครอืข่ายทางสงัคม ดว้ยองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม สูส่งัคมคธรรรรม” 

 ศูนย์คุณธรรมด�าเนินการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม	เพื่อให้เกิดสังคมคุณธรรมโดย

การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคม	6	ภาคส่วน	ที่มีบทบาทส�าคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม

ในองค์กรและกลุ่มเป้าหมายของตน	 ให้เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมคุณธรรมทั้งใน

ระดับนโยบายส่วนกลางและการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่/ภูมิภาค	ได้แก่

1)	ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

2)	ภาคธุรกิจ/เอกชน

3)	ภาคการศึกษา

4)	สถาบันทางศาสนา

5)	สื่อมวลชน

6)	ชุมชน	ประชาสังคม	ครอบครัว

เครือข่ายทางสงัคม 6 ภาคส่วน

	 โดยมีกลไกวิธีการท�างานเชื่อมโยงกับเครือข่าย	6	ภาคส่วน	ด้วย	Honey	Bee	Model
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ศูนย์คุณธรรม

Honey Bee Model 
สร้างสังคมคุณธรรมสู่สังคมสันติสุข

ภาคีเครือข่ายทางสังคม
พัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่

หมายเหตุ :

Expect to see : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
(Easy to Access , Easy to Success)

Like to see : องค์กรคุณธรรม
(make / put effort)

Love to see : องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
(Maintain / sharing)

ออกแบบโดย
รศ.นพ. สุริยเดว  ทรีปาตี 

สมัชชาคุณธรรม
วิจัย+นวัตกรรม
วิทยากรคุณธรรม

Co-Brand

ธุรกิจ/เอกชน

ชุมชน/ประชาสังคม/ครอบครัว

ศาสนา
ส่ือมวลชน

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
/อนุกรรมการคุณธรรม/จริยธรรมจังหวัด

การศึกษา

Love to see
Like to see

Expect to see

Love to see
Like to see

Expect to see

Love to see
Like to see

Expect to see

Love to see
Like to see

Expect to see

Love to see
Like to see

Expect to see

Love to see
Like to see

Expect to see

Social
TV สื่อพลเมือง

อบจ.

ปฐมวัย

 Honey Bee Model Approach เป็นวิธีการที่เหมาะและสามารถใช้ได้กับบริบทองค์กรของ 

ศูนย์คุณธรรมได้เป็นอย่างดี	 โดยสังเกตธรรมชาติของผึ้ง	 จะเห็นว่าผึ้งน้ันมีความขยันอดทน	 มุ่งมั่น 

สร้างรังผึ้ง	ที่เป็นการสร้าง	Network	of	network	กับการท�างานของศูนย์คุณธรรม	ซึ่งมีความคล้ายคลึง

กับ	6	platform	เครือข่ายทางสังคม	เปรียบเสมือนได้ว่าผึ้งนั้นจะตอมสิ่งดีๆ	จากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่ง	

นี่ก็เป็นการท�างาน	 แบบ	 Appreciate	 Inquiry	 (AI)	 ที่ศูนย์คุณธรรมก�าลังท�า	 คือการแบ่งปันความดี	 

ใช้พลังบวก	ให้เกิดตัวอย่างที่ดี	สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้	

Honey Bee Model

	ผลผลิต	เกดิจากการทำางานร่วมของผึง้	คอื	นำา้ผึง้ทีบ่รสิทุธิ	์ปราศจากเชือ้โรค	เปรยีบ

ได้กับผลผลิตแห่งความดี	 ที่เกิดขึ้นทั้งระดับบุคคล	 องค์กร	 และการพัฒนาวิทยากร	

ส่งเสริมคุณธรรม	ก็คือ	ผึ้งน้อย	ผึ้งใหญ่	ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	

โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

แนวทางพัฒนาการทำางานรูปแบบใหม่
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1)	สมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ	

2)	 ส่งเสรมิวทิยากรคณุธรรมและพฒันากระบวนการรบัรององค์กรคณุธรรม	

3)	วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	

4)	พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ	

5)	สื่อสารและรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม	

6)	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม	

ผลงำนเด่น

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์คุณธรรมดำาเนินงาน 
ขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทางสังคมตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมและขับเคลื่อน
เครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู ้และนวัตกรรม สู ่สังคม
คุณธรรม” ด้วยยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม 6 ด้าน ได้แก่
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 สมัชชาคุณธรรม	4	จังหวัดนำาร่อง	ใน	
4	ภูมภิาค	ร่วมกนัประกาศเจตนารมณ์เดนิหน้า	
ขับเคล่ือน	 เครือข่ายทางสังคมคุณธรรม	
ทั่วทั้งจังหวัด	 ใช้หลักพลังบวก	 (โชว์	 แชร	์
เชื่อม	)	แบบ	Honey	Bee	Model	คิดค้น
โดยศูนย์คุณธรรม

	 โดยยุทธศาสตร์ทัง้	6	ด้านของศนูย์คณุธรรม	มคีวามสอดคล้องและสนบัสนนุต่อการขบัเคลือ่นงาน

ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 แผน	 และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม	 รวมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมการด�าเนินงานให้รองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	(COVID-19)	

เพื่อให้การด�าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเน่ือง	 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ได้แม้เกิดเหตุวิกฤตดังกล่าว	 จนบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน	 

โดยมีผลงานส�าคัญ	ดังนี้	

 ครั้งที่ 	 1 สมัชชาคุณธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ภายใต ้

แนวคิด“ชาวอยุธยามี วิ นัย	 ใส ่ ใจ 

ส่วนรวม”	 มีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาค

ส่วน	 355	 คน	 มีข้อสรุปที่จะขับเคลื่อน

คุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมท่ีเป็น

อัตลักษณ์คุณธรรมร ่วมของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	 ได้แก่	 “วินัย	 และ

ใส่ใจส่วนรวม”	

	 พฒันากระบวนการมส่ีวนร่วม

และความร่วมมือของเครือข่ายทาง

สังคม	6	ภาคส่วน	ได้แก่	ภาครฐั	ธรุกจิ

เอกชน	สถาบันการศกึษา	สถาบนัทาง

ศาสนา	 สื่อสารมวลชน	 ภาคประชา

สังคมและชุมชน	 โดยจัดสมัชชา

คุณธรรมระดับจังหวัด	 มีหน่วยงาน	

องค์กร	 ภาคีเครือข่ายทางสังคม 

ทั้งในระดับองค์กร	 ชุมชน	 อ�าเภอ	 

และจังหวัด	 ทั้ง	 4	 จังหวัดเข้าร่วม

กระบวนการสมชัชาคณุธรรมกว่า	507	

องค์กร	 ผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วน

ต่างๆ	 กว่า	 2,000	 คน	 มีองค์กร

คุณธรรมต้นแบบร่วมน�าเสนอผลการ

ส่งเสริมคุณธรรมกว่า	117	แห่ง	โดย

แบ่งเป็นสมชัชาคณุธรรมจงัหวดั/ภาค

ต่าง	ๆ	รวมทั้ง	การจัดประชุมรับฟัง

ความเห็นองค์กรเครือข่ายสมัชชา

คุณธรรมแห่งชาติ	ดังนี้	

สมชัชาคุณธรรม
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 ครั้งที่	 2 สมัชชาคุณธรรม

จั งหวั ด อุ ด ร ธ านี 	 จั ดขึ้ นภ าย ใต ้

แนวคิด“ฮักมั่นอุดรธานี	 เมืองคนดี	 มี

คุณธรรม”	 มีผู ้ เข ้าร ่วมงานจากทุก 

ภาคส่วน	460	คน	ได้ข้อสรปุทีจ่ะขับเคลือ่น

คุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็น

อัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัด

อุดรธานี	 ได้แก่	 “สืบสานวิถีวัฒนธรรม

ท้องถิน่	สร้างจติส�านกึทีดี่	ส่งเสริมความ

มีวินัย	และใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม”

		 ครัง้ที	่3 สมชัชาคณุธรรมจงัหวัดเชยีงราย 

ภายใต้แนวคิด“เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมน�าพา

ประชาชนอยู ่เย็นเป็นสุข”	 มีผู ้เข้าร่วมงานจาก 

ทุกภาคส่วน	 575	 คน	 มีข้อสรุปการขับเคลื่อน

คุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์

คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงราย	 ได้แก่	 “สร้าง

จติส�านกึส่วนรวมต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ร่วมแก้

ปัญหาพฤตกิรรมเสีย่งในเดก็และเยาวชน	สร้างวนิยั

จราจร	 และคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของ 

หน่วยงาน”
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	 ครั้งที่	 5 การจัดประชุมรับฟัง

ความเห็นองค ์กรเครือข ่ายสมัชชา

คุณธรรมแห่งชาติ	 “คุณธรรมกับการ

แก้ไขปัญหาวิกฤตในสังคมไทย”	 ณ	 

อาคารอิมแพ็ค	 ฟอรั่ม	 เมืองทองธานี	

แจ้งวัฒนะ	 จังหวัดนนทบุรี	 ซึ่งเป็นการ

ระดมความคดิเหน็ของผูแ้ทนหน่วยงาน

องค์กร	ภาคีเครือข่าย	สมัชชาคุณธรรม

แห่งชาติ	 เข้าร่วมจ�านวน	 120	 องค์กร	

และแกนน�าหน่วยงาน	 องค์กรภาคี

สมัชชาคุณธรรม	 ในพื้นที่	 10	 จังหวัด

คุณธรรมน�าร่อง	 10	 จังหวัดจาก	 4	

ภูมิภาค	รวม	250	คน	เพื่อค้นหาข้อมูล

สถานการณ์คุณธรรมและแนวทางการ

แก้ไขปัญหาของแต่ละเครือข่าย	 และ 

รับฟังข้อเสนอต่อประเด็นและรูปแบบ

การจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	 ครั้งที่	

11	ในปี	2564	ต่อไป

 ครั้ งที่ 	 4	 สมัชชาคุณธรรมจังหวัด 

สุราษฏร์ธานี ภายใต้แนวคิด	“สุราษฎร์ธานี	 เมือง

คนด	ีมวีนิยั	ใจสะอาด	ไม่ขาดคณุธรรม”	ผูเ้ข้าร่วมงาน 

จากทุกภาคส่วน	450	คน	มีข้อสรุปการขับเคลื่อน

คุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์

คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฏร์ธานี	 ได้แก	่

“สุราษฎร์ธานี	เมืองคนดี	มีวินัย	ใส่ใจส่วนรวม”
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 พัฒนาธุรกิจคู่คุณธรรม	 ฝ่าวิกฤตสู่ความย่ังยืน	
50	 องค์กรธุรกิจชั้นนำาได้รับการยกย่องขึ้นเป็นองค์กร
ธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ	ขยายผลสู่	500	องค์กร	(Keep	
Moving	Forward	:	Sustainability	with	Moral)

องค์กรธุรกิจคู่คุณธรรม
(Moral Business) 

	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ร่วมกับ	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(สสส.)	และมูลนิธิหัวใจอาสา	จัดกิจกรรม	“Moral	

Business	Forum	2020	ธรุกจิคูค่ณุธรรม	น�าไทย	ฝ่า

วิกฤตสู่ความย่ังยืน”	 ณ	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด	์

เซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	 กรุงเทพฯ	 โดยได้เชิญ

นักธรุกิจชัน้น�าของประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็ใน

การท�าธุ รกิจอย ่างมีคุณธรรม	 มาร ่วมแชร ์

ประสบการณ์ท�างานเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจภายใต้

ชีวิตวิถีใหม่	 (New	Normal)	 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้	

ได้รับเกียรติจาก	 นายอิทธิพล	 คุณปล้ืม	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 ในฐานะผู้แทนนายก

รฐัมนตร	ีกล่าวปาฐกถาพเิศษและเป็นประธานมอบ

โล่ประกาศเกียรติคุณ	 “องค์กรธุรกิจคุณธรรม

ต้นแบบประจ�าปี	2563”	ให้กบั	50	องค์กรภาคธรุกจิ	

ท่ีให้ความส�าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร	

การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การ

เป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ตอบสนองต่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน	 และการส่งเสริมคุณธรรมตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี

QR Code คู่มือ
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	 จากปรากฏการณ์คุณธรรม	ความ

ดีงามท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยท่ามกลาง

วิกฤตโควิด	19	ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การ

มหาชน)	 ได้จัดท�าหนังสือ	 “100	 เรื่อง

คุณธรรม	 ก้าวข้ามโควิด	 19”	 เพื่อเป็น

บันทึกคุณงามความดีของทุกภาคส่วนใน

สังคมไทย	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาค

วิชาการ	 และภาคประชาสังคม	 เสมือน

เป ็นจดหมายเหตุบันทึก เหตุการณ ์ 

ความดีงามที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไว้ให้

จดจ�าและใช้ศกึษาอ้างองิย้อนหลงั	ตลอดจน 

คัดเลือก	10	สุดยอดปรากฏการณ์คณุธรรม 

ของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด	 19	

เพื่อยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญก�าลังใจ 

แก่คนท�าความดี	ประกอบด้วย	

	 1)	 คนไทยครองแชมป์วินัยและ

คุณธรรม	ฝ่าวิกฤตโควิด	19	

	 2)	 ด่านหน้าผู้กล้าหาญ	บุคลากร

ทางการแพทย์	

100 เรือ่งดงีาม 
10 สุดยอดปรากฏการณ์คุณธรรม

	 100	 เรื่องเล่าความ	 พฤติกรรมดีงามจาก
ทัว่ประเทศ	และ	10	สดุยอดปรากฎการณ์	ท่ามกลาง	
วกิฤตโควดิ	19	หนงัสอืเสนอเข้าคณะรฐัมนตรแีละ
บันทึกลงในหอจดหมายเหตุ

QR Code คู่มือ

	 3)	 สู ้โรคด้วยนวัตกรรม	 โดยสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและจุฬาลงกรณ์	

มหาวิทยาลัย	

	 4)	 พลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน	

(อสม.)	พลังความดีไม่มีสิ้นสุด	

	 5)	 ข้าวแลกปลา	ทัพฟ้าร่วมสานใจ	

	 6)	 Chef	Cares	เชฟจิตอาสาน�้าใจงาม	

	 7)	 นกัท่องเทีย่วซึง้ใจ	ทีว่ดัไม้ขาว	จงัหวดัภเูกต็	และ

เกาะสมุยเมืองสวรรค์	

	 8)	 พระพยอม	กัลยาโณ	 เปิดวัดสวนแก้ว	บรรเทา

ผลกระทบโควิด	19	

	 9)	 ตู้ปันสุข-	ตู้ปันรอยยิ้มและน�้าใจ	

	 10)	 ผู้ว่าหัวใจคุณธรรม	 ไถ่ของจากโรงจ�าน�าช่วย

ประชาชน



24 รายงานประจำาปี 2563

	 จัดท�าคู ่มือ	 การดูแลสุขภาพจิตด ้วย 

กองทพัจติอาสาพลงับวก	เขยีนโดย	รศ.นพ.สรุยิเดว	

ทรปีาตี	ผู้อ�านวยการศนูย์คณุธรรม	(องค์การมหาชน)	 

เพือ่เป็นแนวทางในการท�างานและเป็นประโยชน์แก่

ประชาชนชาวไทยทีป่ระสบปัญหาสภาวะตงึเครยีด

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	(COVID19)	ให้ได้รับการเยียวยาแก้ไข	และ

เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน	

ด้วย	 “กองทัพจิตอาสาพลังบวก”	 ให้ประชาชน

สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง	เหมาะสมและ

ปลอดภัย	 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมน�าไปตีพิมพ์

จ�านวน	25,000	 เล่ม	 เพื่อเผยแพร่ไปยังทุกจังหวัด

ทั่วประเทศ

คู่มอืดแูลสขุภาวะจติใจในสถานการณ์โควดิ 19
	 “กองทัพจิตอาสาพลังบวก”	คู่มือดูแลสุขภาวะจิตใจ	บริหารความเครียด	
เพื่อประชาชนทุกระดับ	5	ภาษา	ในสถานการณ์โควิด	19	โดย	รศ.นพ.สุริยเดว	
ทรีปาตี

QR Code คู่มือ
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	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ได้รับ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั	(ITA)	ประจ�าปี	2563	 

จากส� านั กงานคณะกรรมการป ้ องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิให้อยูใ่นระดบั	A	โดยม ี

คะแนนรวม	 88.58	 คะแนน	 จากการประเมินเป็น

องค์การมหาชนคุณภาพสูง	ในล�าดับที่	28	จาก	39	

องค์การมหาชน	จากเกณฑ์ทีก่�าหนดให้หน่วยงานท่ี 

เข้ารับการประเมิน	 ร้อยละ	 80	 จะต้องมีคะแนน	 

85	คะแนนขึ้นไป

	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ได้รับ 

การประเมินตามตัวชี้วัดสูงกว่ามาตรฐาน	2	ปีซ้อน	

จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	

(ก.พ.ร.)	 โดยปี	 2562	 ได้ระดับคะแนน	 86.46	 

อยูใ่นระดบัคณุภาพ	 และในปี	 2563	 ศนูย์คณุธรรม 

ได้รบัคะแนนรวมถ่วงน�า้หนกั	88.75	คะแนน	อยูใ่น

ระดับดีมาก	 ซึ่งถือว ่าเป ็นองค์การมหาชนที ่

มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย 

ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน	

ป.ป.ช. ประเมินศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) เป็นองค์กรที่มคีุณธรรมและความ
โปร่งใส ในระดบั A 

ก.พ.ร. ประเมินศูนย์คุณธรรม 
เป็นองค์กรระดบัคุณภาพขั้นสูง 2 ปีซ้อน
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	 1.	องค์กรเครือข่ายทางสงัคมและประชาชน	

ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม 

ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม	 โดยจัดท�าแผน 

การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่	 การให้ข้อเสนอแนะ	

แนวทาง	และทศิทางต่อการขับเคล่ือนคุณธรรมของ

สังคมไทย	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�าเสนอ

ผลงานความส�าเร็จของการขับเคลื่อนส่งเสริม

คุณธรรม	 เพื่อให้เกิดการรับรู้และขยายผลต่อยอด

การส่งเสริมคุณธรรมทั้งในเชิงองค์กรและเชิงพื้นที่

ต่อไป	

	 2.	 องค ์ ก ร เค รือข ่ ายทางสั งคมและ

ประชาชน	ได้รับการเผยแพร่สื่อ	องค์ความรู้	และ

เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม	 เพื่อน�าไปใช้

ประโยชน์ในการพฒันาตนเองและพฒันาองค์กรให้

เป็นองค์กรคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆ	เช่น	ภาครฐั	

ภาคธุรกิจ	 ภาคประชาสังคมและชุมชน	 รวมทั้ง 

องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมในประเด็นต่างๆ	

ท่ีเหมาะสมกบับรบิทเชงิประเดน็	องค์กร	และพืน้ที่	

และได้รับการบริการที่สามารถเข้าถึงสื่อและ 

องค์ความรู้ผ่านระบบแอปพลิเคชัน	Moral	Touch	

	 3.	 อ งค ์ ก ร เครื อข ่ า ยทางสั งคมและ

ประชาชน	ได้รบัการพฒันาศกัยภาพและความรูใ้น

การเป ็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม	 โดยผ่าน

กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อเป็นผู้น�า

การเปลีย่นแปลงในการเสรมิสร้างคณุธรรมต่อต้าน

การทุจริต	 รวมทั้ งสามารถด�า เนินการตาม 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและเช่ือมโยง

การท�างานเป็นเครอืข่ายในการส่งเสรมิคณุธรรมได้	

	 4.		อ งค ์ ก ร เครื อข ่ า ยทางสั งคมและ

ประชาชน	ได้รับการยกย่องเชิดชูในการเป็นบุคคล

และองค์กรส่งเสริมคุณธรรม	 เกิดการพัฒนา

คุณธรรมความดีอย่างเป็นที่ประจักษ์	 เพื่อเป็น 

แบบอย่างและแรงบนัดาลใจให้แก่สงัคมไทยในภาพรวม	

	 5.	ประชาชนเกดิการตระหนกัรู	้“คณุธรรม”	

เป็นฐานของการด�าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันใน

สังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด	 19	

จากผลการส�ารวจของศูนย์คุณธรรมร่วมกับ	super	

poll	 พบว่า	 ความมีวินัย	 ความรับผิดชอบ	 ความ 

พอเพียง	 ความซื่อตรง	 และความมีน�้าใจจิตอาสา

แบ่งปัน	เป็นรากฐานทีจ่ะท�าให้ประเทศเข้มแขง็และ

ฝ่าวิกฤตไปได้

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รบั 
จากการด�าเนินงานของศูนย์คุณธรรม 
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ผลกำรด�ำเนินงำน
ตามยุทธศาสตร์
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1.1	 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
	 1)	ประชุมหารือแนวทางการดำาเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	
ศนูย์คณุธรรม	(องค์การมหาชน)	เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการด�าเนนิงานฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ณ	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ที่ประชุมได้หารือข้อสรุปผลการด�าเนินงานของ 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	และคณะอนุกรรมการชุดต่าง	ๆ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	

โดยได้มกีารจดัท�าหนงัสือการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ประจ�าปี	2562	ซึง่กรมการศาสนาได้เผยแพร่หนังสอื 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือ
นำนำชำติ

ผลงานส�าคญั
	 •	 จัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดนำาร่อง	 4	 จังหวัด/ภูมิภาค	 รวม	 507	 องค์กร		
	 	 ผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่าง	ๆ	กว่า	2,000	คน
	 •	ถอดบทเรยีนกรณตีวัอย่างองค์กร/ชมุชนคณุธรรมต้นแบบจาก	4	จงัหวดั	รวม	56	ตอน
	 •	 เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ		
	 	 ปี	2564	รวม	132	องค์กร
	 •	สนับสนุนการดำาเนินงานเวทีติดตามผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	
	 	 แห่งชาติ	ฉบับที่	1	ของหน่วยงาน	องค์กร	และกลไกคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม	
	 	 ระดับกระทรวง	รวม	80	คน	และระดับจังหวัด	77	จังหวัด	รวม	456	คน	
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ได้ประสานความร่วมมอื	สือ่สาร	แลกเปลีย่นข้อมลู

ข่าวสารและเครื่องมือของหน่วยงาน	 เผยแพร่ผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ	เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม	และ	แอปพลิเคชัน	

Moral	Touch	ของศูนย์คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

	 2)	ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห ่งชาติ	 เมื่ อวันที่ 	 3	 กันยายน	 2563	 ณ	 

ตึกบัญชาการ	 ท�าเนียบรัฐบาล	 โดยศูนย์คุณธรรม

น�าเสนอวาระรายงานผลการจัดงานสมัชชา

คุณธรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	10	ประจ�าปี	2562	และ

การจดักจิกรรมสนบัสนนุการขบัเคลือ่นแผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2559-

2564)	ปีงบประมาณ	2563	และรายงานผลการจัด

สมัชชาคุณธรรม	 4	 จังหวัด/ภาค	 ต่อท่ีประชุม	 

ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการจัดสมัชชาคุณธรรม 

เป็นกิจกรรมที่ดีควรด�าเนินการต่อไปและขยายผล

ไปจังหวัดอื่น	ๆ	ด้วย

	 3)	เวทีติดตามผลการขับเคลื่อนแผนแม่บท	
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน	องค์กร	และกลไก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง	
และระดับจังหวัด	 77	 จังหวัด	 ใน	 4	 ภูมิภาค  
โดยศนูย์คณุธรรม	ได้สนบัสนนุงานวชิาการ	ร่วมเป็น 

วิทยากรกระบวนการและจัดกระบวนการแลกเปลีย่น 

ความคิดเห็นกลุ ่มย่อย	 ในการจัดเวทีสัมมนา 

แลกเปลีย่นความคดิเหน็และพฒันาเตรยีมปรบัปรงุ

แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	2	ของผู้แทน

หน่วยงานระดับกระทรวง	 20	 กระทรวงและ 

หน่วยงานอิสระ	และกลไกระดับจังหวัด	ดังนี้

แก่หน่วยงานภาคส่วนต่าง	ๆ	แล้ว	และได้มอบให้ 

ศูนย์คุณธรรมน�าไปประชาสัมพันธ์ยังเครือข่าย 

ทางสังคม	 และเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติและรายงานต่อคณะรัฐมนตร ี

เพื่อทราบ	 และที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการ

ด�าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ	 คณะกรรมการ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2563	 โดยสร้างความร่วมมือในการจัดเวที

ติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ	 ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

ระดับกระทรวง	 หน่วยงานส่วนกลาง	 และระดับ

จังหวัด	 4	 ภูมิภาค	 และได้ร่วมเตรียมการหารือ 

การจัดท�าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	

ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2566-2570)	

	 นอกจากนี้	 ยังมีแผนพัฒนาทีมวิทยากร 

ส่งเสริมคุณธรรมของฝ่ายเลขาฯ	 พร้อมจัดท�าสื่อ

และคู ่มือการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บท 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 เพื่อเป็นกลไกและ 

สื่อกลางในการขยายผลส่งเสริมคุณธรรม	 ทั้งน้ี 

ศนูย์คณุธรรมและกรมการศาสนาในฐานะฝ่ายเลขาฯ	
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	 3.1)	 จดัเวทสีมัมนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

และพัฒนาเตรียมปรับปรุงแผนแม่บทส่งเสริม	

คุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	 2	ของผู้แทนหน่วยงาน

ระดับกระทรวง	20	กระทรวงและหน่วยงานอิสระ	

เมือ่วนัท่ี	20-21	กรกฎาคม	2563	ณ	จงัหวัดเพชรบรุ	ี

มีหน่วยงาน	เข้าร่วม	50	หน่วยงาน	จ�านวน	80	คน

	 3.2)	 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการ

ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	

ส่วนภมูภิาคประจ�าปี	2563	ศนูย์คณุธรรม	(องค์การ

มหาชน)	ร่วมจดักระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ล

การขบัเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ	

ฉบับที่	1	และรับฟังความเห็นเพื่อเตรียมการจัดท�า

แผนแม่บทฯ	ฉบับที	่2	ในการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

ติดตามผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม

คณุธรรมแห่งชาตส่ิวนภมูภิาค	ประจ�าปี	2563	ดงันี้

 ภาคเหนอื : จงัหวดัเชยีงใหม่ เมือ่วนัที	่28-29	

สงิหาคม	2563	ณ	โรงแรมโลตัสกาดสวนแก้ว	อ�าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่	จงัหวดัเชยีงใหม่	มผีูร่้วมประชมุจาก

กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับ

จังหวัด	17	จังหวัดภาคเหนือ	จ�านวน	102	คน

 ภาคกลาง : จังหวัดชลบุรี	 เมื่อวันท่ี	 3-4	

กันยายน	 2563	 ณ	 โรงแรมเอวัน	 พัทยา	 อ�าเภอ

บางละมุง	 จังหวัดชลบุรี	 มีผู้ร่วมประชุมจากกลไก

คณะอนุกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมระดบัจงัหวดั	25	

จังหวัดภาคกลาง	จ�านวน	150	คน

 ภาคใต้ : จังหวัดนครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	

14-15	 กันยายน	 2563	ณ	 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน	

อ�าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช	จงัหวดันครศรธีรรมราช	

มีผู้ร่วมประชุมจากกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมระดับจังหวัด	จ�านวน	80	คน	
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 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื : จงัหวดัอดุรธานี 

เมือ่วนัที	่24-25	กนัยายน	2563	ณ	โรงแรมเซน็ทารา 

และคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี	 อ�าเภอเมือง

อุดรธาน	ีจงัหวดัอดุรธานี	มผีู้ร่วมประชมุจากกลไก

คณะอนกุรรมการส่งเสรมิคณุธรรมระดบัจงัหวดัทัง้	20	

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จ�านวน	120	คน

1.2	งานขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชา
คุณธรรม
	 1)	 ประสานเชื่อมโยงเชิงนโยบายและสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทางสังคม	 มีการ
ด�าเนินการจัดเวทีกระบวนการสร้างความเข้าใจ

และเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมของ	 4	 จังหวัด

น�าร่องใน	4	ภูมิภาค	ดังนี้	

 ภาคเหนือ :	 มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจ

และหารอืแนวทางความร่วมมอืร่วมกบัหน่วยงานใน

พื้นที่	จ�านวน	3	ครั้ง	โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ

ส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย	 ร่วมสนับสนุนเชิง

นโยบายและผู้แทนองค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการ	

จ�านวน	 58	 องค์กร	 เกิดการรวมกลุ่มเครือข่าย 

ทางสังคม	13	 เครือข่าย	ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น	288	

คน	เกดิความร่วมมอืด้านวิชาการจากมหาวิทยาลยั

แม่ฟ้าหลวงในการจดัท�าข้อมลูสถานการณ์คุณธรรม

ในจังหวัด

 ภาคกลาง :	 มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจ

และหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับหน่วยงาน 

ในพ้ืนท่ี	จ�านวน	2	ครัง้	โดยผูว่้าราชการจงัหวัดและ

ส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ร่วม

สนับสนุนเชิงนโยบาย	 และผู ้แทนองค ์กรที ่

เข้าร่วมกระบวนการ	จ�านวน	52	องค์กร	 เกิดการ

รวมกลุม่เครอืข่ายทางสงัคม	11	เครือข่าย	ผูเ้ข้าร่วม

รวมทั้งสิ้น	150	คน	เกิดความร่วมมือด้านวิชาการ

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการ

จัดท�าข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัด

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :	 มีการจัดเวที

สร้างความเข้าใจและหารือแนวทางความร่วมมือ

ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่	จ�านวน	1	ครั้ง	โดยผู้ว่า

ราชการจงัหวดัและส่วนราชการในจงัหวดัอดุรธานี	

ร่วมสนับสนุนเชิงนโยบาย	 และผู้แทนองค์กรท่ี 

เข้าร่วมกระบวนการ	จ�านวน	28	องค์กร	 เกิดการ

รวมกลุ่มเครือข่ายทางสังคม	6	เครือข่าย	ผู้เข้าร่วม

รวมท้ังส้ิน	 63	 คน	 เกิดความร่วมมือด้านวิชาการ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 ในการจัดท�า

ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัด

 ภาคใต้ :	มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจและ

หารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานใน

พื้นที่	จ�านวน	1	ครั้ง	โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและ

ส่วนราชการในจังหวัดสุราษฏร์ธานี	 ร่วมสนับสนุน

เ ชิงนโยบาย	 และผู ้ แทนองค ์กร ท่ี เข ้ าร ่ วม

กระบวนการ	จ�านวน	80	องค์กร	เกิดการรวมกลุ่ม

เครือข่ายทางสังคม	 8	 เครือข่าย	 ผู้เข้าร่วมรวม 

ทั้งสิ้น	160	คน	เกิดความร่วมมือด้านวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี	 ในการจัดท�า

ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัด

	 2)	จัดเวทีกระบวนการแลกเปลี่ยนความ	
คิดเห็นแนวทางการขับเคล่ือนคุณธรรม	 ยกร่าง
แผนการขับเคลื่อน	 และเตรียมการจัดสมัชชา

คุณธรรมในแต่ละจังหวัด	 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย

ทางสังคมของ	4	จังหวัดน�าร่องใน	4	ภูมิภาค	ดังนี้
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 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย :	มีการจัดเวที

หารือแนวทางความร่วมมือและยกร่างแผนการ 

ขับเคล่ือนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายในพื้นที่	

จ�านวน	4	ครั้ง	

 ครั้งที่ 1 หารือเครือข่ายภาคธุรกิจเชียงราย	

วันที่	13	มกราคม	2563	มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน	

43	 คน	 จาก	 22	 องค์กร	 ได้แนวทางการท�างาน 

ร่วมกันและได้รายชื่อเครือข่ายที่ส�าคัญในการ

ประสานความร่วมมือในอนาคต

 ครัง้ที ่2 หารอื	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	วนัที่	 

14	มกราคม	2563	และเครอืข่ายชมุชน	มหาวทิยาลยั

แม่ฟ้าหลวง	 รับด�าเนินงานด้านวิชาการ	 และ 

เครอืข่ายชมุชนได้กรอบการท�างานร่วมกนัของภาค

ชุมชน

 ครัง้ที ่3 หารือเครือข่ายภาคส่ือมวลชน	วันที่	 

15	มกราคม	2563	เกดิการเช่ือมโยงเครือข่ายส่ือสาร

คุณธรรมในจังหวัดเชียงราย	 จาก	 10	 หน่วยงาน/

สมาคมสื่อหลัก	 ๆ	 ในเชียงรายและสมาชิก

สื่อมวลชนในจังหวัดอีกกว่า	200	แห่ง	เพื่อน�าเสนอ

ผลเชิงรูปธรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร

เครือข่ายสื่อสารคุณธรรม	และแนวทางการท�างาน

ร่วมกัน	3	ปี	ตามแผนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

 ครั้งท่ี 4 ประชุมยกร่างแผนการขับเคล่ือน

จงัหวดัคณุธรรมและเตรยีมการจดัสมชัชาคณุธรรม

จังหวัดเชียงราย	 (11	 มีนาคม	 2563)	 ผู้เข้าร่วม

ประชุมจากหน่วยงานเครือข่ายทางสังคม	 13	 

เครือข่าย	จ�านวน	109	คน	73	หน่วยงาน	ผลการ

ประชมุ	ได้ร่างแผน/แนวทางการขบัเคลือ่นคณุธรรม

เครือข่ายทางสังคม	 13	 เครือข่าย	 ได้ข้อสรุป 

เป้าหมายเชิงพฤติกรรม	 3	 เรื่อง	 เป้าหมายเชิง

กระบวนการ	 3	 ระยะ	 และแนวทางร่วมการ 

ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม	6	แนวทางหลัก	มีการ

เสนอร่างกลไก	 องค์ประกอบคณะท�างาน	 และ

กระบวนการขบัเคลือ่น	13	เครอืข่ายทางสงัคม	และ

ได้ข้อเสนอต่อรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม

จังหวัดเชียงราย	
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 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา :	 มี

การจัดเวทีหารือแนวทางความร่วมมือและยกร่าง

แผนการขบัเคลือ่นคณุธรรมขององค์กรเครือข่ายใน

พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จ�านวน	2	ครั้ง	

 ครั้งที่ 1	หารือความร่วมมือการด�าเนินงาน

ด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรม	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ศรอียธุยา	และส�านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา	 เมื่อวันที่	 16	 มกราคม	 2563	 โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ความ

ร่วมมอืด้านวชิาการสนบัสนนุการขับเคลือ่นจงัหวดั

คุณธรรม	 และได้ร่างกรอบการท�างานออกแบบ

เครื่องมือการเก็บข้อมูลทางวิชาการเพื่อน�าไปใช้

ร่วมกันในปี	2563

	 การประชุมยกร ่างแผนการขับเคลื่อน 

เครือข่ายและภาพรวมจังหวัด	 และเตรียมเวที

สมชัชาคุณธรรมจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา	วันที	่16	

มีนาคม	2563	โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน

เครือข่ายทางสังคม	10	เครือข่าย	จ�านวน	92	คน	

58	หน่วยงาน	ผลการประชุม	ได้ร่างแผน/แนวทาง

การขับเคล่ือนคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม	 10	 

เครอืข่าย	ได้ข้อสรปุเป้าหมายเชงิพฤตกิรรม	3	เรือ่ง	

เป้าหมายเชิงกระบวนการ	 3	 ระยะ	 และแนวทาง

ร่วมการขบัเคลือ่นจงัหวดัคณุธรรม	7	แนวทางหลกั	

มกีารเสนอร่างกลไก	องค์ประกอบคณะท�างาน	และ

กระบวนการขบัเคลือ่น	10	เครอืข่ายทางสงัคม	และ

ได้	Theme	การจัดงานและข้อเสนอต่อรูปแบบการ

จัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ จังหวดัอดุรธานี  :  

มกีารจดัเวทหีารอืแนวทางความร่วมมอืและยกร่าง

แผนการขบัเคลือ่นคณุธรรมขององค์กรเครอืข่ายใน

พื้นที่จังหวัดอุดรธานี	จ�านวน	4	ครั้ง

 ครั้งที่ 1	ออกแบบเครื่องมือการศึกษาข้อมูล

สถานการณ์และต้นทนุทางคณุธรรมในพืน้ทีจ่งัหวดั

อดุรธาน	ีร่วมกับ	มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน	ีเมือ่

วันที่	8	มกราคม	2563	ผู้เข้าร่วม	จ�านวน	8	คน	ผล

การประชุมได้ชุดเครื่องมือการส�ารวจสถานการณ์

และต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดอุดรธานีและมีการ

หารือแผนการท�างานด้านวิชาการร่วมกันระหว่าง	

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 สวจ.อุดรธานี	 และ

ศูนย์คุณธรรม

 ครั้งที่ 2	 ประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคม 

ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานี	 เมื่อวันที่	 21	

มกราคม	2563	มีภาคีเครือข่ายทั้ง	6	กลุ่ม	เข้าร่วม

จ�านวน	62	องค์กร	จ�านวน	111	คน	พบว่า	ปัญหา
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เดก็และเยาวชน	ขาดวินยั	ขาดจติส�านกึ	เป็นปัญหา

เร่งด่วนท่ีควรได้รบัการแก้ไข	โดยเร่งสร้างจติส�านกึ	

ปลูกฝัง	 รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรู ้จักหน้าที	่ 

มีความรับผิดชอบ	 เป็นคนดีมีความเป็นไทย	 และ 

ได้ร่างแนวทางการท�างานของ	6	เครือข่ายในจงัหวัด

อดุรธานสี�าหรบัการวางแผนการท�างานต่อไป

 ครั้งที่ 3	 ประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคม 

ขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรม	 จังหวัดอุดรธาน	ี 

(เครอืข่ายภาคธรุกิจ	และเครอืข่ายสือ่มวลชน)	เมือ่

วันที่	 11	 กุมภาพันธ์	 2563	 องค์กรภาคีเครือข่าย 

เข้าร่วมประชุม	 15	 องค์กร	 จ�านวน	 39	 คน	 

เครือข่ายภาคธุรกิจ	เสนอให้มีการจัดตั้งกลไกภาค

ธุรกิจจากตัวแทนทุกประเภทเป็นทีมขับเคลื่อน	 

มีการจัดการความรู ้	 (KM)	 การถอดบทเรียน 

หน่วยงานธรุกจิทีเ่ป็นต้นแบบด้านคุณธรรม	เพือ่การ

ขยายผลในวงกว้าง	 ส�าหรับเครือข่ายสื่อมวลชน

จงัหวดัอดุรธาน	ี	มีเครือข่ายส่ือมวลชนทกุแขนงกว่า	

200	 องค์กร	 ที่ยินดีให้ความร่วมมือเป็นส่ือกลาง 

การน�าเสนอเรื่องราวดี	 ๆ	 ของทุกเครือข่ายและ

พร้อมจดักระบวนการให้ความรู้	เทคนคิการผลติสือ่

และจรรยาบรรณในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ 

ถูกต้องแก่ประชาชน	 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน

จังหวดัอดุรธานสีูเ่ป้าหมายการเป็นจงัหวัดคณุธรรม

ให้ได้	ภายใน	3	ปี

 ครั้งที่ 4	 ประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อน

จังหวดัคุณธรรมและเตรียมการจดัสมชัชาคณุธรรม

จังหวัดอุดรธานี	 เมื่อวันที่	 12	 มีนาคม	 2563	 

ผู้เข้าร่วมประชมุจ�านวน	123	คน	จาก	79	หน่วยงาน	 

ผลการประชุม	ได้ร่างแผน/แนวทางการขับเคลื่อน

คณุธรรมเครอืข่ายทางสงัคม	6	เครอืข่าย	ได้ข้อสรปุ

เป้าหมายเชิงพฤติกรรม	 3	 เรื่อง	 เป้าหมายเชิง

กระบวนการ	3	ระยะ	และแนวทางร่วมการขบัเคลือ่น

จังหวัดคุณธรรม	 7	 แนวทางหลัก	 มีการเสนอร่าง

กลไก	องค์ประกอบคณะท�างาน	และกระบวนการ

ขับเคลื่อน	6	เครือข่ายทางสังคม	และได้ข้อคิดเห็น	

Theme	 การจัดงานและข้อเสนอรูปแบบการจัด

สมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี	

 ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี : จัดเวทีหารือ

แนวทางความร่วมมอืและยกร่างแผนการขบัเคลือ่น

คุณธรรมขององค์กรเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี	จ�านวน	3	ครั้ง	ดังนี้	

 ครั้งที่ 1	หารือความร่วมมือการด�าเนินงาน

ด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรม	 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	ปี	 2563	 ร่วมกับ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	 และส�านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	วันที่	26	มกราคม	

2563	 ผู้เข้าร่วม	 จ�านวน	 10	 คน	 ผลการหารือ	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	 ยินดีให้ความ 

ร่วมมอืด้านวชิาการสนบัสนนุการขบัเคลือ่นจงัหวดั

คุณธรรม	 และได้ร่างกรอบการท�างานออกแบบ

เครื่องมือการเก็บข้อมูลทางวิชาการเพื่อน�าไปใช้

ร่วมกันใน	ปี	2563	
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 ครัง้ท่ี 2	การประชมุภาคเีครอืข่ายทางสงัคม

ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานี	 วันท่ี	 6	

กมุภาพันธ์	2563	ผูแ้ทนหน่วยงาน	องค์กรเครอืข่าย

ประชาสังคม	 8	 เครือข่าย	 มีผู ้เข้าร่วมประชุม	

จ�านวน	92	องค์กร	จ�านวนกว่า	160	คน	ผลการ

ประชุม	ได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรม

และค้นหาสถานการณ์ปัญหา	 “ปัญหาที่อยากแก	้

ความดีท่ีอยากท�า”	 รูปแบบ	 กระบวนการท�างาน	

และการก�าหนดกลไกการขับเคลื่อนของแต่ละ 

เครือข่าย	

 ครั้งที่ 3	 ประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อน

เครือข่ายทางสังคม	 เพื่อขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานี	

จงัหวดัคณุธรรม	และเตรียมการจดัสมชัชาคุณธรรม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 วันที่	 20	 มีนาคม	 2563	 มีผู้ 

เข้าร่วมประชุมจ�านวน	96	คน	จาก	62	หน่วยงาน	

ผลการประชุม	ได้ร่างแผน/แนวทางการขับเคลื่อน

คณุธรรมเครอืข่ายทางสงัคม	8	เครอืข่าย	ได้ข้อสรปุ

เป้าหมายเชิงพฤติกรรม	 3	 เรื่อง	 เป ้าหมาย 

เชิงกระบวนการ	 3	 ระยะ	 และแนวทางร่วมการ 

ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม	7	แนวทางหลัก	มีการ

เสนอร่างกลไก	 องค์ประกอบคณะท�างาน	 และ

กระบวนการขับเคลื่อน	8	เครือข่ายทางสังคม	และ

ได้ข้อคิดเห็น	 Theme	 การจัดงานและข้อเสนอต่อ

รปูแบบการจดัสมชัชาคณุธรรมจงัหวัดสรุาษฎร์ธานี 

 3)	 การดำาเนินการจัดการองค์ความรู ้
สนับสนุนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
	 (1)	 การประชุมเตรียมความพร้อมขยายผล

การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่	ปี	2563	ของ	10	

จังหวดัคณุธรรม	ซึง่ผลการประชมุได้ข้อสรปุรปูแบบ

แนวทางการส่งเสรมิคณุธรรมเชงิพืน้ทีเ่พือ่ขยายผล

ในปี	 2563	 แกนน�าขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมทุก

จังหวัดทราบ	 และเข้าใจบทบาท	 แนวทางการ 

ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม

ในอนาคตต่อไป

	 (2)	 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน

การขับเคลื่อนคุณธรรม	 ความรู ้	 กระบวนการ 

ขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้น ท่ี จังหวัดส ่งเสริม

คุณธรรม	 6	 จังหวัด	 จ�านวน	 2	 ครั้ง	 เพื่อใช้เป็น

แนวทางเผยแพร่ขยายผลในจังหวัดน�าร่องปี	 2563	

ผลการประชมุ	ได้ชดุข้อมลูองค์ความรูก้ระบวนการ

ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม	 2	 ชุด/เรื่อง	 5	 กรณ	ี 

แกนน�าขบัเคลือ่นท่ีเข้าร่วมกระบวนการได้รับการ

พัฒนาศักยภาพและทราบข้อมูลการขับเคลื่อน

ปัจจุบันไปในแนวทางเดียวกัน

1.3	จัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
นำาร่องใน	4	ภูมิภาค	
	 เพือ่ประกาศเจตนารมณ์การขบัเคลือ่นวาระ

ด้านคุณธรรมในภาพรวมของจังหวัด	 โดยพัฒนา

กระบวนการมีส ่วนร่วมและความร่วมมือของ 

เครือข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อนส่งเสริม

คุณธรรม	6	ภาคส่วน	ได้แก่	ภาครัฐ	ธุรกิจเอกชน	

สถาบันการศึกษา	 สถาบันทางศาสนา	 สื่อสาร

มวลชน	 ภาคประชาสังคมและชุมชน	 ในการ 
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ขบัเคลือ่นคณุธรรมของสงัคมไทย	โดยได้จดัสมชัชา

คุณธรรมระดับจังหวัด	 มีหน่วยงาน	 องค์กรภาคี

เครือข่ายทางสังคมทั้งในระดับองค์กร	 ชุมชน	

อ�าเภอและจังหวัด	 ในภาพรวมทั้ง	 4	 จังหวัด	 เข้า

ร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมกว่า	507	องค์กร	

ผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่าง	ๆ	กว่า	2,000	คน	

มีองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมน�าเสนอผลการ 

ส่งเสรมิคณุธรรมกว่า	117	แห่ง	โดยแบ่งเป็นจงัหวัด/

ภาคต่าง	ๆ	รวมทั้งการจัดประชุมรับฟังความเห็น

องค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	ดังนี้

 ค รั้ ง ที่  1  สมั ช ช าคุณธ ร รมจั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา	 จัดข้ึนภายใต้แนวคิด	 “ชาว

อยุธยามีวินัย	ใส่ใจส่วนรวม”	เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	

2563	 ณ	 โรงแรมคาวาลิคาซ่า	 จังหวัดพระนคร 

ศรอียุธยา	ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมอื	

85	หน่วยงาน	โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน

จ�านวน	355	คน	จากองค์กรเครือข่ายทางสังคม	9	

เครือข่าย	 และร่วมจัดบูธแสดงผลงานการส่งเสริม

คณุธรรม	24	หน่วยงาน	รวมทัง้การมอบเกยีรตบิตัร

ยกย่องหน่วยงาน	 องค์กร	 ชุมชนต้นแบบด้าน

คุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง	 17	 หน่วยงาน	 

	 ภายในงานมีกิจกรรมส�าคัญ	 ประกอบด้วย	

การบรรยาย	 เรื่อง	 การพัฒนาระบบนิเวศด้าน

คุณธรรมในพื้นท่ี	 การเสวนาน�าเสนอกรณีศึกษา	

ชุมชน	องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	ซึ่งท�าให้ผู้เข้า

ร่วมงานได้รับรู้และเข้าใจเพื่อน�าไปขยายผลสู่การ

ปฏิบัติในองค์กร	 4	 กรณี	 และมีข้อสรุปในการ 

ขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็น

อัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัด	 ได้แก่	 “วินัย	

และใส่ใจส่วนรวม”	ในทุกพื้นที่	

	 สาระส�าคญัในการประกาศเจตนารมณ์	4	ข้อ	 

ประกอบด้วย	

	 1)	ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน	องค์กร	

ชุมชน	 อ�าเภอ	 และจังหวัด	 ตามหลักเกณฑ์การ 

ส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 

แห่งชาติ	 โดยเน้น	 “การระเบิดจากภายใน”	 
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ด้วยการมุ่งม่ันพัฒนาองค์กร	 หรือชุมชนของ

ตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรม	 และชุมชน

คุณธรรม	

	 2)	การสื่อสาร	รณรงค์	และประยุกต์ใช้

หลักคุณธรรมร่วมของจังหวัด	 ให้ครอบคลุม

องค์กรเครอืข่ายทางสงัคม	ทกุเครอืข่ายในพืน้ที่

จังหวัด	 โดยการมีส ่วนร่วมในการก�าหนด

แนวทางการขบัเคลือ่นคณุธรรมร่วมของจงัหวัด	

และจะด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม

คุณธรรมให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมด้าน

คุณธรรมเป้าหมาย	

	 3)	การค้นหา	ยกย่อง	เชิดชู	บคุคล	หน่วย

งาน	องค์กร	ชมุชน	ทีม่แีบบอย่างด้านพฤตกิรรม

ที่ควรค่าแก่การยกย่อง	หรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจ

ในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่าง 

ให้กับสังคมในโอกาสต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	

	 4)	 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ	 การ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของแกนน�า	 บุคลากร	 ที่ท�า

หน้าทีใ่นองค์กรต้นแบบให้มศีกัยภาพในการเป็น

แหล่งเรียนรู ้และถ่ายทอดเพื่อขยายผลให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่	

	 โดยภายในงานมีการถ ่ายทอดทาง	 

facebook	 live	 ของเพจศูนย์คุณธรรม	 ซึ่งมีผู้

เข้าถึง	 จ�านวน	 6,619	 คน	 และทางสถานีวิทยุ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทย	จังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง

  ครั้งที่ 2 สมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี 

ภายใต้แนวคิด“ฮักมั่นอุดรธานี	 เมืองคนดี	 มี

คุณธรรม”	 เมื่อวันที่	 18	 สิงหาคม	 2563	ณ	 ห้อง 

ประชุมมลฑาทิพย์	ฮอลล์	จังหวัดอุดรธานี	ได้ร่วม

ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ	 104	 หน่วยงาน	

โดยมผีูเ้ข้าร่วมงานจากทกุภาคส่วน	460	หน่วยงาน	

จากองค์กรเครือข่ายทางสังคม	 6	 เครือข่าย	 และ

ร่วมจัดบูธแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม	 23	

หน่วยงาน	
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	 ภายในงานมีกจิกรรมส�าคญั	ประกอบด้วย	 

การบรรยาย	 เรื่อง	 การพัฒนาระบบนิเวศ 

ด้านคุณธรรมในพื้นที่	การเสวนาน�าเสนอกรณี

ศึกษา	ชุมชน	องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	5	

กรณีศึกษา	ที่ท�าให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจและ

เรยีนรูเ้พ่ือน�าไปขยายผลสูก่ารปฏบิตัใินองค์กร	

การน�าเสนอสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัด	

และอภิปรายแบบมีส่วนร่วม	 โดยได้ข้อสรุปที่

จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรม

ทีเ่ป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจงัหวัด	ได้แก่	

“สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น	 สร้างจิตส�านึก 

ที่ดี	 ส่งเสริมความมีวินัย	 และใส่ใจประโยชน์

ส่วนรวม”	ในทุกพื้นที่	

	 ภายในงานมกีารถ่ายทอดทาง	facebook	 

live	ของเพจศนูย์คณุธรรม	ซึง่มผีูเ้ข้าถงึ	จ�านวน	

5,188	คน	และทางสถานวิีทยกุระจายเสยีงแห่ง

ประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีและจังหวัด 

ใกล้เคียง

 ครั้งท่ี 3 สมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย 

ภายใต้แนวคิด“เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม	น�าพา

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”	 เมื่อวันที่	 21	 สิงหาคม	

2563	 ณ	 ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ	 GMS	

จังหวัดเชียงราย	ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความ

ร่วมมือ	 213	 หน่วยงาน	 โดยมีผู้เข้าร่วมงานจาก 

ทุกภาคส่วนจ�านวน	575	คน	จากองค์กรเครือข่าย

ทางสังคม	 13	 เครือข่าย	 และร่วมจัดบูธแสดง 

ผลงานการส่งเสริมคุณธรรม	47	หน่วยงาน	

	 ภายในงานมีกิจกรรมส�าคัญ	 ประกอบด้วย	

การบรรยาย	 เรื่อง	 การพัฒนาระบบนิเวศด้าน

คุณธรรมในพื้นท่ี	 การเสวนาน�าเสนอกรณีศึกษา	

ชุมชน	องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	6	กรณีศึกษา	

ที่ท�าให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจและเรียนรู้เพื่อน�าไป

ขยายผลสู ่การปฏิบัติในองค์กร	 การน�าเสนอ

สถานการณ์คุณธรรมของจังหวัด	 และอภิปราย 

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 มีข้อสรุปการ 

ขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็น

อัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงราย	ได้แก่	
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“สร้างจิตส�านึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

ร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเส่ียงในเด็กและเยาวชน	

สร้างวนิยัจราจร	และคณุธรรมเป้าหมายตามบรบิท

ของหน่วยงาน”	 ในทุกพื้นที่	 โดยภายในงานมีการ

มีกิจกรรมส�าคัญ	ประกอบด้วย	การบรรยาย	เรื่อง	

การพัฒนาระบบนิเวศด้านคุณธรรมในพื้นที่	 การ

เสวนาน�าเสนอกรณีศึกษา	 ชุมชน	 องค์กรต้นแบบ

ด้านคุณธรรม	 7	 กรณี	 ซึ่งท�าให้ผู้เข้าร่วมงานได้

ถ ่ ายทอดทาง	 facebook	 l i ve	 ของ เพจ 

ศูนย์คุณธรรม	ซึ่งมีผู้เข้าถึง	จ�านวน	6,162	คน	และ

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	

จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง

 ครัง้ท่ี 4 สมชัชาคณุธรรมจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ภายใต้แนวคิด	 “สุราษฎร์ธานี	 เมืองคนดี	 มีวินัย	 

ใจสะอาด	ไม่ขาดคุณธรรม”	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	

2563	 ณ	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ได้ร่วมประกาศ

เจตนารมณ์ความร่วมมือ	 105	 หน่วยงาน	 โดยม ี

ผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน	450	คน	จากองค์กร

เครอืข่ายทางสงัคม	8	เครอืข่าย	และร่วม

จัดบูธแสดงผลงานการส่งเสริม

คุณธรรม	23	หน่วยงาน	การ

มอบเกียรติบัตรยกย ่อง

หน่วยงาน	 องค์กร	 ชุมชน	

ต้นแบบด้านคุณธรรมที่

ควรค่าแก่การยกย่อง	 29	

บุคคล	/องค์กร	ภายในงาน
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สรุปภาพรวมการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัด	ดังนี้	

-	 Facebook	live	ศูนย์คณุธรรม

-	 วิทยุ	สวท.	

	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-	 Facebook	live	ศูนย์คณุธรรม	

-		วทิย	ุสวท.จงัหวดัเชยีงราย

-	 Facebook	live	ศูนย์คณุธรรม

-		วทิย	ุสวท.	จงัหวดัอดุรธานี

-	 Facebook	live	ศูนย์คณุธรรม

-	 วทิย	ุสวท.	จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

-	 ถ่ายทอดสด	 ทางสถาน	ี NBT	 

	 14	จงัหวดัภาคใต้

พระนครศรอียธุยา

เชียงราย

อุดรธานี

สุราษฎร์ธานี

รวม

85

213

104

105

507

24

47

23

23

117

355

575

460

450

1,840

17

-

-

29

46

จังหวัด
องค์กรภาคี
ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์

บูธ
นิทรรศการ

ผู้เข้า
ร่วมงาน

มอบประกาศ
เกียรติคุณ การเผยแพร่ทางสื่อ

เข้าใจและเรียนรู้เพื่อน�าไปขยายผลสู่การปฏิบัติใน

องค์กร	 การน�าเสนอสถานการณ์คุณธรรมของ

จังหวัด	 และอภิปรายแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วน	มข้ีอสรปุการขบัเคลือ่นคณุธรรมเป้าหมายเชงิ

พฤตกิรรมท่ีเป็นอัตลกัษณ์คณุธรรมร่วมของจงัหวัด	

ได้แก่	 “สุราษฎร์ธานี	 เมืองคนดี	มีวินัย	ใส่ใจส่วน

รวม”	ในทกุพืน้ที	่โดยภายในงานมกีารถ่ายทอดทาง	

facebook	live	ของเพจศนูย์คณุธรรม	ซึง่มผู้ีเข้าถึง	 

จ�านวน	 5,833	 คน	 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 

แห่งประเทศไทย	 จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัด

ใกล้เคยีง	มกีารถ่ายทอดสด	สถานีโทรทัศน์ช่อง	NBT	 

ไปยัง	14	จังหวัดภาคใต้	ช่วงเวลา	08.30-10.00	น.	

ซึ่งมีผู้รับประโยชน์จากการเผยแพร่ส่ือ	 จ�านวน

ประมาณ	300,000	คน	
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1.4	 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
องค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม	
แห่งชาต ิ

	 หัวข้อ	 “คุณธรรมกับการแก้ไขปัญหาวิกฤต

ในสังคมไทย”	เมือ่วันที	่9	กนัยายน	2563	ณ	อาคาร 

อิมแพ็คฟอรั่ม	 เมืองทองธานี	 แจ้งวัฒนะ	 จังหวัด

นนทบุรี	 ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้แทน

หน่วยงานองค์กร	ภาคีเครือข่าย	6	เครือข่าย	ได้แก่	

เครอืข่ายองค์กรภาครฐั	เครอืข่ายองค์กรภาคธรุกิจ

เอกชน	 เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา	 เครือข่าย

องค์กรภาคประชาสงัคม	ชุมชน	ครอบครัว	และเดก็

และเยาวชน	 เครือข่ายองค์กรศาสนา	 เครือข่าย

องค์กรภาคสื่อมวลชน	 ร่วม	 120	 องค์กร	 และ 

แกนน�าหน่วยงาน	 องค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม	 

ในพื้นที่	10	จังหวัดคุณธรรมน�าร่อง	จาก	4	ภูมิภาค	

จ�านวน	 250	 คน	 เพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์

คุณธรรม	 แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละ 

เครือข่าย	 และรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 

แห่งชาติ	ครัง้ท่ี	11	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ต่อไป		
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมวทิยากรคณุธรรมและพฒันา
กระบวนการรบัรององค์กรคุณธรรม

ผลงานส�าคญั
	 •	ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม	 ในเครือข่ายภาครัฐ	 รวม	12	หน่วยงาน,	 เครือข่ายชุมชน		
	 	 70	ชุมชน,	เครือข่ายการศึกษา	16	โรงเรียน	
	 •	ผลิตสื่อส่งเสริมองค์กรคุณธรรม	 แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม	 และ	
	 	 สื่อส่งเสริม	“ศาสตร์พระราชา”	ผ่านเพจมนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่
	 •	พฒันาระบบฝึกอบรมแบบออนไลน์	2	หลกัสตูร	ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการสถาบนั	
	 	 วิทยากรคุณธรรม	เพื่อรองรับต่อสถานการณ์โควิด	19	
	 •	จัดอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตในพื้นที่	 4	 จังหวัด/ภาค		
	 	 รวม	824	คน	
	 •	มอบรางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบประจำาปี	2563	ให้กับ	50	องค์กรธุรกิจ

2.1	ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม	
	 1)	ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมของเครือข่ายการศึกษา	 ด�าเนินการน�าเกณฑ์มาตรฐาน

โรงเรียนคุณธรรมส่งเสริมให้เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน	จ�านวน	4	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

อุดรธานี	เชียงราย	และสุราษฎร์ธานี	ดังนี้

	 1.1)	 การน�าเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมท่ีศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้นไปส่งเสริมให้องค์กร 

เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนประเมินผลตนเองตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม	 โดยการจัด

ประชุมท�าความเข้าใจ	 ร่วมกับส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา	
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	 1.2)	 การติดตามและตรวจสอบผลการ

ประเมิน	โดยโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินจะมีผล

คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของคะแนนทั้งหมด	

ซึง่เป็นการติดตามและตรวจสอบผลการประเมนิกับ

โรงเรียนที่ได้ประเมินตนเองและสมัครใจรับการ

ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม	 รวมทั้งมี

การสังเคราะห์ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ศูนย์คุณธรรมเพื่อการพัฒนาให้ได ้มาตรฐาน

โรงเรียนคุณธรรม	จ�านวน	16	โรงเรียน	ได้แก่

	 •	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 โรงเรียนที่ได้

ประเมินตนเองและสมัครใจรับการประเมินจ�านวน	

6	โรงเรียน	

	 •	 จังหวัดเชียงราย	 โรงเรียนท่ีได้ประเมิน

ตนเองและสมัครใจรับการประเมิน	 จ�านวน	 4	

โรงเรียน	

	 •	 จังหวัดอุดรธานี	 โรงเรียนที่ได้ประเมิน

ตนเองและสมัครใจรับการประเมิน	 จ�านวน	 2	

โรงเรียน	

	 •	 จังหวดัสรุาษฎร์ธานี	โรงเรยีนท่ีได้ประเมนิ

ตนเองและสมัครใจรับการประเมิน	 จ�านวน	 4	

โรงเรียน

	 รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะ	 เพื่อให้โรงเรียน

น�าไปพัฒนาโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานโรงเรียน

คุณธรรม	 ลงพื้นที่ติดตามเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่

สอดคล้องกับบรบิทโรงเรยีน	ท่ีสามารถน�าไปพฒันา

โรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัด	เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และ

คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ	 รวมถึงก�าหนด

บทบาทหน้าทีศ่กึษาธกิารเขตพืน้ทีก่ารศกึษาต่าง	ๆ 	

ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

กบัศนูย์คุณธรรม	และจดัอบรมเชิงปฏบิตักิาร	“การ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามมาตรฐานโรงเรียน

คุณธรรม”	 ให้กับผู้บริหาร	 ครูแกนน�า	 จ�านวน	 4	

ครั้ง/จังหวัด	รวม	54	โรงเรียน	ได้แก่

	 •	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ระหว่างวันท่ี	

18-19	กรกฎาคม	2563	ณ	ห้องประชุมโรงเรียนวัด

ช่างทอง	 อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	 โรงเรียนที่เข้า

ร่วม	11	โรงเรียน

	 •	 จังหวัดอุดรธานี	 ระหว่างวันที่	 25-26	

กรกฎาคม	2563	ณ	ห้องประชุมโรงเรียนประจักษ์

ศิลปาคาร	อ�าเภอเมืองอุดรธานี	โรงเรียนที่เข้าร่วม	

14	โรงเรียน

	 •	 จังหวัดเชียงราย	 ระหว่างวันที่ 	 8-9	

สิงหาคม	 2563	 ณ	 ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิค

เชียงราย	 อ�าเภอเมืองเชียงราย	 โรงเรียนที่เข้าร่วม	

12	โรงเรียน	

	 •	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ระหว่างวันที่	22-23	

สิงหาคม	2563	ณ	ห้องประชุมส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา	 เขต	 11	 อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	

โรงเรียนที่เข้าร่วม	17	โรงเรียน
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	 2)	ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม	
เครือข่ายภาครัฐ	 ขับเคล่ือนแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่การพัฒนาองค์กร 

สูม่าตรฐานองค์กรคณุธรรม	ตามแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ	จ�านวน	12	องค์กร	ดังนี้	

  (1) บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)	 จัด

กระบวนการส่งเสริมองค์กรคณุธรรมให้กบัผูบ้รหิาร

ของบริษัท	อสมท	 เมื่อวันที่	 29	ตุลาคม	2562	ณ	

อาคารปฏิบัติการ	5	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	

โดยมีผู้เข้าร่วมจ�านวน	50	คน	มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ผู้บริหารได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง	ถ่ายทอดไปยัง

พนักงานทุกระดับและน�าคุณธรรมเปลี่ยนแปลง 

ให้เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์	 ให้สอดคล้องกับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ	 ซ่ึงได้ข้อสรุปโดยก�าหนด 

เป้าหมายองค์กร	ท�าหน้าทีส่ือ่สารมวลชน	ส่งข้อมลู

ข่าวสารสาระประโยชน์สู่ประชาชนทุกกลุ่มอย่าง

เท่าเทียม	 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีการ

ก�ากบัดแูลกจิการท่ีดีเพือ่ขับเคล่ือนองค์กรสู่การเป็น

องค์กรคุณธรรม

  (2) ศู นย ์ ปฏิ บั ติ ก ารต ่ อต ้ านทุ จ ริ ต 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ จัดเวทีท�าความเข้าใจกระบวนการพัฒนา

องค์กรคณุธรรม	ให้ส�านกัปลดักระทรวงการพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ณ	กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 โดยมี

หน่วยงานเข้าร่วมจ�านวนกว่า	70	หน่วยงาน	ณ	ห้อง

ประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์	 

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม	ประจ�า

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.2563	 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร

ของกระทรวงฯ	 ยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการ

ด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ	 การส่งเสริม

คุณธรรมในองค์กร	โดยมีการบริหารจัดการองค์กร

ตามหลกัคณุธรรมและธรรมาภบิาลหรอืยึดหลกัการ

บริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี	และเกิดความรู้

ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนองค์กร

คุณธรรมด้วยคุณธรรม	4	ประการตามแผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 พร้อมท�า	 Work	 Shop	

ออกแบบแผนปฏบิตักิารในการส่งเสรมิคณุธรรมใน

องค์กรสูก่ารขบัเคลือ่นองค์กรคณุธรรมร่วมกนัและ

สามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและปฏิบัติ

ราชการบนฐานของความดี
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  (3) ส�านกันายกรฐัมนตร	ีจดัเวทที�าความ

เข้าใจกระบวนการพฒันาองค์กรคณุธรรมให้หน่วยงาน 

ภายใน	 14	 หน่วยงาน	 โดยมีผู ้เข้าร่วมจ�านวน 

กว่า	100	คน	ณ	โรงแรมปริ้นพาเลซ	มหานาค	เพื่อ

ให้เกิดการรับรู้และเข้าใจเร่ืองการพัฒนาองค์กร

คุณธรรม	ระดับขององค์กรคุณธรรม	แนวทางและ

กระบวนการพฒันาองค์กรคณุธรรม	สามารถจดัท�า

แผนงาน/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมได้	 จากการ

วเิคราะห์	“พฤตกิรรมของคนในองค์กรทีอ่ยากเหน็”	

และ	 “ปัญหาที่อยากแก้	 ความดีที่อยากท�า”	 ที่

สามารถเปลี่ยนแปลงสู่แนวปฏิบัติร่วมกันภายใต้

คุณธรรมหลัก	 4	 ประการ	 (พอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 

จิตอาสา)	 โดยจะน�าแนวทางการพัฒนาองค์กร

คุณธรรมไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเองต่อไป

  (4) กระทรวงอุตสาหกรรม	 จัดอบรม

แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม	 เมื่อวันที่	 13	

กุมภาพันธ ์	 2563	 ณ	 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส	

หลานหลวง	 กรุงเทพมหานคร	 ให้กับบุคลากรใน

สงักดักระทรวงอตุสาหกรรม	โดยมผีูเ้ข้าร่วมจ�านวน	

70	 คน	 ซึ่งการอบรมในครั้งน้ีเป็นงานสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการ	 “การขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม	

ประจ�าปี	 2563”	 โดย	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ

ทจุรติ	กระทรวงอตุสาหกรรม	มุง่เน้นให้ผูเ้ข้าอบรม

เกิดการรับรู ้และเข้าใจเรื่องการส่งเสริมองค์กร

คณุธรรม	สามารถน�าเสนอแนวคดิไปประยกุต์ใช้ใน

องค์กรของตนเอง	อีกทั้งยังเกิดความเข้าใจในการ

ท�าองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมไม่ใช่เรื่องยาก	 

ทกุอย่างเริม่ต้นทีต่นเองและชกัชวนเพือ่นในองค์กร 

ท�าเรือ่งด	ีๆ 	ร่วมกันโดยท่ีไม่จ�าเป็นต้องท�าเรือ่งใหญ่

แต่ให้เป็นเรื่องที่ดี	 โดยการสมัครใจที่จะร่วมกัน 

ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมให้เป็นไปในทิศทาง

เดยีวกันตามบรบิทของหน่วยงาน	อกีทัง้เพือ่พฒันา

และยกระดับหน่วยงานไปสู่	 “องค์กรคุณธรรม”	

ตามเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติต่อไป
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  (5) กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม	 จัดอบรมแนวทางการพัฒนา

องค์กรคุณธรรมให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 เมื่อวันที่	 5-6	

มีนาคม	 2563	 ณ	 โรงแรมไมด้า	 รีสอร์ท	 จังหวัด

กาญจนบุรี	 ประกอบด้วยผู้บริหาร	 และเจ้าหน้าที่

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ

นวัตกรรม	 จ�านวน	 50	 คน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

รณรงค์	ส่งเสริม	เผยแพร่แนวทางการส่งเสริมและ

พัฒนาองค์กรคุณธรรมแก่หน่วยงาน	 รวมถึง

บุคลากรที่ยังไม่ทราบว่าจะต้องด�าเนินการอย่างไร

ในการเป็นองค์กรคุณธรรม	 ให้เข้าใจเจตนารมณ	์

หลักคิด	 กระบวนการ	 และวิธีการในการส่งเสริม

และพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่มีมาตรฐานเป็นที่

ยอมรบัต่อสังคมและสามารถน�าความรูไ้ปถ่ายทอด

และส่งเสริมทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้และ

ยังก่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจเร่ืองการส่งเสริม

องค์กรคุณธรรมที่สามารถน�าเสนอแนวคิดไป

ประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง	

  (6) การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

อบรมหลักสูตรการพัฒนาแกนน�าส่งเสริมองค์กร

คุณธรรม	 แก่ผู้ปฏิบัติงานการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย	(กนอ.)	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	

เมื่อวันท่ี	 9-10	 มีนาคม	 2563	 ณ	 โรงแรมเซ็นจูรี่	

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	 ประกอบด้วย	 พนักงานและ 

ผู ้บริหาร	 กนอ.	 มีผู ้เข้าร่วมจ�านวน	 130	 คน	 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคล่ือน	 กนอ.	 เข้าสู่การ

เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมตามหลักเกณฑ์การ

ประเมนิองค์กรคณุธรรม	และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ของผู้บริหารและพนักงาน	 กนอ.	 ในการค้นหา

ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากท�า	และคุณธรรม

เป้าหมายของ	 กนอ.	 โดยการฝึกอบรมนี้ท�าให ้

ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบถึงกระบวนการ	 ขั้นตอน 

การขับเคลื่อนคุณธรรม	 และได้ร ่วมกันระดม 

ความคดิเหน็เพือ่คดิแผนงานประจ�ากลุม่/ฝ่าย	เพือ่

กลับไปเป็นข้อมูลในการจัดท�าแผนการขับเคลื่อน

องค์กรคณุธรรม	พร้อมทัง้มกีารประกาศเจตนารมณ์ 

ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่	 บุคลากร	 และผู้บริหาร 

ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต่อไป
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  (7) มหา วิทยาลั ย รั ง สิ ต 	 จั ดอบรม

กระบวนการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนา 

สถานศกึษาคณุธรรม	เมือ่วันที	่13	มนีาคม	2563	ณ	 

มหาวิทยาลัยรังสิต	จังหวัดปทุมธานี	ประกอบด้วย	

บุคลากรจากคณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัย

รงัสติ	จ�านวน	60	คน	เพือ่รับทราบผลการขับเคลือ่น

งานโครงการพฒันาสถานศกึษาคณุธรรม	พร้อมให้

ข้อเสนอแนะการด�าเนนิงานทีเ่ป็นประโยชน์	อกีทัง้ยงั 

สามารถท�าให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในกระบวน 

การขับเคล่ือนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษา

คุณธรรม	 ผ่านกิจกรรมระดมสมองสู่การพัฒนา

สถานศึกษาคุณธรรม	 ตามอัตลักษณ์	 (ซื่อสัตย์	 

มีวินัย	รับผิดชอบ	สามัคคี)	จากผลการด�าเนินงาน

ในปีแรกคณะท�างานจึงมีข้อเสนอแนะส�าหรับการ

ด�าเนินงานในปีที่	2	เพิ่มเติม	ดังนี้	

	 	 (1)	เพิ่มพื้นที่การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ

โชว์	แชร์	เชื่อมผลงานในรูปแบบตลาดนัดความดี	

	 	 (2)	จัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู ้	 

โดยเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลต้นแบบมาสร้าง 

แรงบนัดาลใจ	แบ่งปันประสบการณ์ตรงแก่บุคลากร

		 	 (3)	เพิม่กจิกรรมการยกย่องช่ืนชมหรือจดั

ประกวดบุคคลต้นแบบของคณะเทคนิคการแพทย	์

เป็นต้น

  (8) ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.)	จัดประชุมแนวทางการพัฒนา

องค์กรคุณธรรม	 เมื่อวันที่	 19	มิถุนายน	2563	ณ	

อาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย	 โดยมีผู้เข้าร่วมจ�านวน	 30	 คน	

สคร.	เป็นหน่วยงานภายใต้ก�ากับของกระทรวงการ

คลัง	 มีบทบาทหน้าท่ีในการเสนอแนะนโยบาย	

แผนการบรหิาร	และมาตรการต่าง	ๆ 	ในการพฒันา

รัฐวิสาหกิจ	 มีคุณธรรมเป้าหมายคือ	 "สามัคคี	 

ความรับผิดชอบ	 และระเบียบวินัย"	 อีกทั้งยังมี

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร

  (9) กรมกิจการเดก็และเยาวชน กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัด

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าท่ี

ให้การดูแลเด็กและเยาวชน	เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	

2563	และ	รุ่นที่	4	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2563	ณ	

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	อ�าเภอปากเกร็ด	

จังหวัดนนทบรุ	ีมผู้ีเข้าร่วมอบรมท้ัง	2	รุน่	กว่า	60	คน	 



48 รายงานประจำาปี 2563

โดยเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน	รุ่นที่	 2	

บรรยายในหัวข้อ	 “ขับเคล่ือนคุณธรรม	 สร้าง	 

แรงบนัดาลใจด้วยพลังบวก”	โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่

ส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 ปลูกจิตส�านึกให้กับ

บคุลากรท่ีปฏิบัตหิน้าทีใ่ห้การดแูลเดก็และเยาวชน	

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้	 ความ

เข้าใจ	ทักษะในการดูแล	พัฒนา	ส่งเสริมเด็กและ

เยาวชน	รวมทัง้ให้บคุลากรท�างานด้วยจติมุง่บริการ

และท�างานด้วยความสุข	 กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก	่

ข้าราชการ	ลูกจ้างประจ�าและพนักงานราชการ	ที่

ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์	นักจิตวิทยา	และ

พี่เล้ียงผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์/	 สถานแรกรับ	

สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน	 โดย	 รศ.นพ. 

สุริยเดว	ทรีปาตี	ได้ให้แนวคิดการด�าเนินชีวิตด้วย

คุณธรรม	 ปลุกพลังบวก	 ให้ก�าลังใจ	 และย�้าให ้

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กและเยาวชนมีความ

ภาคภูมิใจที่จะสามารถส่งเด็กให้ถึงฝั่งฝันเป็นคนดี

สู่สังคมได้	 พร้อมท้ังได้มีกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 

การชมวดีทิศัน์เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจจากต้นแบบ

องค์กร/บุคคลคุณธรรม	 การประเมินความเครียด

จากสถานการณ์	Covid-19	ค้นหาความภูมิใจที่ได้

ท�าหน้าท่ีของกรมกิจการเด็กและเยาวชน	 ค้นหา

ปัญหาที่อยากแก้	 ความดีที่อยากท�า	 และได้แบ่ง

กลุ ่มย ่อยอภิปราย	 จัดท�าโครงการ/กิจกรรม	 

ขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร	โดยผู้เข้าอบรมได้รับ

องค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร	และ

พร้อมท่ีจะขับเคล่ือนองค์กรด้วยคุณธรรมพลังบวก	

เป็น	“นักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ”	เพื่อเกื้อหนุน	 

ส่งเสริม	 เพิ่มคุณภาพให้กับสังคม	 ผ่านการสร้าง	

ปลกูฝัง	พฒันาให้เดก็และเยาวชนเตบิโตเป็นผูใ้หญ่

ที่ดีมีคุณธรรมความดีในอนาคตต่อไป

  (10) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ	บุคลากร

เพือ่เสรมิสร้างวฒันธรรม	ค่านยิม	และความผกูพนั

องค์กรในการป้องกันการทุจริต	 เมื่อวันท่ี	 25	

มิถุนายน	 2563	ณ	 โรงแรมโนโวเทล	 หัวหินชะอ�า	

จังหวัดเพชรบุรี	 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	70	คน	 โดยมี

วัตถุประสงค์ในการส ่งเสริมให ้บุคลากรของ 

กรมอนามัยทุกเขตพื้นที่	 เกิดแนวทางเสริมสร้าง

วัฒนธรรม	ค่านิยมองค์กร	และความผูกพันองค์กร	

ในการป้องกันการทุจริตและเป็นองค์กรคุณธรรม	 

ทีม่กีารบรหิารจดัการองค์กรตามหลกัคณุธรรมและ



49รายงานประจำาปี 2563

ผูจ้ดัการส�านกัส่งเสรมิและขบัเคลือ่นเครอืข่ายทาง

สังคม	 ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่อง	 "การประเมิน

ตนเองสูก่ารเป็นองค์กรคณุธรรม"	ให้กับข้าราชการ

จากส่วนงานในสงักดัรฐัสภาประมาณ	100	คน	เพือ่

ให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการพัฒนา

องค์กรคุณธรรม	 ซึ่งการพัฒนาคุณธรรมไม่ใช่ 

เรือ่งยาก	เริม่ต้นได้ง่าย	ๆ	โดยเริม่จากตัวเรา	อกีท้ัง 

เกิดแรงบันดาลใจในการลงมือปฏิบัติเพื่อส่งต่อ

ความดไีปสูค่นรอบข้าง	เพือ่นร่วมงานและองค์กรต่อไป

ธรรมาภบิาล	เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ

ขบัเคล่ือนองค์กรคณุธรรมด้วยคณุธรรม	4	ประการ	

ตามแผนแม่บท	 ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 พร้อม

ท�าการประเมินต้นทุนความดีและคุณธรรมของ

องค์กร	 รวมทั้งได้ร่วมกันท�า	 workshop	 เพื่อ

ออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

ร่วมกนัและสามารถน�าไปใช้ในการด�าเนนิชวิีตและ

ปฏิบัติงานบนฐานคุณธรรมต่อไป	

  (11)  รัฐสภา	จดังานเสวนาเวทแีลกเปล่ียน	 

หัวข้อ	 “การประเมินตนเองสู ่การเป็นองค์กร

คุณธรรม”	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2563	ณ	อาคาร

รฐัสภา	(อาคารจนัทรา	เกยีกกาย)	กรุงเทพมหานคร	

โดยมีพลอากาศเอก	 วีรวิท	 คงศักดิ์	 อดีตประธาน

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ	 ร่วมบรรยายให้ความรู้	 เรื่อง	

"เทคนิคการสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อน

องค์กรคุณธรรม"	 โดยมี	 นายยงจิรายุ	 อุปเสน	 
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  (12) ส�านักงานข่าวกรองแห่งชาติ	 ได้

บรรยายพเิศษเรือ่ง	“แนวทางการขับเคล่ือนสู่องค์กร

คุณธรรมในองค์กร”	เมื่อวันที่	30	กรกฎาคม	2563	

ณ	 ส�านักงานข่าวกรองแห่งชาติ	 โดยมีผู้เข้าร่วม

จ�านวน	60	คน	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	กระบวนการ	

แนวทางการด�าเนินงานที่จะพัฒนาคุณธรรมใน

องค์กร	 การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การประเมิน

องค์กรคุณธรรม	 พร้อมทั้งสร ้างจิตส�านึกที่ด	ี 

มีคุณธรรมจริยธรรม	 ซ่ือสัตย์สุจริต	 ต่อต้านการ

ทุจริต	 และน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใช้ในการท�างาน	 เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้

เป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป

	
	 3)	การลงนามบันทึกความร ่วมมือการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและมาตรฐาน
คุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	 ร่วมกับ	 สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การมหาชน)	 เมื่อวันที่	 31	
กรกฎาคม	 2563	 ณ	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	

กรุงเทพมหานคร	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 

ร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมให้บุคคลมีมาตรฐาน

อาชีพและมีคุณธรรม	(2)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้

เจ ้าหน ้าท่ีของสถาบันและบุคคลที่ เกี่ยวข ้อง 

ในระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีมาตรฐานด้านคุณธรรม	 

(3)	 ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่

รบัรองสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชพีให้

เป็นองค์กรคุณธรรม	 (4)	 ร่วมกันพัฒนาบุคคลที่

เกี่ยวข้องในระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นวิทยากร 

ส่งเสริมคุณธรรม	ให้มีทักษะ	ความสามารถ	และมี

คุณธรรม	 เผยแพร่ความเป็นมืออาชีพอย่างมี

คณุธรรม	และ	(5)	ร่วมกนัสร้างการรบัรูแ้ละยอมรบั

มาตรฐานด้านคุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	

ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ี 

ท�าร่วมกันให้เป็นที่แพร่หลายในทุกภาคส่วน	 โดย

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้	มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา

ทั้งสิ้น	3	ปี
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รูปแบบการดำาเนินงาน

คุณสมบัติผู้เรียน

-	 ครผููด้แูลโครงงานประจ�าปี	 

	 2563

-		สามารถเข้าเรียนจนครบ	 

	 20	ชั่วโมง

ช่วงเวลาเรียน

วนัที	่1	สงิหาคม	2563	-	วนัที	่ 

31	ตุลาคม	2563	ผู้เข้าร่วม

ครูผู ้ดูแลโครงงานประจ�าปี 

2 5 6 3 	 ในสั ง กั ด 	 สพฐ .	 

ลงทะเบยีนเข้าสมคัร	จ�านวน	

368	คน

คุณสมบัติผู้เรียน

-	 ผู ้ส�าเร็จการศึกษาตั้งแต ่

	 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

-	 สามารถ	ฟัง	พดู	อ่าน	และ

	 เขยีนภาษาไทยได้ในระดบัดี

2.2	พัฒนาระบบฝึกอบรม	และวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
	 1)	การพัฒนาระบบฝึกอบรมแบบ	Online	

หลักสูตร

กิจกรรมท่ี 1 หลักสูตรอบรม

ครูออนไลน์ พัฒนาโครงงาน

คุณธรรม ความร่วมมือจาก	3	

ฝ่าย	ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 (สพฐ.)	

กลุม่กลัยาณมติรเพือ่เครอืข่าย

วถิพีทุธ	(กคพ.)	ศนูย์คณุธรรม

เนื้อหาประกอบด้วย	10	ตอน

กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรเรียน 

ออนไลน์ “ต้นทุนชีวิต”	 โดย	

รศ.นพ.	สริุยเดว	ทรปีาต	ีผูเ้รยีน 

จะได ้ เรียนรู ้ กระบวนการ 

สร้างเสริมต้นทุนชีวิตโดยใช้

จิตวิทยาพลังบวก	 โดยค�านึง

ถึงระบบนิเวศของเด็กและ

เยาวชน	(บ้าน	ชมุชน	โรงเรยีน

และ	 สื่อ)	 เพื่อมุ่งเน้นให้เด็ก

เกิดทักษะ	 และมีจิตส�านึกท้ัง

ต่อตนเองและสังคมที่ตนเอง

อาศัยอยู่

กรอบเนื้อหา

บันทึกเนื้อหาประกอบด้วย	10	ตอน	(ตอนละ	

2	ชั่วโมง/20	ชั่วโมง)

-	 ตอน	1	:	คุณค่ามหาศาล	โครงงานคุณธรรม	

-	 ตอน	2	:	ความดีไม่โดดเดี่ยว	

-	 ตอน	3	:	สาวเหตุหาผล	ล้วนพันเกี่ยว	

-	 ตอน	4	:	ร่วมกัน	ท�าดี	อย่างมีปัญญา	

-	 ตอน	5	:	Plan	ดี	มีชัยไปกว่าครึ่ง

-	 ตอน	6:	ตามไป	Do	

-	 ตอน	7	:	Check	&	Art

-	 ตอน	8	:	ดอกผลแห่งการเรียนรู้

-	 ตอน	9	:	กลเม็ด	เด็ดตลาดนัด

-	 ตอน	10	:	ยิ่งกว่า	สิริ	มีทุกค�าตอบ	

เนื้อหาประกอบด้วย	 10	 ตอน	 (ตอนละ	 2	

ชั่วโมง/	20	ชั่วโมง)	

-	 ตอน	1:	พัฒนาการมนุษย์>	Pretest	

-	 ตอน	2:	จิตวิทยาพลังบวก	

-	 ตอน	 3:	 ระบบนิเวศของมนุษย์ในการ	 

	 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	

-	 ตอน	4:	ต้นทุนชีวิตในเด็กและเยาวชน	

-	 ตอน	5	:	กระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต	 

	 (เครื่องมือ)	

-	 ตอน	6	:	ต้นทุนชีวิตกับบริบทในโรงเรียน	

-	 ตอน	7	:	ต้นทุนชีวิตกับบริบทครอบครัว

-	 ตอน	8	:	ต้นทุนชีวิตกับบริบทชุมชน	

-	 ตอน	9	:	การประยกุต์ใช้ต้นทนุชวีติในปัญหา 

	 บริบทต่าง	ๆ	

-	 ตอน	10	:	สรุปบทเรียนส�าคัญ>	Post	test
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 2)	ฝึกอบรมโครงการวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 
จ�านวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร 

	 	 1)	 หลักสูตร	 นักบริหารนโยบายองค์กร

คุณธรรมเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่แบบ	5.0	รุ่นที่	2	

	 	 2)	 หลกัสตูร	ผูน้�ากระบวนการขบัเคลือ่น

องค์กรคุณธรรมยุคใหม่	รุ่นที่	1

	 	 3)	 หลักสูตร	พี่สอนน้อง	

	 	 4)	หลักสูตร	Moral	Project	Coaching	

(ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม)

	 	 5)	 หลักสูตร	 สร้างแรงบันดาลใจ	 ด้วย

ต้นทุนชีวิต	(Life	Assets)
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	 3)	อบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้าน
การทุจริต
	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ร่วมกับ	

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ	 จัดอบรมหลักสูตรวิทยากร 

ส่งเสริมคุณธรรม	รุ่นที่	1	และ	2	ภายใต้โครงการ

ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต 

ด้วยมิติวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม	 เพื่อสร้าง 

การเรยีนรูด้้านการส่งเสรมิคณุธรรมให้กบัผูเ้ข้าอบรม 

ด้วยกระบวนการบรรยาย	 อภิปรายรายกลุ่ม	 และ

การแลกเปล่ียนเรยีนรูจ้ากกรณศีกึษา	ประกอบด้วย	

3	 ส่วนส�าคัญ	 คือ	 1)	 สถานการณ์คุณธรรมของ

ประเทศและสถานการณ์คณุธรรมในจงัหวัดตนเอง	

2)	องค์ความรูก้ารพฒันาองค์กรคณุธรรมและระดบั

องค์กรคุณธรรม	3	ระดับ	3)	เครื่องมือการส่งเสริม

องค์กรคุณธรรมและกรณีศึกษาองค์กรคุณธรรมใน

บรบิทต่างๆ	โดยมเีป้าหมายเพือ่พฒันาศกัยภาพให้

เป็นผูน้�าด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทจุรติ	

เป็นวทิยากรกลางทีส่ามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์

กิจกรรมรณรงค์	 และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร

ตนเอง	 และขยายผลครอบคลุมทุกสายอาชีพ	

พัฒนาศักยภาพให้เป ็นผู ้น�าด ้านการส่งเสริม

คุณธรรมต่อต้านการทุจริต	 สามารถเป็นวิทยากร

กลางที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรม

รณรงค์	 ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง	 และ

ขยายผลครอบคลุมทุกสายอาชีพ	 พื้นที่	 4	 ภาค	

ได้แก่	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 

ภาคกลาง	และภาคใต้	รวมทัง้	8	รุน่	จ�านวน	824	คน	 

557	องค์กร	ดังนี้	

จังหวัดเชียงรายและ
เครือข่ายภาคเหนือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
เครือข่ายภาคกลาง

จังหวัดอุดรธานีและเครือข่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
เครือข่ายภาคใต้

รุ่นที่	1

110	คน	

84	องค์กร

รุ่นที่	2

93	คน	

65	องค์กร

รุ่นที่	1

88	คน	

57	องค์กร

รุ่นที่	2

127	คน	

80	องค์กร

รุ่นที่	1

100	คน

56	องค์กร

รุ่นที่	2

101	คน

56	องค์กร

รุ่นที่	1

94	คน

70	องค์กร

รุ่นที่	2

111	คน	

89	องค์กร
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2.3	ส่งเสรมิองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม	
	 1)	จดัทำาองค์ความรูอ้งค์กรธุรกจิคณุธรรม
 1.1) ถอดองค์ความรู้องค์กรธรุกจิคุณธรรม 

โดยมุ ่งให ้บริษัทภาคเอกชน	 โรงงานต่าง	 ๆ	 

ให้ความส�าคัญในการพัฒนาคน	 โดยส่งเสริมให้

พนักงานในองค์กรเป็นคนดี	 มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม	 ซึ่งส ่งผลให้องค์กรเกิดความเข ้มแข็ง	 

มีประสิทธิภาพในการท�างาน	ผลประกอบการดีขึ้น	

มีภาพลักษณ์ดีขึ้น	พนักงานมีความสุข	และเติบโต

ก้าวหน้าพร้อมเสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่ดีมี

คุณธรรมต่อไปได้	และน�าคุณธรรมหลัก	4	ประการ	

พอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 จิตอาสา	 ไปสู่การส่งเสริม

ปฏิบัติในองค์กร	โดยด�าเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ถอดองค์ความรู ้การเป็นองค์กรคุณธรรม	 และ 

เยีย่มชมการด�าเนนิงานส่งเสรมิคณุธรรมภาคธรุกจิ	

จ�านวน	10	บรษิทั	โดยเข้าพบผูบ้รหิาร	และพนกังาน	

เพื่อรับฟังแนวคิด	 วิธีการ	 และการขับเคลื่อนงาน

ควบคู่ด้วยคุณธรรม	 เพื่อน�าแนวคิดสู่การปฏิบัติ 

จนเกดิเป็นรปูธรรมความส�าเสรจ็	น�ามาถอดบทเรยีน	 

และจัดการองค์ความรู้ขององค์กรภาคเอกชน	 ท่ีมี

รูปธรรมส่งเสริมคุณธรรมที่โดดเด่น	ควรค่าแก่การ

ยกย่องภายใต้โครงการส่งเสรมิองค์กรสขุภาวะภาค

เอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กร	เผยแพร่สู่สาธารณะ	

รวมทั้งขยายพื้นที่และขยายเครือข่ายให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ธุรกิจคุณธรรมให้เพิ่มมากขึ้น	ดังนี้	

 

บริษัท	คาทายาม่า	แอ็ดวานซ์	พรีซีชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท	อาร์.เอส.พี.สตีล	จ�ากัด	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร

บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	บริษัท	สตาร์ปริ๊นท์	จ�ากัด	อ�าเภอ

บางบ่อ	จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท	สหวิริยา	จ�ากัด(มหาชน)	อ�าเภอบางสะพาน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลพลาซา	เขตลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร

บรษิทั	เยห์	กรุป๊	ประกอบด้วย	บรษิทั	ทองเสยีง	จ�ากดั	บรษิทั	เย่ห์พาร์ฟาน	จ�ากดั	

บริษัท	เพ็นน์	เอเซีย	จ�ากัด	อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท	 สามมิตรมอเตอร์เมนูเฟคเจอริ่ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 อ�าเภอกระทุ่มแบน	

จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท	ไอดีเอ็ม	จ�ากัด	อ�าเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท	เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์	จ�ากัด	อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

วันที่	4	มีนาคม	2563

วันที่	6	มีนาคม	2563

วันที่	9	มีนาคม	2563

วันที่	13	มีนาคม	2563

วันที่	18	มีนาคม	2563

วันที่	19	มีนาคม	2563

วันที่	21	มีนาคม	2563

วันที่	25	มีนาคม	2563

วันที่	26	มีนาคม	2563

วัน/เดือน/ปี บริษัท
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 1.2) ถอดองค์ความรู้องค์กรธรุกจิคุณธรรม

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั โควดิ 19  

ในพื้นที่	4	แห่ง	ได้แก่	1)	ชุมชนต้นแบบบ้านหนอง

กระโดนมน	 สุพรรณบุรี	 2)	 บริษัท	 รักษาความ

ปลอดภัย	กรุงไทยธุรกิจ	บริการ	จ�ากัด	กรุงเทพฯ	

3)	 บริษัท	 สมบูรณ์	 แอ๊ดวานซ์	 เทคโนโลยี	 จ�ากัด	

(มหาชน)	จังหวัดสมทุรปราการ	4)	บรษิทั	สามมติร

มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เพื่อ 

ถอดบทเรยีน	(Lessons	Learned)	และจดัการความรู	้ 

(Knowledge	management)	ร่วมกับนักวิชาการ	

ในหัวข้อ	 “การจัดการรับมือโควิดด้วยคุณธรรม	 

ของภาคธุรกิจ”	โดยมีประเด็นค�าถาม	คือ	องค์กร

มกีารขบัเคลือ่นธรุกจิในยคุการแพร่ระบาดของเชือ้

ไวรัสโควิด	19	อย่างไร	พร้อมข้อเสนอแนะส�าหรับ

วิธีการปฏิบัติในการรับมือโควิดด้วยคุณธรรมของ

ภาคธุรกิจ	

	 ผลจากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้บริหาร	

ทั้ง	 3	 องค์กร	 ในการรับมือการแพร่ระบาดของ 

เชื้อไวรัสโควิด	 19	 ซึ่งน�าหลักคุณธรรมห้าประการ	

พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	รับผิดชอบ	ในการ

ขับเคลื่อนและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ

องค์กรของตน	 ช่วยกันประคับประคองไม่ให้เกิด

การเลิกจ้าง	 โดยผู้บริหารตระหนักว่า	 ทุกคนใน

องค์กรคือครอบครัว	 และพร้อมที่จะร ่วมกัน 

ขับเคลื่อนองค์กรของตนต่อไปให้อยู ่ได้	 พร้อม

บริหารงานบนพื้นฐานการสร้างความสมดุลบน 

หลักคุณธรรม	เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

	 2)	อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริม
องค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ
 2.1) บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี 

และบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด	จัดอบรม

เชงิปฏบิตักิารสนบัสนนุให้องค์กรธรุกจิภาคเอกชน

มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมบุคลากร 

ในองค์กร	เมือ่วนัท่ี	4	-	5	กุมภาพนัธ์	2563	ณ	จังหวดั 

ชลบุรี	 เพื่อสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชน 

มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมบุคลากร 

ในองค์กร	 รวมท้ังการบริหารจัดการองค์กรท่ีมี 

ธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม 

ท่ีตอบสนองต่อแนวทางการพฒันาท่ีย่ังยืน	สนับสนุน 

โดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สขุภาพ	(สสส.)	รวมท้ังรองศาสตราจารย์	นายแพทย์ 

สุริยเดว	 ทรีปาตี	 ผู ้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม	

(องค์การมหาชน)	บรรยายพเิศษ	เรือ่ง	องค์กรธรุกจิ

กับการขบัเคลือ่นสงัคมคณุธรรม	ได้กล่าวว่า	การท�า 

องค์กรคณุธรรม	คนทีไ่ด้ประโยชน์คนแรกคอืตัวเรา

และการใช้แรงขับเคลื่อนจากพลังภายใน	 โดยใช้

พลังบวก	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง	 ท้ังน้ี	

ดร.อัสนียา	สุวรรณศิริกุล	บริษัท	สมบูรณ์	กรุ๊ป	ร่วม

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ส ่งเสริม	 ขับเคลื่อน

คุณธรรมในองค์กรของบริษัทสมบูรณ์กรุ๊ป	 และได้

น�าผู ้ เข ้าร ่วมอบรมลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู ้	 การ 

ขับเคลื่อนงานการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร	 โดย

ได้รับเกียรติจาก	 คุณวรรณา	 ธรรมร่มดี	 ผู้จัดการ

บริหาร	 ส�านักกรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 ไลอ้อน	

(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ 
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ผลการด�าเนนิงานของบริษทั	ไลอ้อน	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	มีผู้เข้าร่วม	40	

คน	จาก	28	บริษัท	เป็นกลุ่มบริหารงานทรัพยากร

บคุคล	จงัหวดัสมทุรปราการ	เพือ่น�าไปขยายผลการ

ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต่อไป

  2.2) กลุม่โรงแรมชาเทรยีม	จดัอบรมเชิง

ปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

ภาคธุรกิจในกลุ่มโรงแรมชาเทรียม	 เมื่อวันที่	 21	

กุมภาพันธ์	 2563	 ณ	 ห้องประชุม	 The	 River,	

Chatrium	Hotel	Riverside	Bangkok	โดยมีผู้เข้า

ร่วมจ�านวน	55	คน	ร่วมส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาค 

ธุรกจิในกลุม่โรงแรมชาเทรียม	เป็นโรงแรมคุณธรรม

ซึง่โรงแรมชาเทรยีมและเรสซเิดนซ์	ให้ความส�าคญั

ในเรือ่งการขบัเคลือ่นคุณธรรม	โดยมุง่ไปทีพ่นกังาน

เป็นส�าคัญเพราะเป็นส่วนส�าคญัทีส่ดุทีจ่ะท�าให้เกดิ

ความส�าเรจ็	รวมทัง้การสร้างบรรยากาศในทีท่�างาน

ให้เป็นครอบครวัเดยีวกนัและมากกว่าเป็นทีท่�างาน	

โดยพนักงานทุกคนมี เสาหลักในการยึดโยง 

การท�างาน	 4	 เสาหลัก	 คือ	 1)	 Customer	 

Experience	 2)	 Marketing	 &	 Technology	 

3)	Human	Capital	4)	Green	&	Corporate	Social	 

Responsibility	(CSR)	“คนต้องมคีวามสขุ	ผูบ้รหิาร

ต้องมีความสุข”	 ธุรกิจที่ต้องท�างานด้านบริการ 

ต้องท�าให้พนักงานมีความสุขจากภายในก่อน	 

การบริการจึงออกมาดี	ได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียน

จากองค์กรต้นแบบที่ด�าเนินธุรกิจคู่คุณธรรม	 น�าสู่

สังคมสุขภาวะ	 เพื่อเป็นแกนน�าในการขับเคลื่อน

กลุ่มโรงแรมให้เป็นโรงแรมคุณธรรมต่อไป
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  2.3) ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ด ้ า น

นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน 

“MORAL BUSINSS FORUM 2020”	 ณ	 โรงแรม 

ใบหยกสกาย	 ประตูน�้า	 กรุงเทพฯ	 ศูนย์คุณธรรม	

ร่วมกับส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร	 ส�านักงาน

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และ

มลูนธิหิวัใจอาสา	โดยภายในงานมกีารเสวนา	หวัข้อ	

ถอดรหัสการส่งเสริมคุณธรรมในภาคธุรกิจ	พร้อม

มอบรางวัลให้แก่ผู ้ชนะการประกวดนวัตกรรม 

ส่งเสริมคุณธรรมภาคเอกชน	 เครือข่ายกลุ่มธุรกิจ

ได้รูจั้กโครงการฯ	และได้ศกึษาดงูานบรษัิทต้นแบบ	

เพื่อการยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

ในเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน

	 3)	กิจกรรม	“Moral	Business	 Forum	
2020	 ธุรกิจคู่คุณธรรม	 นำาไทย	 ฝ่าวิกฤตสู่ความ
ยั่งยืน”	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2563	ศูนย์คุณธรรม	

(องค์การมหาชน)	 ร่วมกับ	 ส�านักงานกองทุน

สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	และมลูนธิิ

หวัใจอาสา	ได้จดักิจกรรม	“Moral	Business	Forum	

2020	 ธุรกิจคู่คุณธรรม	 น�าไทยฝ่าวิกฤต	 สู่ความ

ยัง่ยนื”	ณ	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์	เซน็ทรลัพลาซ่า	

ลาดพร้าว	กรงุเทพฯ	โดยได้เชญินกัธรุกิจชัน้น�าของ

ประเทศที่ประสบความส�าเร็จในการท�าธุรกิจอย่าง

มีคุณธรรม	 มาร่วมแชร์ประสบการณ์การท�างาน 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจภายใต้ชีวิตวิถีใหม่	 (New	 

Normal)	 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้	 ได้รับเกียรติจาก	 

นายอิทธิพล	 คุณปลื้ม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม	 ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี	 กล่าว

ปาฐกถาพิเศษและเป็นประธานมอบโล่ประกาศ

เกยีรตคิณุ	“องค์กรธรุกจิคณุธรรมต้นแบบประจ�าปี	

2563”	ให้กับ	50	องค์กรภาคธรุกิจ	ทีใ่ห้ความส�าคญั

ในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร	 การบริหาร

จัดการองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กร

ธุรกิจคุณธรรมท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน	

และการส่งเสรมิคณุธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี
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3.1	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิชาการ	
	 โดยการประชุมหารือแนวทางการท�างานร่วมกันระหว่างศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 และ 

ทีป่ระชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	วันที	่12	กมุภาพนัธ์	2563	ณ	อาคารส�านกังานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 วิจยัและนวตักรรมระบบ
 พฤติกรรมไทย

ผลงานส�าคญั
	พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสังคมในระดับนโยบายและปฏิบัติการ	
	 •	องค์ความรู้การสำารวจสถานการณ์คุณธรรม	 2	 เรื่อง	 ได้แก่	 รายงานสถานการณ์	
	 	 คุณธรรมและพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม	

	 •	องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม		4	เรื่อง	ได้แก่	คุณธรรม	
	 	 กับการพัฒนาระบบนิเวศมนุษย์	 2	ชุด,	หลักสูตร	KM	for	Social	Change	และ	
	 	 ถอดบทเรียนฯ	2	ชุด

	 •	องค์ความรู้ประเด็นคุณธรรมทางสังคม	3	เรื่อง	ได้แก่	คู่มือการดูแลสุขภาพจิตด้วย	
	 	 กองทัพจติอาสาพลงับวก,	เรือ่งเล่าคณุธรรมเพือ่การพฒันามนษุย์	และ	ถอดบทเรยีน		
	 	 “งานจิตอาสา”	เพื่อพัฒนากระบวนการจิตอาสาในสังคมไทย

	 •	พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม	 ได้แก่	 เคร่ืองมือส่งเสริม	
	 	 การพฒันามาตรฐานด้านคณุธรรม,	คู่มือการประเมินตนเอง,	รายงานผลการทดลอง	
	 	 ใช้กับองค์กรนำาร่อง	3	ประเภท
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การอุดมศึกษา	 โดยเป็นการน�าผลจากการเสวนา	

“มหาวิทยาลัยกับอนาคตคุณธรรมของสังคมไทย"	

ที่ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 จัดร่วมกับที่

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 21	

มกราคม	2563	ณ	อาคารส�านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา	(ตึกใหม่)	มาหารือแนวทางการท�างาน

ร่วมกนั	สรปุว่าการท�างานร่วมกนัของมหาวิทยาลยั

กับศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ประกอบ 

ไปด้วย	

	 1)	งานจัดการความรู้งานส่งเสริมคุณธรรม

ที่มีในมหาวิทยาลัย	

	 2)	การสร้างพืน้ทีก่ลางในการเช่ือม	แชร์	โชว์	

ในกลุ่มมหาวิทยาลัย	 และการท�าข้อตกลงความ 

ร่วมมือ	(MOU)	ร่วมกับศูนย์คุณธรรม	

	 3)	 เชิญกลุ่มมหาวิทยาลัยมาร่วมสร้างพื้นที่

ความรู้ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

3.2	 จัดอบรมหลักสูตรการจัดการ
ความรู้	 สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	
(KM	for	Social	Change)
	 จัดอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้	 สู่การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม	(KM	for	Social	Change)	

รุ่นที่	 1	 เมื่อวันที่	 5-6	 มีนาคม	 2563	ณ	 โรงแรม 

แกรนด์วสิต้า	จงัหวดัเชยีงราย	มผีูเ้ข้าร่วมการอบรม

จ�านวน	34	คน	และรุ่นที่	2	วันที่	19-20	มีนาคม	

2563	ณ	โรงแรมเดอะคาวาล	ิคาซ่า	รสีอร์ท	จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา	มผีูเ้ข้าร่วมการอบรมจ�านวน	18	

คน	 และจัดท�าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ

จัดการความรู้	 สู่การเปล่ียนแปลงทางสังคม	 (KM	

for	 Social	 Change)	 รุ ่นท่ี	 3	 ผ่านช่องทาง 

การสื่อสารออนไลน์	 รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู ้

หลกัสตูรนกัจดัการความรูด้้านคณุธรรมระดบัพืน้ที	่

ส�าหรับวิทยากร	รวมทั้งผู้ที่สนใจน�าไปใช้ในการฝึก

อบรม	 และถอดบทเรียนจากหลักสูตรนักจัดการ
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ความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่	 โดยน�าข้อมูลจาก

การอบรมหลักสูตร	 นักจัดการความรู้ฯ	 (KM	 for	

Social	Change)	รุ่นที่	 1	และ	2	และข้อมูลการ

จัดการความรูจ้ากแหล่งอืน่ๆ	มารวบรวม	เรียบเรียง	

สังเคราะห์	 และจัดท�าเป็นชุดองค์ความรู้ส�าหรับ 

เผยแพร่ผ่านช่องทางสือ่สารออนไลน์ของศนูย์คณุธรรม

3.3	 พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายและปฏิบัติ
การ
	 1)	จัดทำารายงานสถานการณ์คุณธรรมใน
สังคมไทย	ปี	2563
	 •	 แถลงข่าวและเสวนา	“10	ปรากฏการณ์

คุณธรรมช่วงสถานการณ์โควิด	 19”	 เมื่อวันที่	 30	

มถินุายน	2563	ณ	โรงแรม	ทเีค.พาเลซ	แอนด์	คอน

เวนชั่น	ถนนแจ้งวัฒนะ

	 2)	องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่ายทางสังคม

	 •	 คณุธรรมกบัการพฒันาระบบนเิวศมนษุย์	

ชุดที่	 1	 ภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 ภาคการศึกษา	 และ

สื่อมวลชน

	 •	 คณุธรรมกบัการพฒันาระบบนเิวศมนษุย์	

ชุดท่ี	 2	 สถาบันทางศาสนา	 ชุมชน	 ประชาสังคม	

และครอบครัว

	 3)	องค์ความรู้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับคุณธรรม	
	 •	 คู่มือการดูแลสุขภาพจิตด้วยกองทัพจิต

อาสาพลังบวก

	 •	 การถอดบทเรียน	 “งานจิตอาสา”	 เพื่อ

พัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย

	 •	 เรื่องเล่าคุณธรรมเพื่อการพัฒนามนุษย์
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3.4	พัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม	
 จัดประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ก�าหนดตวัชีว้ดั

คุณธรรม	 โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ี

สะท้อนพฤตกิรรมเชิงคุณธรรมจากภาคี	6	เครือข่าย	

ประกอบไปด้วย	 1)	 เครือข่ายองค์กรภาครัฐ	 

2)	เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน	3)	เครือข่ายศาสนา	

4)	 เครือข่ายการศึกษา	 5)	 เครือข่ายส่ือมวลชน	 

6)	 เครือข่ายภาคประชาสังคม	 ชุมชน	 ครอบครัว	 

ใน	 4	 จังหวัด	 คือ	 เชียงราย	 พระนครศรีอยุธยา	

อดุรธาน	ีและสุราษฎร์ธาน	ี ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 

แบบจิตตป ัญญาศึกษา	 เพื่อ เก็บข ้อมูลด ้าน 

คุณธรรมด้วยวิธีเชิงคุณภาพแบบ	 Inside	 out	 

approach	และน�าข้อมลูทีเ่กดิข้ึนไปพฒันาตวัชีว้ดั

คุณธรรมระดับบุคคลในรูปแบบประเมินตนเอง	

(Self-assessment)	 โดยมีการจัดประชุมจ�านวน	 

4	ครั้ง	ดังนี้	

	 •	 ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ก�าหนดตวัชีว้ดั

คุณธรรม	 วันที่	 18	 กุมภาพันธ์	 2563	ณ	 โรงแรม 

ดิอิมพีเรียล	 ริเวอร์เฮาส์	 รีสอร์ท	 อ.เมืองเชียงราย	

จ.เชียงราย	ผู้เข้าร่วมจ�านวน	61	คน	

	 •	 ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ก�าหนดตวัชีว้ดั

คุณธรรม	 วันที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2563	ณ	 โรงแรม 

กรุ งศรี ริ เ วอร ์ 	 อ . เมื องพระนครศรี อยุ ธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา	ผู้เข้าร่วมจ�านวน	50	คน

	 •	 ประชมุเชงิปฏบิติัการเพือ่ก�าหนดตัวชีว้ดั

คุณธรรม	 วัน ท่ี 	 25	 กุมภาพันธ ์ 	 2563	 ณ	 

โรงแรมนภาลัย	อ.เมืองอุดรธานี	จ.อุดรธานี	ผู้เข้า

ร่วมจ�านวน	56	คน

	 •	 ประชมุเชงิปฏบิติัการเพือ่ก�าหนดตัวชีว้ดั

คุณธรรม	 วันที่	 28	 กุมภาพันธ์	 2563	ณ	 โรงแรม

บรรจงบุรี	 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี	 จ.สุราษฎร์ธาน	ี 

ผู้เข้าร่วมจ�านวน	55	คน
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3.5	 งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม
และกระบวนการรับรอง
	 1)	การประชุมเชงิปฏิบตักิารในการทดลองใช้
มาตรฐานด้านคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมใน	
องค์กร	เมื่อวันที่	30-31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2563	ณ	

โรงแรมแมนดาริน	 (สามย่าน)	 กรุงเทพมหานคร	 

โดยมีผู้เข้าร่วมจาก	 6	 องค์กร	 จ�านวน	 24	 คน	 

ซ่ึงผู้เข้าร่วมการประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง

มาตรฐานด้านคุณธรรมที่ เป ็นแนวทางปฏิบัติ 

ให้องค์กรได้น�าไปเป็นแนวทางในการก�าหนด 

และส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร	 รวมถึงการ

ติดตามการเปล่ียนแปลงที่ เกิด ข้ึนในองค ์กร	 

ซึง่ตวัแทนจากองค์กรได้ร่วมทดลองท�าแบบประเมนิ 

ตนเองด้านคุณธรรมส�าหรับองค์กร	 โดยแบบ 

ประเมนิฯ	จะเป็นเคร่ืองมอืทีช้ี่ให้เหน็ถงึสถานการณ์

โอกาสในการพัฒนา	 และเป็นข้อมูลเพื่อน�าไป

วางแผนพัฒนาองค ์กร	 จากกระบวนการที ่

ศูนย์คุณธรรมได้พัฒนาข้ึน	 รวมทั้งได้ก�าหนด 

เป้าหมาย	 พันธกิจ	 แผนการส่งเสริมคุณธรรม 

ในองค์กร	กิจกรรม	และตัวชี้วัดขององค์กร	ท�าให้

ได ้ข ้อ เสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง 

แบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมส�าหรับองค์กร

และชุมชน	 เช่น	 การแยกแบบประเมินฯ	 ระหว่าง

องค์กรกับชุมชน	เป็นต้น	

	 2)	พัฒนาและติดตามการดำาเนินงานในการ
จดัทำาตวัชีว้ดัความสำาเรจ็ของการพฒันามาตรฐาน
ด้านคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม	 ประกอบ
ด้วย	 (1)	 เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมการพัฒนา

มาตรฐานด้านคุณธรรมส�าหรับองค์กร	 (2)	 คู่มือ

ประเมินตนเองขององค์กร	และ	(3)	ผลการด�าเนิน

การทดลองใช้กับองค์กรน�าร่อง

	 3)	พฒันาองค์ความรูเ้รือ่งเล่าคณุธรรมเพือ่
การพัฒนามนุษย์	 ประกอบด้วย	 (1)	 การทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกับเรือ่งเล่าประเภทต่าง	ๆ 	เรือ่งเล่า 

ชั้นครู	 (วรรณกรรม)	และ	 (2)	 เรื่องเล่าของบุคคล

จากการสัมภาษณ์พร้อมบทวิเคราะห์
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4.1	 พัฒนาระบบโมบายแอปพลิเคชันศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรม	 (Mobile		
Application)	Moral	Touch	
	 (1)		 ด�าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานการบันทึกความดีผ่าน	Moral	 Touch	 เวอร์ชัน	 2	

ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 และ	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 เพื่อเป็นเครื่องมือ

สนับสนุนการท�าความดี	และการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ข้อมูลด้านคุณธรรม	ให้แก่นิสิต	นักศึกษา

	 (2)		 ด�าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส�ารวจความพึงพอใจในการใช้งาน	Moral	Touch	

เวอร์ชัน	2	ในงาน	Moral	Business	Forum	2020	และงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด	โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ในการใช้งาน	(ชม-แชร์-เชื่อม)	องค์ความรู้	คลิปส่งเสริมคุณธรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาศูนย์ข ้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การให้บริการ 

ผลงานส�าคญั
	 •	พัฒนาระบบการให้บริการ	Moral	 E-Service	 ฐานข้อมูลเครือข่ายฯ	 รวม	 4,263		

	 	 องค์กร	/ฐานข้อมลูวทิยากรฯ	รวม	824	คน	/ผูใ้ช้งานผ่านระบบ	Chat-bot	รวม	374	คน

	 •	พัฒนาระบบเรียนรู้ด้านคุณธรรม	Moral	E-Learning	2	หลักสูตร	มีผู้เข้าเรียนรวม		

	 	 120	คน	/	พฒันาปรบัปรงุระบบประเมินดัชนีช้ีวดัความสขุด้วยคณุธรรมความดี	(HMI)	

	 •	พัฒนาระบบติดตามสถานการณ์คุณธรรม	Moral	E-Monitoring

	 •	พัฒนาระบบ	Mobile	App	Moral	Touch	ผู้ใช้บริการรวม	6,020	ครั้ง	/ส่งเสริม	

	 	 การใช้งานบันทึกความดีในกลุ่มนักศึกษา	75	คน	/	จำานวนข้อมูล	รวม	568	รายการ
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4.2	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้
บรกิารข้อมลู	(Moral	E-Service)	และ
ระบบสมาชิกองค์กรคุณธรรม	
	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการ

ข้อมูล	 (Moral	 E-Service)	 มีสถิติจ�านวนผู้รับ

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการข้อมูลด้าน

คุณธรรม	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	รวมทั้งสิ้น	737	คน	

และมีผู้ใช้งานผ่านระบบการให้บริการ	 ถาม-ตอบ

อัตโนมัติ	(Chat-	bot)	จ�านวน	374	คน	

4.3	 พฒันาระบบตดิตามสถานการณ์
คุณธรรม	(Moral	E-	Monitoring)  
	 ด�าเนินการพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูล	

การสบืค้นข้อมลู	การรายงานข้อมลูสรปุสถานการณ์

คุณธรรม	 (Dashboard)	 จากนักข่าวพลเมือง	 

ในแต่ละพืน้ท่ี	ซึง่ได้ด�าเนินการพฒันาระบบเวบ็ไซต์

รายงานข่าวสถานการณ์คุณธรรมเชิงพื้นที่	 และ 

การส�ารวจสถานการณ์ในสงัคมไทย	Super	Pollปัจจบัุนมผีูใ้ช้งานดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั	Moral	

Touch	ทัง้ในระบบ	 IOS	และ	Android	รวม	6,020	

ครัง้
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4.4	 พัฒนาระบบการเรียนรู ้ด ้าน
คุณธรรม	(Moral	E-Learning)	
	 1)	 บริหารจัดการระบบและรูปแบบการ	
นำาเสนอเนื้อหา	ติดตามสถิติการเข้าร่วมอบรมผ่าน
ระบบการเรียนรู ้ด้านคุณธรรม	 (E-learning)	
หลักสูตร	 กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาองค์กร

คุณธรรม	โดยมีผู้เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์	2	รุ่น	

รวม	120	คน

	 2)	ระบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขด ้วย
คุณธรรมความดี	(HMI)	โดยได้ด�าเนินการพัฒนา

ปรับปรุงระบบประเมินดัชนีช้ีวัดความสุขด้วย

คุณธรรมความดี	 (HMI)	 ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย	

พร้อมแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาองค์ความรู้	 อาทิ	

การพัฒนาความสุขต่อตนเอง	 ต่อครอบครัว	 ต่อ

องค์กร

	 4.5	 พัฒนาการให้บริการศูนย์
ข ้อมูลและระบบสารสนเทศเว็บไซต์	
ศูนย์คุณธรรม 

	 การพัฒนาระบบเว็บไซต ์นิทรรศการ

ออนไลน์	 การออกแบบเว็บไซต์	 โดยใช้แอนิเมชัน 

ในการน�าเสนอข้อมูล	 เพื่อเพิ่มช่องทางสมัชชา

คุณธรรมออนไลน์	ให้เข้าถึงทุกเพศทุกวัย
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5.1	 นำาเสนอภารกิจผู ้บริหารองค์กรที่ เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล	 หรือ
ยุทธศาสตร์ชาติ	 ตามภารกิจงานสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ	 เพื่อสร้าง
การรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 สื่อสารและรณรงค์การส่งเสริม    
 คุณธรรมทางสงัคม

ผลงานส�าคญั
สื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมของสังคมไทย (Content Creator : 
Online-On air-On ground) 
	 •	สื่อหลักเข้าสัมภาษณ์	รศ.นพ.สุริยเดว	ทรีปาตี	ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม	จิตแพทย์	
	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบพฤติกรรมในสังคมไทย	 รวมถึงประสบการณ์การทำางาน	
	 	 ด้านคุณธรรม	ตามประเด็นทางสังคมกว่า	30	รายการ	ทำาให้ศูนย์คุณธรรมมีพื้นที่สื่อ	
	 	 ทีไ่ม่มค่ีาใช้จ่าย	ในการนำาเสนอแนวคดิ	องค์ความรูแ้ละนวตักรรมต่าง	ๆ	ทีส่่งผลในการ	
	 	 พัฒนากระบวนการคิด	 การสร้างคนดี	 สังคมดีและพลังบวก	 คิดเป็นมูลค่าสื่อที่	
	 	 ศูนย์คุณธรรมได้ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ไม่ตำ่ากว่า	58	ล้านบาท
	 •	On	 air	 -	 ผลิตรายการส่งเสริมคุณธรรมผ่านรายการฮีโร่ต้านโกง	 (2	 ตอน)		
	 	 และ	The	Vision	(8	ตอน)
	 •	Online	-	ผลติ	Content	เผยแพร่ผ่าน	FB,YouTube,IG,Twitter	รวม	46	ชิน้งาน		
	 	 ผู้เข้าถึงสูงสุดกว่า	90,000	คน
	 •	On	ground	-	มอบรางวัลประกวด	MV	ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม	ประกวดคลิป	
	 	 ส่งเสริมคุณธรรม,	แถลงข่าว	10	ปรากฏการณ์คุณธรรมฯ	โควิด	19
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มุมมอง	 แนวคิด	 วิสัยทัศน์ผู้บริหารท่ีมีบทบาทใน

การขับเคลื่อนสังคมในด้านต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและ

เอกชน	 เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเน้ือหา

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 ออกอากาศ

ทุกวันพุธ	 เวลา	 15.00	 -	 15.30	 น.	 ทาง	 CABLE	

CHANNEL	 37	 HD	 และโครงข ่ายเคเบิลทีวี 

ทั่วประเทศไทย	จ�านวน	6	ครั้ง	ได้แก่

	 •	 สัมภาษณ ์ คุณจารุวรรณ	 ชาญเดช	 

รองผู้อ�านวยการกองทุนเวลาเพื่อสังคม

	 •	 สัมภาษณ์คุณศักดิ์ชัย	 มโนจิตงาม	

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	บริษัท	บางกอกแคน	

แมนนูแฟคเจอริ่ง	จ�ากัด

	 •	 สัมภาษณ ์คุณประไพ	 ปาลกะวงศ ์	 

ณ	อยธุยา	ผูช่้วยรองประธานฝ่ายบรหิารและบคุคล	

บริษัท	อินโดรามา	โพลีเอสเตอร์	อินดัสตรีส์	จ�ากัด	

(มหาชน)

	 •	 สัมภาษณ์ผู้บริหาร	 บริษัท	 สตาร์เฟล็กซ์	

จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	 สตาร์ปริ๊นท์	 จ�ากัด	

(มหาชน)	เพือ่จดัท�าอนิโฟกราฟิก	เผยแพร่ผ่านทาง

ช่องทางต่าง	ๆ

	 •	 สัมภาษณ์คุณชัยพันธุ ์ 	 ทองสุธรรม	 

ผู้จัดการทั่วไปภาคพื้นที่	โรงแรมเซ็นทรา	บายเซ็น

ทารา	มาริส	รีสอร์ท	จอมเทียน	ณ	โรงแรมเซ็นทรา	

บายเซ็นทารา	 มาริส	 รีสอร์ท	 จอมเทียน	 จังหวัด

ชลบุรี

	 •	 สมัภาษณ์คณุขวญัชยั	บญุอารย์ี	ผูจ้ดัการ

ทั่วไป	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา	

	 (1)		 ด�าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารเกีย่วกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (Covid-19)	 ตาม

นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม

ผ่านช่องทางการสื่อสารของศูนย์คุณธรรม	 เช่น	

facebook	,	Line	และอืน่	ๆ 	และจดัท�าอนิโฟกราฟิก	

	 (2)		 บทความเพื่อจัดท�าเป ็นคู ่มือดูแล

สุขภาพจิตในสถานการณ์	Covid	-19	ด้วยกองทัพ	

“จิตอาสาพลังบวก”	และแบบประเมินความเครียด	

โดย	 รศ.นพ.สุริยเดว	 ทรีปาตี	 ผู ้อ�านวยการ 

ศนูย์คณุธรรม	น�าไปให้กระทรวงวัฒนธรรมจดัพมิพ์

เผยแพร่ทั่วประเทศ	จ�านวน	25,000	เล่ม	

5.2	กิจกรรม	On	Air	
	 ผลิตรายการโทรทัศน ์เผยแพร ่ผ ่านสื่อ

สาธารณะรูปแบบต่าง	 ๆ	 โดยบูรณาการความ	 

ร่วมมือการผลิตรายการกับหน่วยงานและสถาน	ี

โทรทัศน์	 เพื่อถ่ายท�ารายการในกลุ่มเป้าหมาย 

เครอืข่ายของศูนย์คุณธรรม	จ�านวน	3	รายการ	ดงัน้ี	

	 1)	“รายการ	 THE	 VISION”	 บูรณาการ

ความร่วมมอืการผลติรายการกบั	บรษิทั	ไทยเคเบลิ	

บรอดแคสติง้	จ�ากดั	เป็นเครอืข่าย	Co	Brand	ผลติ	

“รายการ	 THE	 VISION”	 เป็นรายการที่สัมภาษณ์ 
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	 2)	ผลติ	“รายการฮีโร่ต้านโกง”	เป็นรายการ
เรยีลลติี	้เกีย่วกบัการรณรงค์และต่อต้านการทจุรติ

ในพื้นที่	 ส่งเสริมความสุจริตที่มุ่งให้ชุมชนน่าอยู	่ 

มีสภาพแวดล้อมที่ดี	 ปราศจากการคอร์รัปชัน	 

เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์	 NBT	 ซึ่งเป็นแผนการ 

บรูณาการขบัเคลือ่นงานด้านประชาสัมพนัธ์ต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ร่วมกับส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	และกรมประชาสัมพันธ์	

ชื่อตอน

“ครูนักคิด”

“ครู	Gen	ใหม่”

“Coding	เรียนสนุก	คิดอย่างเป็นระบบ	เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมและคุณภาพ”

“ธุรกิจ	รับผิดชอบต่อสังคม”

รักสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์

ถุงยางอนามัยกับความรับผิดชอบของทุกคน

วันถุงยางอนามัยสากล	“ถุงยางอนามัย	4.0”

บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยหรืออันตราย

ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

ทีมฟุตบอลเยาวชนสถานสงเคราะห์มูลนิธิบ้านมหาราช

โรงเรียนปลอดการบ้าน

จิตอาสาลงชุมชน	“จากโรงเรียนสู่ชุมชน”

ช่องทางเชื่อมโยงจิตอาสา	กองทุนเวลาเพื่อสังคม

เมื่อความผิดพลาดของชีวิต	น�าสู่ความส�าเร็จของชีวิต

เปิดเทอมใหม่	หัวใจว้าวุ่น	เรียนอะไรดีต่อยอดอนาคต

กิจกรรมสุดมันส์	เมื่อต้องกักตัวอยู่บ้าน

อย่าหวังรวยจากการพนันในยุคหางานท�าล�าบาก

เรื่องนี้ต้องรู้	รับมือภัยลวงออนไลน์

ภาวะวิกฤต	Covid-19	ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทางไหนได้บ้าง

ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส�าคัญแค่ไหน	

ลำาดับ

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

วันที่ออกอากาศ

18	มกราคม	2563

25	มกราคม	2563

1	กุมภาพันธ์	2563

8	กุมภาพันธ์	2563

15	กุมภาพันธ์	2563	

22	กุมภาพันธ์	2563	

29	กุมภาพันธ์	2563	

7	มีนาคม	2563	

14	มีนาคม	2563	

28	มีนาคม	2563	

21	มีนาคม	2563

4	เมษายน	2563

11	เมษายน	2563

18	เมษายน	2563

25	เมษายน	2563

2	พฤษภาคม	2563

9	พฤษภาคม	2563

16	พฤษภาคม	2563

23	พฤษภาคม	2563

30	พฤษภาคม	2563

	 3)	รายการ	Grow	Up	“วัยรุ่นครั้งเดียว”	
รายการสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบวาไรต้ีส่งเสริม

พฤติกรรมด	ี(พอเพยีง	วนัิย	สจุรติ	จิตอาสา)	ส�าหรบั

วัยรุ่นและครอบครัวท่ีมีลูกเป็นวัยรุ่น	 สร้างเสริม

ทักษะรู ้คิด	 และสร้างจิตส�านึกดีต่อตนเองและ 

สิ่งแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู ่	 เพื่อส่งเสริมให้เกิด

ภูมิคุ้มกันทางสังคมในการจัดการกับปัญหา	 หรือ 

ภยัคกุคามต่าง	ๆ	เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์	TNN	2



69รายงานประจำาปี 2563

5.3	กิจกรรม	Online 

	 ผลติเนือ้หาเผยแพร่ทางเพจ	“Moral	เผยแพร่	

เพจ	“Moral	Center”	(Social	Network	Based)	

Youtube	 ศูนย์คุณธรรม	 Moral	 Channel	 และ 

การสร้าง	Digital	Content:	สร้างสรรค์เนือ้หาความรู้ 

ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล	 และเขียนเรียบเรียงข่าว

ประชาสัมพันธ์	 สื่อสารสร้างการรับรู้	 ความเข้าใจ

ขององค์กรต่อสาธารณะ

	 •	 ออกแบบกราฟิก	 เพื่อเผยแพร่ในเพจ	

Facebook	Fanpage:	Moral	Center	รวมทั้งสิ้น	

151	ชิ้น	

5.4	กิจกรรม	On	ground 

	 เผยแพร่และสร้างการรับรู้	แก่เครือข่ายและ

ประชาชนทุกภาคส่วนถึงภารกิจ	 กิจกรรม	 และ

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรม 

ของหน่วยงาน	รวมไปถึงการสร้างแรงบนัดาลใจใน	

การท�าความดี	 โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์	 6	

กิจกรรมส�าคัญ	ดังนี้

	 (1)	จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กรด้าน
จิตอาสา	 “รวมพลังคุณธรรม	 Moral	 Fight	
Covid”	เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2563	โดย	รศ.นพ.
สุริยเดว	ทรีปาตี	 ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม	และ

เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม	 จัดกิจกรรมรวมพลัง

คุณธรรม	 Moral	 Fight	 Covid	 ร่วมกับภาคี 

เครือข่าย	 ได้แก่	 บริษัท	 สหวิริยาสตีล	 อินดัสตรี	

จ� ากัด 	 (มหาชน)	 องค ์การส ่ ง เสริม โคนม 
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แห่งประเทศไทย	 และครูเชาวลิต	 สาดสมัย	 ครู 

ศนูย์สร้างโอกาสเดก็สะพานพระราม	8	เพือ่เป็นการ

ส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม	ณ	 ชุมชน 

วดัดาวดึงษาราม	และศนูย์สร้างโอกาสเดก็พระราม	

8	 โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค	 ให้กับผู้สูงวัย	 

ผู้พกิาร	เดก็และเยาวชน	จ�านวนกว่า	120	ครอบครัว	 

เพ่ือเป็นการส่งก�าลังใจให้กันในช่วงสถานการณ ์

โควิด	19

	 (2)	 แถลงข่าวโครงการรวมพลังคุณธรรม	
“สู้ศึก	 COVID-19	 (Moral	 Fight	 COVID)		
ให้รกัพาเราไป” มสีือ่มวลชนเข้าร่วมงานจ�านวน	13	

องค์กร	โดยสื่อมวลชนท�าข่าว/สกู๊ป	การแถลงข่าว

และข่าวการประกวดโครงการ	 ให้รัก	 พาเราไป	

จ�านวนกว่า	10	สื่อ	อาทิ	สถานีโทรทัศน์กองทัพบก	

ช่อง	 5	 สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี	 ไทยรัฐทีวี	 สถานี

วทิยุและโทรทัศน์รัฐสภา	สถานโีทรทศัน์	NBT	สถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส	เจาะข่าวซี๊ดส์	ช่อง	Channel	

8	 INN	 DARA	 NEWS	 สถานีโทรทัศน์	 TNN2 

	 (3)	 งานแถลงข่าว	 “10	 ปรากฏการณ์
คุณธรรมช่วงสถานการณ์โควิด	 19”	 เป็นการ
รายงานผล	 โพลล์สถานการณ์คุณธรรมของสังคม

ไทย	 โดย	รศ.นพ.	สุริยเดว	ทรีปาตี	ผู้อ�านวยการ

ศูนย์คุณธรรม	 และเปิดตัวแอปพลิเคชันส่งเสริม

คุณธรรม	Moral	 Touch	 เวอร์ชันใหม่	พร้อมด้วย

การเสวนา	 “แนวโน้มปรากฏการณ์คุณธรรม 

เชิงบวกในอนาคต	 :	 คงอยู่หรือหายไป”	 โดยแขก 

รับเชิญพิเศษ	 ได้แก่	 รศ.นพ.สุริยเดว	 ทรีปาตี	 

ผู ้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 

คุณฝันดี	-	คุณฝันเด่น	จรรยาธนากร	ศิลปินนักร้อง	

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์“แบ่งปันน�้าใจ	 ร่วมสู้
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โควิดด้วยคณุธรรม”	ภายในงานมกีารถ่ายทอดผ่าน	

facebook	live	ตลอดงานและมีสื่อมวลชนเข้าร่วม

ท�าข่าวและน�าไปเผยแพร่ทางสือ่ต่าง	ๆ 	จ�านวนกว่า	

10	ส่ือ	อาทิ	สถานโีทรทศัน์กองทพับก	ช่อง	5	สถานี

โทรทศัน์เนชัน่ทวีี	ไทยรัฐทวีี	สถานวิีทยแุละโทรทัศน์

รัฐสภา	 สถานีโทรทัศน์	 NBT	 สถานีโทรทัศน์ไทย 

พีบีเอส	เจาะข่าวซี๊ดส์	ช่อง	Channel	8	INN	DARA	

NEWS	สถานีโทรทัศน์	TNN2

	 (4)	 จัดงานการมอบรางวัลการประกวด
มิวสิควีดีโอประกอบเพลง	โครงการ	Moral	Fight	
Covid	"ให้รัก...พาเราไป"	วันที่	9	กันยายน	2563	
ณ	อาคารอิมแพคฟอรั่ม	เมืองทองธานี	แจ้งวัฒนะ	

จงัหวดันนทบรีุ	โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการสร้างก�าลังใจซึ่งกันและกันใน

ช่วงวกิฤต	ด้วยพลังบวกอย่างสร้างสรรค์	ภายในงาน 

ได้จัดการแสดงมินิคอนเสิร์ต	 "ให้รักพาเราไป"	

พร้อมกับถ่ายทอดสดผ่าน	 Facebook	 Live	 ของ

ศูนย์คุณธรรม	 ซึ่งมีศิลปินจากสถาบันสอนดนตรี

และการแสดง	 Dream	 Catchers	 Studio	 &	 

Academy	ได้แก่	ครูนุ่น-สรีภรณ์,	เน็ท	เดอะสตาร์	

12,	น้องโรสจากค่ายบางรกัเรคคอร์ดและคณุสรุกัษ์	

สุขเสวี	 โปรดิวเซอร์	 นักแต่งเพลงชื่อดัง	 ที่ได้มอบ

บทเพลงให้โครงการนี้เพื่อเป็นสื่อในการสะท้อน

ความรกั	การแบ่งปันน�า้ใจทีม่ใีห้กนัในสงัคม	โดยมี

ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจ�านวน	 20	 ทีม	 และ 

ได้คัดเลือกเหลือ	 3	 ทีมสุดท้าย	 โดยตัดสินจาก 

การโหวตผลงานที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุด

	 ทีมที่ได ้รับรางวัลชนะเลิศ	 ได ้แก ่	 ทีม 

สากเหล็กโปรดักชั่น	เงินรางวัล	10,000	บาท	

	 รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับที่	 1	 ได้แก่	 ทีม	

Rustic	Studio	เงินรางวัล	5,000	บาท	

	 รางวลัรองชนะเลิศ	อนัดับที	่2	ได้แก่	วชิรทีม	 

เงินรางวัล	3,000	บาท

	 รางวัลพิเศษ	 "มิวสิควิดีโอประกอบเพลง 

ยอดเยี่ยม"	 ได้แก่	 นายเจษฎา	 ธัญญะพานิช	 

เงินรางวัล	5,000	บาท	

	 โดยทุกรางวัลจะได้รบัโล่รางวัลและเกียรติบตัร	 

อีกท้ังผลงานจะได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่าง	 ๆ	 

ต่อไป

	 (5)	 จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และสื่อสารสาธารณะ	2563 
	 (5.1)	 วันที่	 17	 กรกฎาคม	 2563	 นายวีระ	

โรจน์พจนรัตน์	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม	 ประธานกรรมการศูนย ์คุณธรรม	

(องค์การมหาชน)	 และประธานคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะของ

ศนูย์คณุธรรม	จดัโครงการ	“ค้นหายกย่อง	10	สดุยอด 

ปรากฏการณ์คุณธรรมในสถานการณ์โควิด”	 

ท่ีประชมุมข้ีอสรปุแนวทางการพจิารณาคดัเลอืก	10	

สดุยอดปรากฏการณ์คณุธรรมในสถานการณ์โควดิ

ทั้งบุคคล	 หน่วยงาน	 ที่ท�ากิจกรรมผลิตคลิป 
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สื่อเชิงสร้างสรรค์	 และนวัตกรรมที่ท�าให้เกิด	 

ผลกระทบต่อสังคมในช่วงสถานการณ์โควดิ	หรอืเป็น 

บคุคลทีม่พีฤตกิรรมแสดงออกถงึความทุม่เท	มุง่มัน่

ต่อการป้องกัน	 แก้ไข	 ช่วยเหลือสังคมที่ปรากฏ 

เด่นชัด	 ควรค่าแก่การยกย่อง	 จนเกิดผลเป็นที่

ประจักษ์ต่อสาธารณะอย่างชัดเจน	 เพื่อท�าการ

ประกาศยกย่องและถอดบทเรียนแรงบนัดาลใจเพือ่

เผยแพร่ขยายผลเป็นแบบอย่างของสังคม	 โดยจะ

แต่งตั้งคณะท�างานและพิจารณาคัดเลือกจากการ

เสนอชื่อผลงานในระดับจังหวัด	 และน�าผลงานที่

ผ ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกสู ่การโหวตผ่าน 

ช่องทางสื่อต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ตดัสิน	10	สุดยอดผลงาน	รวมทัง้การน�าเสนอในวัน

พิธีมอบรางวัล	 ซึ่งมีค�าบรรยายหลากหลายภาษา	

เช่น	 ภาษาอังกฤษ	 จีน	 ญี่ปุ ่น	 โดยจะเผยแพร ่

ไปทั่วโลก	เพื่อให้สังคมโลกได้รับรู้มากขึ้น

	 (5.2)	วันที่	11	กันยายน	2563	พิจารณาผล

การคัดเลือก	10	ปรากฏการณ์คุณธรรมของสังคม

ไทยในสถานการณ์โควิด	19	ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ

ผลการคัดเลือก	 10	 ปรากฏการณ์คุณธรรมของ

สังคมไทยฯ	จ�านวน	59	ผลงาน	จาก	25	จังหวัด	

ซ่ึงเห็นควรให้มีการท�าคลิปวิดีโอเผยแพร่ไปยังสื่อ

สาธารณะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

	 (6)	 จัดงานมอบรางวัลระดับประเทศในการ
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม	 ภายใต้หัวข้อ	 “ท�าดี...ไม่ต้องเดี๋ยว”	

ภายในงาน	“มหกรรมสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์”	

ร ่วมกับ	 กระทรวงวัฒนธรรม	 เพื่อเป ิดพื้นที ่

เด็กเยาวชน	 เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้	 “สื่อ	 กับ	

วัฒนธรรมไทย	ในยุค	4.0”	เมื่อวันที่	20	กันยายน	

2563	 ณ	 หอประชุมใหญ่	 ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย	โดยมีนายอิทธิพล	คุณปลื้ม	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 เป็นประธานเปิดงาน	

พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติให้กับ 

ทีมที่ชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์	 ส่งเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม	 ภายใต้หัวข้อ	 “ท�าดี... 

ไม่ต้องเดี๋ยว”	 และสื่อสร้างสรรค์	 โดยส่งเสริม 

การใช้สือ่ในการปลกูฝังค่านยิมและวฒันธรรมอนัดี

งามของคนในชมุชนและสงัคม	ซึง่มผีูส้มคัรส่งคลปิ

เข ้าประกวดถึง	 1,525	 คลิป	 โดยผู ้ชนะเลิศ 

การประกวด	ได้แก่	ทีมโรงเรียนบ้านตาลด�า	ได้รับ

เงินรางวัล	 10,000	 บาท	 และโล่เชิดชูเกียรติ	 

รองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	ทีม	Nicotine	 ได้รับ

เงินรางวัล	8,000	บาท	และโล่เชิดชูเกียรติ	รางวัล

รองชนะเลศิอนัดบั	2	ได้แก่	ทีมโรงเรยีนบ้านคอนสา	 

ได้รบัเงนิรางวลั	5,000	บาท	และโล่เชดิชเูกยีรต	ิและ

รางวัลชมเชย	ได้แก่	ทีมลูกหมู	ทีม	Saohong	film	

(โรงเรียนบ้านเสาหงส์)	 ทีมรวมพลังท�าดี	 ทีมครู 

ท�าหนัง	ทีม	BT-School	ทีม	Check	Check	Film	
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โรงเรยีนสามชกุรัตนโภคาราม	ผูบ้ริหาร	คณะกรรมการฯ	 

เด็ก	 และเยาวชน	 ได้รับเงินรางวัล	 3,000	 บาท	 

และโล่เชิดชูเกียรติ	โดยมีผู้เข้าร่วมงานจ�านวนกว่า	

300	คน

	 (7)	 จัดงานแถลงข่าว	 10	 ปรากฏการณ์
คุณธรรมของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด	 19	
เพือ่สร้างสงัคมคณุธรรม	รวมถงึการส่งเสริม	ยกย่อง

การท�าความดี	 ได้เล็งเห็นคุณค่าของความดี 

ท่ีปรากฏในสถานการณ์วิกฤตโควิด	 19	 วันที่	 23	

กันยายน	 2563	 ณ	 ศูนย์คุณธรรม	 โดยนายวีระ	 

โรจน์พจนรัตน์	 ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม 

เป็นผูแ้ถลงผลและประกาศยกย่อง	เชดิชเูกยีรตผิูท้ี่

ได้รับคัดเลือกเป็น	 10	 ปรากฏการณ์คุณธรรม 

ในสถานการณ์โควิด	19	ซึ่งการแถลงข่าวดังกล่าว 

มีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า	 20	 ส่ือ	 และมีการ 

เผยแพร่สกูป๊ข่าวในสือ่ช่องทางต่างๆ	เช่น	TV5HD1	

และเผยแพร่ผ่าน	 Facebook	 Fanpage:	 Moral	

Center	 และช่องอื่น	 ๆ	 กว่า	 10	 สื่อ	 โดย	 10	

ปรากฏการณ์คุณธรรมในสถานการณ์โควิด	 19	 

มีดังนี้

	 1)	วินัยและคุณธรรมของคนไทย	 ฝ่าวิกฤต

โควิด	19

	 2)	แพทย ์ 	 พยาบาลและบุคลากรทาง 

การแพทย์	เสียสละทุ่มเทมากกว่า	ค�าว่า	หน้าที่	

	 3)	สร้างนวัตกรรมสู ้โควิด	 โดยสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 4)	พลังสาธารณสุขจิตอาสา	(อสม.)

	 5)	การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน- 

ข้าวแลกปลาและขนส่งโดยกองทัพอากาศ

	 6)	โครงการเชฟจิตอาสา	 Chef	 Cares	

อาหารที่ดีเพื่อทีมแพทย์

	 7)	การดแูลนักท่องเท่ียวท่ีตกค้าง-	วดัไม้ขาว	

จังหวัดภูเก็ตและสื่อฝรั่งเศส	ตีข่าว	2	ครอบครัว

หนีโควิด	 มีความสุขกับการกักตัวอยู่บนเกาะสมุย

เมืองสวรรค์

	 8)	พระพยอมเปิดวัดช่วยจ้างงาน	 สร้าง 

รายได้ให้ประชาชน	

	 9)	ตู ้ปันสุข	 หยิบแต่พอดี	 ถ้าท่านมีใส่ตู ้ 

แบ่งปัน

	 10)	 ผู้ว่าราชการจังหวัดไถ่ของจากโรงรับ

จ�าน�าช่วยประชาชน
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6.1	พัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศสนับสนุน
	 1)	ด�าเนนิการตดิตามการพฒันาระบบบรหิารการประชมุ	(E-meeting)	การจดัเก็บฐานข้อมลูกลาง

ผ่านระบบ	Own	Cloud	และใช้งานข้อมลูทางแทบ็เลต็	เพือ่ลดการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายในการประชมุ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง	ๆ	โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการที่ดขีองศูนย์คุณธรรม
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	 2)	ด�าเนินการพัฒนาระบบ	 และจัดหาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	 มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการท�างาน	(Work	From	Home	)	ในสถานการณ์	Covid-19	รวมถึงการจัดท�าคู่มือ

การใช้งานระบบต่าง	ๆ	ประกอบด้วย	

 •	ระบบการลงเวลางานผ่านโมบายแอปพลิเคชัน	(One	Dee)

 •	ระบบการประชุมออนไลน์	Conference	ผ่านแอปพลิเคชัน	Lark

 •	ระบบความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี	IT	Helpdesk

6.2	 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร
	 1)	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	
ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	
ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ส�านักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ	

ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	

(ITA)	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2563	 ซ่ึงจาก 

เป้าหมาย	“การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	

ประจ�าปี	2563”	ทีก่�าหนดให้หน่วยงานทีเ่ข้ารบัการ

ประเมนิร้อยละ	80	จะต้องมผีลคะแนน	85	คะแนน

ขึ้นไป	โดยศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	อยู่ใน

ระดับ	A	มีคะแนนรวม	88.58	คะแนน

	 2)	การจัดประชุมแผนบริหารความเสี่ยงและ	
การควบคมุภายใน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	
ในวันที่	26	กุมภาพันธ์	2563	ณ	โรงแรม	โกลเด้น	

ออร์คิด	 กรุงเทพฯ	 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์

บปุผา	ชวะพงษ์	ผูท้รงคณุวฒุด้ิานการบรหิารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน	 เป็นผู ้ให้ความรู ้	 

ข้อเสนอแนะ	 และได้กล่าวถึงประเด็นการจัดการ

ความเสี่ยง	โดยใช้หลักการ	Balance	Scorecard	

ให ้สอดคล ้อง กับกลยุทธ ์ 	 ภารกิจหลักของ 

ศูนย์คุณธรรม	 เพื่อให้สามารถด�าเนินงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และได้ผลส�าเร็จตาม

ตัวช้ีวัด	 ซึ่งการวิเคราะห์ความเส่ียงน้ันต้องเป็นไป

ตามภารกิจ	 ตามกฎหมายที่จัดตั้ ง	 ก�าหนด

วัตถุประสงค์ให้ชัด	 ชี้ให้เห็นถึงความส�าเร็จ	 จึงจะ

สามารถวเิคราะห์ความเสีย่งได้ชดัเจนมากขึน้	และเน้น 
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กระบวนการมส่ีวนร่วมในการทบทวน	วิเคราะห์	

จัดท�าแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในร ่วมกัน	 เพื่อให ้เป ็นส ่วนหนึ่งของ

กระบวนการบรหิารจดัการองค์กรทกุระบบงาน

และเป็นไปตามพระราชบัญญตัวิินยัการเงินการ

คลังของรัฐ	พ.ศ.	2561	มาตรา	79	บัญญัติให้

หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน	

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความ

เสี่ยง	 ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นของ 

ผู้บรหิารและเจ้าหน้าทีศ่นูย์คุณธรรม	ได้ก�าหนด

ให้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการกิจกรรมการ

ควบคุมภายใน	10	เรื่อง	ได้แก่	

	 1)	 แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ

สมชัชาคณุธรรม	2)	แผนวิเคราะห์เครือข่ายและ

กลยทุธ์การท�างาน	3)	แผนพฒันาศนูย์คณุธรรมให้เป็นองค์กรคณุธรรม	

4)	 การประเมินผลผู้รับบริการและภาคีเครือข่ายภายในและภายนอก	

5)	 การก�าหนดแนวทางการหารายได้	 ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 

ทีเ่กีย่วข้อง	6)	คูม่อืการปฏบิตังิานเจ้าหน้าที่	7)	แผนการพฒันาบคุลากร	

(Training	Roadmap)	อย่างเป็นระบบ	8)	พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้ใน

การตัดสินใจ	 (MIS)	 ของแต่ละระดับ	 และเผยแพร่ผลงานองค์กรผ่าน	

Application	 9)	 การบริหารจัดการพื้นที่ส�านักงาน	 10)	 กิจกรรมการ

เรียนรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร
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	 3)	กิจกรรมการขับเคล่ือนศูนย์คุณธรรมให้
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 • แต่งตั้งคณะท�างานองค์กรคุณธรรม  

ศูนย ์คุณธรรมได ้มีค�าสั่ งแต ่งตั้ งคณะท�างาน 

องค์กรคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม	 ประกอบด้วย	 

ผู้แทนจากกลุ่มงานต่าง	 ๆ	 ภายในศูนย์คุณธรรม	

ได้แก่	 กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร	 กลุ่มงาน

นโยบายและยุทธศาสตร์	 กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรม

และระบบพฤติกรรมไทย	 กลุ ่มงานสื่อสารและ

รณรงค ์ทางสังคม	 กลุ ่มงานศูนย ์ข ้อมูลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม

เครือข่ายทางสังคม	กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและ

ความร่วมมือนานาชาติ	 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม

ในการขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กร

คุณธรรมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม	

 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์คุณธรรม  

ปี 2563	เมื่อวันที่	21-22	กันยายน	2563	ผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากการศึกษาดูงานชุมชนคุณธรรมต�าบลหนอง

สาหร่าย	อ�าเภอพนมทวน	จังหวัดกาญจนบุรี	และ

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดมความคดิเหน็การขบัเคลือ่น

งานภารกิจหลักของศูนย ์คุณธรรมในรูปแบบ	

“World	 Cafe”	 โดยใช้กรอบแนวความคิดการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)	

เพื่อพัฒนาศูนย์คุณธรรมสู่องค์กรภาครัฐ	4.0
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รายงานสถานะการเงิน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ	วันที่	30	กันยายน	2563

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	

	 เงินลงทุนระยะสั้น

	 วัสดุคงเหลือ

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

	 ลูกหนี้อื่นระยะยาว	

	 อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ	

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์  

  

หนี้สิน	 	
หนี้สินหมุนเวียน 

	 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

	 เงินรับฝากระยะสั้น	

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

	 เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

รวมหนี้สิน  

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  

  

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	
	 ทุน

	 รายได้สูง/(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  

23,001,500.83	

103,374.02	

	18,562,913.91	

	286,693.66	

	-	

 41,954,482.42 

	200.00	

	628,993.14	

28,990.80

 658,183.94 

 42,612,666.36 

	7,632,688.69	

	982,584.39	

 8,615,273.08 

	140,674.39	

 140,674.39 

 8,755,947.47 

 33,856,718.89 

	64,169,405.33	

(30,312,686.44)

 33,856,718.89

8,235,155.46	

	3,968,554.34	

	18,274,506.77	

	340,865.70	

	19,324.16	

 30,838,406.43 

	200.00	

	987,240.06	

	43,114.60	

 1,030,554.66 

 31,868,961.09 

	1,907,272.28	

	422,028.23	

 2,329,300.51 

	4,367,814.70	

 4,367,814.70 

 6,697,115.21 

 25,171,845.88 

	64,169,405.33	

(38,997,559.45)

 25,171,845.88

2563
(หน่วย	:	บาท)

2562
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งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุด	วันที่	30	กันยายน	2563

รายได้จากการดำาเนินงาน
	 รายได้จากงบประมาณ

	 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	 รายได้อื่น

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน  

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	

	 ค่าตอบแทน	

	 ค่าใช้สอย	

	 ค่าวัสดุ	

	 ค่าสาธารณูปโภค	

	 ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย	

	 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอื่นและบริจาค	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	

รวมค่าใช้จ่าย  

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2563
(หน่วย	:	บาท)

25622563

(หน่วย	:	บาท)
2562

59,216,500.00	

1,600,000.00	

13,014,111.47	

73,830,611.47 

18,687,360.43	

55,000.00	

8,553,838.52	

229,236.74	

1,106,245.30	

413,654.82	

39,524,714.13	

36.00	

68,570,085.94

5,260,525.53

65,123,500.00	

	-	

10,236,015.50	

75,359,515.50 

18,737,361.33	

83,000.00	

8,182,268.14	

287,391.45	

1,085,644.08	

396,980.72	

37,901,996.77	

	-	

66,674,642.49 

8,684,873.01
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ชั้น 16-17 
อาคารวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่องทางติดต่อศูนย์คุณธรรม
พบกับเรื่องราวแห่งสังคมคุณธรรมและกิจกรรมดีๆ	ได้ที่

Line@	:	@moralcenter Instragram	:	moralcenterthailand	

Facebook	:	Moral	Center

														Moral	Spaces

Website	:	moralcenter.or.th

Twitter	:	@moralcenter1	



รายงานประจำาปี 2563 ศูนย์คุณ
ธรรม (องค์การมหาชน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901

“พอ
เพีย

ง วนิัย สุจริต จิตอาสา”
“ครบรอบ 10 ปี ศูนย์คุณธรรม ”


