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สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์)

ในปี	 2561	 รัฐบาลได้ก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.2561	 –	 2580)		
เพ่ือเป็นกรอบในการจดัท�าแผนต่างๆ	ให้สอดคล้องและบรูณาการกนัเพือ่ให้เกดิเป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนั	
ให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทยมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ซึ่งทรัพยากรมนุษย์	เป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่ง
ของการขบัเคล่ือนส�าคญัในการยกระดบัการพฒันาประเทศ	ตามยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์	จึงได้เน้นทัง้การแก้ไขปัญหา	การเสรมิสร้าง	และยกระดบัการ
พฒันาทีใ่ห้ความส�าคัญท่ีครอบคลุมท้ังในส่วนของการพฒันาทุนมนษุย์และปัจจยัและสภาพแวดล้อม
ทีเ่กีย่วข้องเพือ่สร้างระบบนเิวศท่ีเอือ้ต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ควบคูกั่บการปรับเปลีย่นค่านยิม
และวฒันธรรม	เพือ่ให้คนมคีวามดอียูใ่น	‘วถิ’ี	การด�าเนนิชวีติและมจิีตส�านกึร่วมในการสร้างสงัคม
ที่น่าอยู่	พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี	เก่ง	และมีคุณภาพ	

ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
ให้เกิดในสังคมไทยทุกภาคส่วน	 โดยในปีที่ผ่านมา	 ศูนย์คุณธรรมได้น�ายุทธศาสตร์ชาติ	 นโยบาย
รัฐบาล	และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.2559	–	2564)	เป็นแนวทาง
การขับเคลือ่นงานในการประสาน	เชือ่มโยง	องค์กรเครือข่ายส่งเสรมิคณุธรรม	ได้แก่	องค์กรภาครัฐ	
ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคมและชุมชน	 ภายใต้กระบวนการสมัชชาคุณธรรม	 และขับเคลื่อน	
เครือข่ายทางสงัคมด้วยองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมในหลากหลายรปูแบบ	ได้แก่	
การพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนที่	 การพัฒนาองค์กรคุณธรรม	 และการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม	 เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมให้เหมาะสมตามบริบทของ
สังคมไทย	

สดุท้ายนี	้กระผมขอขอบคณุและเป็นก�าลงัใจต่อคณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และเจ้าหน้าทีข่อง
ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	ที่มีส่วนร่วมส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย	และสนับสนุนการ
ท�างานด้านคุณธรรม	ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมต่อไป	

	

	 นายวีระ		โรจน์พจนรัตน์	 	
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม





สารจากประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
(นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์)

ปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(พ.ศ.2561	–	2580)	
เพื่อเป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่างๆ	 ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการให้เกิดเป็นพลังผลักดันไปสู่
เป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาล	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสรมิคณุธรรม
จรยิธรรมของประเทศนัน้	มกีารก�าหนดไว้ในแผนระดับต่างๆ	เช่น	แผนการปฏิรปูประเทศ	แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	3	รวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	 ที่มีความชัดเจนว่า	 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ประชาชนและองค์กรต่างๆ	เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญและถูกขับเคลื่อนงานโดยหลายภาคส่วน	

ศูนย์คุณธรรม	 เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการประสานเชื่อมโยงความร่วมมือเครือข่ายทาง
สังคมทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม	ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ	ภาคธุรกิจเอกชน	
ภาคประชาสังคมและชุมชน	สื่อมวลชน	สถาบันทางศาสนา	และประชาชนทั่วไป	โดยขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมผ่านภารกิจหลัก	3	เรื่อง	ประกอบด้วย

1)	 การจัดสมัชชาคุณธรรมให้เป็นเวทีกลางความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทาง
สังคมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 น�าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมทั้ง
ในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย

2)	 การส่งเสรมิการพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมด้านการส่งเสรมิคุณธรรมท่ีเหมาะสมกบั
บรบิทของสังคมไทยและอาเซยีน	รวมท้ังการพฒันาศนูย์ข้อมลูและการให้บรกิารผ่านระบบ
การส่ือสารและช่องทางดจิทิลั	เพ่ือให้เครอืข่ายทางสงัคมเข้าถึงข้อมลูความรู	้เพือ่น�าไปใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรม	

3)	 การส่งเสรมิเครือข่ายทางสงัคมให้มคีวามรู้ความสามารถในการส่งเสริมคณุธรรม	และการ
พัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม	ชุมชนคุณธรรม	และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่	

ในโอกาสนี	้กระผมขอขอบคณุคณะกรรมการศนูย์คณุธรรม	คณะอนกุรรมการ	ทีป่รกึษา	ผูท้รง
คุณวุฒิ	ภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน	ผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม	และผู้ให้การสนับสนุน
ศูนย์คุณธรรมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของศูนย์คุณธรรม	 พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม
คุณธรรม	“พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา”	อย่างยั่งยืน

	

	 นายจักรธรรม		ธรรมศักดิ์	 	
	 ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม

	





สารจากผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
(นายสิน  สื่อสวน)

ในปี	2561	ศนูย์คณุธรรมให้ความส�าคญัและมุง่ม่ันด�าเนินภารกจิตามวัตถปุระสงค์จดัต้ังองค์กร
ที่จะปรับเปล่ียนในอนาคต	 เพื่อพัฒนาคุณธรรมของสังคมไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาค
ส่วน	ในการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม	โดยพัฒนาและด�าเนินภารกิจด้วยการประสานพลังทั้ง	
3	ด้าน	ดังนี้		

1.	 การเสริมสร้างพลังทางสังคมของเครือข่ายองค์กรคุณธรรม	 ให้มีบทบาทและความสามารถ
ในการส่งเสริมคุณธรรมของสมาชิกในองค์กร	 และพัฒนายกระดับเป็นองค์กรคุณธรรม	 รวมถึงการ
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายองค์กรคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆ	ได้แก่	ภาครัฐ	ภาคการศึกษา	ภาคธุรกิจ	
ภาคประชาสังคมและชุมชน	ภาคสื่อสารมวลชน	ขับเคลื่อนคุณธรรม	“พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา”	
ไปสู่การปฏิบัติ

2.	การพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม	ให้เป็นพลังทางปัญญาของเครือข่าย
ทางสังคม	โดยพฒันามาตรฐานและตวัชีว้ดัองค์กรคุณธรรม	ชมุชนคุณธรรม	และกระบวนการปลกูฝัง	
ส่งเสริมคุณธรรมในเด็กเยาวชน	 ครอบครัว	 โรงเรียน	 และชุมชน	 รวมทั้งการค้นหายกย่องบุคคล
คุณธรรม	สื่อสารให้สังคมได้ตื่นตัวและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างคุณธรรมจากภายในของตน		

3.	 การขับเคล่ือนพลังทางนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ	 ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ	
แผนการปฏิรูปประเทศ	และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ให้เป็นที่รับรู้และน�าไปสู่การปฏิบัติ	
โดยใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับภาคและสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	9	“พอเพียง	วินัย	
สุจริต	จิตอาสา	สร้างคนดีสู่สังคม”	สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายทางสังคมในการ
จัดท�าแนวทางการพัฒนาคุณธรรมขององค์กร	 เครือข่าย	 และพื้นท่ีระดับต่างๆ	 รวมทั้งการจัดท�าข้อ
เสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล	

การด�าเนินงานทั้ง	 3	ด้านของศูนย์คุณธรรม	 ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมจากเครือข่าย
ทางสังคมแบบหุ้นส่วนการพัฒนา	 ซ่ึงทุกองค์กร	 ทุกเครือข่ายทางสังคมมีความส�าคัญและบทบาทท่ี
แตกต่างกัน	แต่สนับสนุนซึ่งกันและกัน	โดยมีเป้าหมายร่วม	คือ	การสร้างสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม	

ผมขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	
คณะกรรมการศนูย์คณุธรรม	ทีส่นบัสนนุการด�าเนนิภารกจิของศนูย์คุณธรรมด้วยด	ีขอบคุณเครอืข่าย
ทางสังคมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม	“พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา”	อย่างมี
พลัง	และขอขอบคณุผูบ้ริหารและเจ้าหน้าทีข่องศนูย์คณุธรรมทกุคนทีทุ่ม่เทแรงกายแรงใจในการท�างาน	
ท�าให้ศูนย์คุณธรรมบรรลุเป้าหมายการท�างานปี	2561	และท�าให้องค์กรเป็นที่ยอมรับของสังคมยิ่งขึ้น	

	
	 นายสิน		สื่อสวน
	 ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม
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คณะกรรมการบริหาร

นายจักรธรรม		ธรรมศักดิ์

ประธานกรรมการ

นางสาวรังสิมา	จารุภา	

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

นายธาดา		เศวตศิลา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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คณะกรรมการบริหาร

นายดนัย		จันทร์เจ้าฉาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอกศรุต		นาควัชระ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

นายอดิศักดิ์		ภาณุพงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณรงค์		สหเมธาพัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



รายงานประจ�าปี	2561			14			ANNUAL	REPORT	2018

XXXX	XXXXX

กรรมการโดยต�าแหน่ง
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

XXXX	XXXXX

กรรมการโดยต�าแหน่ง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายสิน	สื่อสวน

กรรมการและเลขานุการ

XXXX	XXXXX

กรรมการโดยต�าแหน่ง
กระทรวงวัฒนธรรม

คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม

คณะกรรมการศูนยฯคณะที่ปรึกษา/ผูทรงคุณวุฒิ
/คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

งานตรวจสอบภายในผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

ฝายอํานวยการ

กลุมงานอํานวยการ

งานบริหารทั่วไป

งานทรัพยากรมนุษย

กลุมงานนวัตกรรม
องคความรูเพื่อสรางสังคมคุณธรรม

งานพัฒนานวัตกรรม

งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม

งานสงเสริมความรวมมือนานาชาติ

กลุมงานสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติและสมัชชาคุณธรรม

งานสมัชชาคุณธรรม

งานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชาติ

งานพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่

กลุมงานเสริมสราง
พลังภาคีเครือขายคุณธรรม

งานสงเสริมความรวมมือและพัฒนา
เครือขายเยาวชนและสถานศึกษา

งานสงเสริมความรวมมือและพัฒนา
เครือขายภาครัฐและเอกชน

งานสงเสริมความรวมมือและพัฒนา
เครือขายครอบครัวและชุมชน

กลุมงานยุทธศาสตร

งานจัดการขอมูล
และสารสนเทศ

งานเลขานุการผูบริหาร
และคณะกรรมการ

งานแผนงบประมาณและ
ติดตามประเมินผล

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
และภาพลักษณองคกร

ฝายปฏิบัติการ

โครงสร้างการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)



ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	

ศนูย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	เป็นหน่วยงานของรฐัภายใต้การก�ากับดแูลของรัฐมนตรว่ีาการ

กระทรวงวฒันธรรม	จัดตัง้ขึน้โดยพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ศนูย์คณุธรรม	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2554	

โดยก�าหนดให้ศูนย์คุณธรรม	มีวัตถุประสงค์ดังนี้	

1.	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุการรวมพลงัของกลุม่หรอืเครือข่ายทางสงัคม	และประสานความร่วมมอื

รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการด�าเนินงานของ

คณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต	ิตามระเบียบส�านกันายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการส่งเสรมิคณุธรรม

แห่งชาติ	พ.ศ.	2550	เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

2.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย	 ค้นคว้า	 พัฒนาองค์ความรู้	 สร้างองค์ความรู้ใหม	่

รวบรวมองค์ความรู้	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 บริหารจัดการความรู้	 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม	

ความดีและเป็นศนูย์ข้อมลูเกีย่วกบัรปูแบบของการประพฤตปิฏบิตัดิขีองบคุคลและการเป็นคนดขีองสงัคม

3.	 ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และประสานความร่วมมอืกบัภาครฐั	ภาคธุรกจิ	ภาคประชาสงัคม	และ

ภาคประชาชน	 ในการด�าเนินการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการ

พัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ

4.	 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ	 และการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม		

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี	

การด�าเนินงานในปี	 2561	 ศูนย์คุณธรรมวางยุทธศาสตร์การด�าเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริม

คุณธรรมให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ	 นโยบายรัฐบาล	 และแผนที่เก่ียวข้อง

กับการส่งเสริมคุณธรรมต่างๆ	ประกอบด้วย	

1.	 ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การปรับ

เปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์	

โดยบูรณาการร่วมระหว่าง	“ครอบครัว	ชุมชน	ศาสนา	การศึกษา	และสื่อ”	ในการหล่อหลอมคนไทย

ให้มีคุณธรรมจริยธรรม	ในลักษณะที่เป็น	วิถี	การด�าเนินชีวิต	

2.	 นโยบายรัฐบาล	(พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา)	ด้านการศึกษาและเรียนรู้	การทะนุบ�ารุง

ศาสนา	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรม	 ด้านการลดความเหล่ือมล�้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง

บริการของรัฐ	
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3.	 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัที	่12	(พ.ศ.	2560	–	2564)	การเสรมิสร้าง	

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	 โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีวินัย		

จิตสาธารณะ	และพฤติกรรมที่พึงประสงค์	

4.	 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2559	 –	 2564)	 วางระบบ

รากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย	 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการ

ส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ	สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม	และส่งเสริมให้

ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	

5.	 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 3	 (พ.ศ.	 2560	 –	

2564)	 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	 โดยปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย	 ให้สามารถแยกระหว่าง	

ผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวม	ส่งเสรมิให้มรีะบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสงัคม	

ประยุกต์หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นเครือ่งมือต้านทจุรติ	และเสรมิพลังการมส่ีวนร่วมของชมุชน

และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต	

จากยุทธศาสตร์ชาติ	นโยบาย	และแผนทีเ่ก่ียวข้องกับการส่งเสรมิคณุธรรมข้างต้น	ศูนย์คณุธรรม

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม	ดังนี้	

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมสันติสุข	

พันธกิจ

๏	 เสริมสร้างพลังความร่วมมือเครือข่ายประชารัฐและสมัชชาคุณธรรม	 เพื่อขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรม	

๏	 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม	

๏	 พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรม

๏	 พัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับนานาชาติ	

เป้าหมายการด�าเนินงาน

๏	 ประชาชนมีจิตส�านึกและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์	 เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและ

ประเทศชาติ	โดยปลูกฝังคุณธรรมส�าคัญ	4	เรื่อง	ได้แก่	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา

๏	 องค์กรได้รับการยอมรับเป็นองค์กรต้นแบบของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๏	 ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมเชิงประเด็น/พื้นที่/องค์กร	

๏	 ส่งเสริมการพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรม

๏	 สนับสนุนและด�าเนินการจัดสมัชชาคุณธรรม	

๏	 สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	

2. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๏	 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร	 โดยใช้กระบวนการมีส่วน

ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

๏	 กระบวนการยกย่องเชิดชูบุคคล/องค์กรคุณธรรม	

3. พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

๏	 พัฒนานวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

๏	 ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

๏	 ศูนย์สารสนเทศด้านคุณธรรมจริยธรรม	

4. สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

๏	 ส่งเสริมและด�าเนินการพัฒนาสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	

5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านคุณธรรมจริยธรรมกับนานาชาติ 

๏	 ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

๏	 สมัชชาคุณธรรมอาเซียน	

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม

๏	 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

๏	 พัฒนาองค์กรคุณธรรม		
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รายงานผลการด�าเนินงาน

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสรมิความร่วมมอืประชารฐัเพ่ือขบัเคลือ่นงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม

1.  ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมเชิงประเด็น พื้นที่ องค์กร 

มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ให้มีขีดความสามารถ

ในการวางแผนการด�าเนินงาน และการจัดการความรู้การส่งเสริมคุณธรรม เพื่อขยายผลสู่องค์กร

สมาชิกและสังคม 

1) เครือข่ายการศึกษา

เวทส่ีงเสริมนวัตกรรมส่งเสรมิคุณธรรม	ศนูย์คณุธรรมได้จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการ

ส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน	ร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน	ร่วม

แลกเปลีย่นทิศทางการส่งเสรมิและพฒันาคณุธรรมในกลุม่เยาวชน	เพ่ือร่วมกนัพฒันาเดก็และเยาวชน

ในเรื่องของการปลูกจิตส�านึกและสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้	น�าสู่ระดับปฏิบัติ	และขับเคลื่อนสู่ระดับ

นโยบาย	โดยมีหน่วยงานภาครัฐ	จ�านวน	5	หน่วยงาน	และภาคเอกชน	จ�านวน	3	หน่วยงาน	ร่วม

แลกเปลีย่นความคิดเหน็	ส่งผลต่อความร่วมมอืระหว่างกนั	ท�าให้เกดิกระบวนการอนัน�ามาสูเ่ป้าหมาย

ร่วม	"ทิศทางการส่งเสรมิ	พฒันาคณุธรรมในกลุม่เยาวชน"	มขีัน้ตอน/กระบวนการ	คอื	1.	พฒันาโมเดล	

2.	ขยายผล	3.	จัดการความรู้	ประกอบด้วย	(1)	เป้าหมาย/เจตจ�านง	(2)	กลุ่มเป้าหมาย	(3)	How	

to	และ	 (4)	 เครือข่าย	Network	 ในความเป็นเครือข่ายจะน�าไปสู่ความร่วมมือ	มีเวทีกลาง	 (ตลาด

นัดความดี)	และหนุนเสริมกิจกรรมของภาคีเครือข่าย	ซึ่งสิ่งที่ต้องมาคิดร่วมกัน	และการยกย่องเชิดชู

ขยายผลนัน้	ควร	"คดัเลอืกจากผลงานทีโ่ดดเด่น"	มากกว่าการ	"ประกวด"	และเสนอให้มกีารตัง้กองทนุ

เพื่อให้มีงบประมาณด�าเนินงานด้านการส่งเสริม	 ตลอดจนมีเวทีกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 โดย

ศนูย์คณุธรรมจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมลู	สกดัความรูเ้พือ่เป็นแหล่งความรูก้ลาง	เพือ่ให้กลุม่เป้าหมาย

สามารถเลือกน�าไปใช้ได้ตรงตามบริบทของตนเอง
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การขบัเคลือ่นงานโครงการโรงเรยีนคุณธรรมน�าสูน่วตักรรมสงัคม ศนูย์คณุธรรมร่วมกบัเครอื

ข่ายโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ	โรงเรียนคุณธรรมทั่วประเทศ	ส�านักงานพื้นที่เขตการศึกษา	โดยค้นหา

นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน	5	เรื่อง	ได้แก่	1)	ปัญหาการติดเทคโนโลยี	(ใช้มากเกิน

ไป	/ใช้ไม่เหมาะสม)	ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ผิด	(กลั่นแกล้งกัน/อนาจาร)	2)	ความก้าวร้าว	ใช้ความ

รุนแรง	(ทะเลาะวิวาท	ข่มเหงรังแก	รีดไถ)	3)	การขาดวินัย	(ผิดกฎจราจร	/	ทิ้งขยะไม่เป็นที่)	4)	

การติดเพื่อน	โดดเรียน	เรียนไม่จบ	5)	การประพฤติผิดศีลธรรม	(ชู้สาว-ประพฤติผิดในกาม	/ใช้สิ่ง

เสพตดิ)	โดยเริม่จากจุดเริม่ต้นในโรงเรยีนคณุธรรมมพีฒันาการสูโ่รงเรยีนต้นแบบ	ท�าให้เป็นทีย่อมรบั

จากระดบันโยบายให้ความสนใจและให้น�า้หนกัเรือ่งคณุธรรมมากขึน้	โดยศูนย์คุณธรรมมบีทบาทในการ

ส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม	 และประสานงานเชื่อมโยงให้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบได้ร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	เพือ่ค้นหากระบวนการพฒันาคณุธรรม	หรอืกจิกรรมเด่นทีส่ามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเดก็

ที่เห็นเป็นรูปธรรมความส�าเร็จ	จากนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน	5	เรื่อง	โดยโรงเรียน

คุณธรรมในทุกภูมิภาคได้จัดท�าเป็นโครงงานสู่การปฏิบัติในโรงเรียน	ศูนย์คุณธรรมได้ลงพื้นที่ติดตาม	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน	 6	 โรงเรียนในภาคใต้	 ได้แก่	 โรงเรียน	

บ้านช่องลม	และโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม	จ.ตรัง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้แก่	โรงเรียนบ้านนาค�าน้อย	

2	โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า	และโรงเรียนบ้านโนนแพง	จ.มุกดาหาร	และภาคเหนือ	ได้แก่	

โรงเรียนราชประชานเุคราะห์	56	จงัหวดัน่าน	ซึง่การลงพืน้ทีต่ดิตามผลการด�าเนินงานพบว่า	โรงเรยีน

ส่งเสริมคุณธรรม	 โดยยึดหลักแนวทางพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่	 9	 "การพัฒนาการศึกษา	

เป็นพื้นฐานส�าคัญของประเทศ	 ที่ต้องพัฒนาความรู้	 ความคิด	 และคุณธรรมของบุคคล"	 สู่การเป็น

แนวทางในการปฏบัิตโิรงเรยีนส่งเสรมิและพฒันาโดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมผ่านโครงงาน	โรงเรยีน

มีกระบวนการพัฒนาระดับโรงเรียนนั้นมีองค์ประกอบ	6	ด้าน	 ได้แก่	 ผู้อ�านวยการดี	 /ครูดี/	 สภาพ

แวดล้อมดี	/	การมีส่วนร่วมดี/	มีแผนงานกิจกรรมดี	ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	และ

เกิดคุณธรรม	วินัย	สามัคคี	มีน�้าใจ	รับผิดชอบ	และพอเพียง	ท�าให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดี	มีความกล้า

แสดงออก	แต่งกายสะอาดเรยีบร้อย	สภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรยีนรูแ้ละการมส่ีวนร่วม	โดยภาพรวม

โรงเรียนมีองค์ประกอบครบตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
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การตดิตามกลไกขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันาส่งเสริมคณุธรรมเดก็และเยาวชนในภมูภิาค 

4 ภูมิภาค	ท�าให้ค้นพบนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมในเด็กและเยาวชน	ทั้งในรูปแบบการบ่มเพาะและ

แก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชนในสงัคม	และจดัเวทยีกย่องในระดบัภมิูภาค	4	ภมูภิาค	โดยมโีรงเรยีนร่วม

เรียนรู้ทั้งสิ้น	140	โรงเรียน	ผู้เข้าร่วมเรียนรู้	จ�านวน	1,352	คน	และมีนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณา	

จ�านวน	44	ชิ้นงาน	

 ๏ ภาคเหนือ วันที่	5	มิถุนายน	2561	มีโรงเรียนเสนอผลงาน	จ�านวน	48	นวัตกรรม	มีคณะ

กรรมการให้คะแนน	พิจารณาผลงานจากนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมจาก	48	แห่ง	และได้

นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมจ�านวน	10	กิจกรรม	10	โรงเรียน	มีผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จ�านวนทั้งสิ้น	349	คน	

 ๏ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก	วันที่	8	มิถุนายน	2561	คณะกรรมการเครือข่าย

โรงเรียนคุณธรรมภาคกลาง	 ได้ลงพื้นที่คัดเลือกนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและ

เยาวชน	จ�านวน	15	แห่ง	ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 แลกเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนของโรงเรียนต่างๆ	 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา	 ครู	 และนักเรียนแกนน�า	 จาก	

36	โรงเรียน	รวมจ�านวน	179	คน

 ๏ ภาคใต้ วนัที	่22	มถินุายน	2561	มโีรงเรยีนส่งนวตักรรมเข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู	้จ�านวน	

28	โรงเรยีน	โดยจัดรปูแบบน�าเสนอเป็นบอร์ดนิทรรศการ	และการน�าเสนอนวตักรรมในห้อง

ย่อยจ�านวน	4	ห้อง	มีคณะกรรมการเครือจ่ายโรงเรียนคุณธรรมภาคใต้คัดเลือกนวัตกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์ได้	จ�านวน	10	โรงเรียน	10	นวัตกรรม	มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	จ�านวน	370	คน	

 ๏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เม่ือวันท่ี	28-29	มถินุายน	2561	มโีรงเรยีนเข้าร่วมน�าเสนอผล

งานนวตักรรม	จ�านวน	33	โรงเรียน	รวม	38	นวตักรรม	รปูแบบการแลกเปลีย่นเรยีนรู้	ผ่าน

บธูนทิรรศการโดยมนีกัเรยีนแกนน�าร่วมกับครทูีป่รกึษาเป็นผูน้�าเสนอและให้ข้อมลู	โดยมคีณะ

กรรมการพจิารณาผลงานท่ีผ่านเกณฑ์	เหลอื	14	นวตักรรม	ซึง่มผู้ีเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรยีนรู้	

จ�านวน	402	คน
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การขับเคลื่อนโครงการสุภาพชนคนอาชีวะ การสนับสนุนการด�าเนินโครงงาน	 และลงพื้นที่

ติดตามผลการด�าเนินงาน	 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค	 กรุงเทพฯ	 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงราย	 จ.เชียงราย	 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ	 จ.สกลนคร	 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน

เหนือ	จ.	อุดรธานี	และวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง	จ.นครศรีธรรมราช	ซึ่ง	ผู้บริหาร	ครูอาจารย์และ	

ตัวแทนนักเรียน	ได้น�าเสนอความคืบหน้า	โรงเรียนคุณธรรม	มีคุณธรรมเป้าหมายและอัตลักษณ์ของ

วิทยาลัย	ที่มีการดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา	โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมดี	

นักเรียนมีความรับผิดชอบดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น	 มีกระบวนการจัดการความคิด	 ท�าให้ผลการเรียน

ของนักเรียนดีขึ้น	 อีกทั้ง	 มีระบบการบริหารงานภายในที่เข้มแข็ง	 มีการสื่อสารเชิงลึกภายในองค์กร	

โดยผ่านการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงได้มากที่สุด	 ท�าให้ลดการเกิดเหตุทะเลาะ

วิวาทกัน	 นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก	 เช่น	 มีวินัย	 มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 มีจิตอาสาโดยการ

ออกภาคสนามเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง	ๆ	ซึ่งท�าให้นักเรียนอาชีวะมีภาพลักษณ์

ที่ดี	 และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ	 ซึ่งท�าให้ได้รับการยอมรับใน

คุณภาพของนักเรียนที่เข้ารับการฝึกงาน	

รายงานประจ�าปี	2561			23			ANNUAL	REPORT	2018



 ๏ เวทีพัฒนาความเช่ือมโยงระหว่างสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ	

ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	ร่วมกับ	องค์กรภาคีความร่วมมือ	5	องค์กร	ในวันที่	15	

สิงหาคม	2561	มีวิทยาลัยอาชีวะต้นแบบในพื้นที่เข้าร่วม	8	แห่ง	63	คน	ผู้ประกอบการ	

3	แห่ง	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	และที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย	ณ	โรงแรมทีเคพาเลซ	รวมทั้งสิ้น	70	คน	

 ๏ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนน�าใน	3	ภาค	2	ครั้ง	ได้แก่	ภาค

เหนอื	ภาคกลาง	และภาคใต้	เพือ่สร้างการเปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์	และพฒันาให้เป็นสภุาพ

ชน	คนอาชีวะ	เน้นการส่งเสริม	"ทักษะ	3	ว"	คือวิชาการ	วิชาชีพ	และวิชาชีวิต	มีนักศึกษา

แกนน�าเข้าร่วมจาก	14	วิทยาลัย	รวม	205	คน	

ศูนย์คุณธรรมจึงเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมการพัฒนานักเรียนอาชีวะ	เช่น	วิทยาลัย

เทคโนโลยีเอเชีย	 จ.เชียงใหม่	 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร	 จ.เชียงใหม่	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย	

จ.เชียงราย	 และ	 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ	 จ.ล�าพูนร่วมกับสถานประกอบการ	 เช่น	

บริษัท	ซีเค	ชูส์	จ�ากัด	จ.ขอนแก่น	โรงแรมเจริญธานี	จ.ขอนแก่น	บริษัท	ไทยน�้าทิพย์	จ�ากัด	(สาขา

ขอนแก่น)	และบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	กรุงเทพฯ	เพื่อก�าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์	ออกแบบวิธี

การและพัฒนานกัเรยีน	นกัศกึษา	รวมถงึการตดิตามและประเมนิผล	ในการพฒันาทกัษะทางวชิาการ	

วิชาชีพและวิชาชีวิต	ในแต่ละภูมิภาค
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สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสุภาพชน	คนอาชีวะ	ดังนี้	1)	ความมีวินัย	2)	ตรงต่อเวลา	

3)	ความซื่อสัตย์	4)	มีความอดทน	5)	การยอมรับวัฒนธรรมองค์กร	6)	ความกระตือรือร้นในการ

ท�างาน	7)	มีความต้องการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง	8)	มีหัวใจบริการ	9)	ท�างานเป็นทีม	10)	มี

ความสามัคคี	11)	มีความคิดสร้างสรรค์	12)	มีการสื่อสารที่ดี	สร้างสรรค์	13)	แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ได้	และ	14)	รับฟังปัญหาของผู้อื่นเป็นต้น	

คุณลักษณะอันพึงประสงค                    ของสุภาพชน คนอาชีวะ

1) ความมีวินัย 

2) ตรงตอเวลา 

3) ความซื่อสัตย 

4) มีความอดทน 

5) การยอมรับวัฒนธรรมองคกร 

6) ความกระตือรือรนในการทํางาน 

7) มีความตองการการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง 

8) มีหัวใจบริการ 

9) ทํางานเปนทีม 

10) มีความสามัคคี 

11) มีความคิดสรางสรรค 

12) มีการสื่อสารที่ดี สรางสรรค 

13) แกไขปญหาเฉพาะหนาได

14) รับฟงปญหาของผูอื่นเปนตน
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ผลการด�าเนินโครงการน�าร่องสถาบันอาชวีะต้นแบบสร้าง	“สภุาพชน	คนอาชวีะ”	พบว่า	วทิยาลยั

ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	ได้เข้ารบัการอบรมพฒันาศกัยภาพ	และน�าความรูท้ีไ่ด้ไปด�าเนนิโครงการ/	กิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ในรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ	3	ว.	 (วิชาการ/วิชาชีพ/วิชา

ชีวิต)	อาทิ	การอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายใน	ภายนอกวิทยาลัย	การจัดท�าโครง

งานคุณธรรมภายใต้แนวคิด	"ปัญหาที่อยากแก้	ความดีที่อยากท�า"	เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

และส่งเสริมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้น	 รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้

แสดงออกถึงความเสียสละ	ความมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมค่ายอาสาบริการชุมชน	และอื่นๆ	ซึ่งเป็นการ

ฝึกประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติจริง	 โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ	 นักเรียนนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้น	 รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของนักเรียนอาชีวศึกษาต่อผู้ปกครอง	 ชุมชน	 มี

เวทีพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้	 สร้างความเข้าใจ	

Model	การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	รวมถึง	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณลักษณะนักศึกษาที่สถาน

ประกอบการต้องการ/	ข้อมลูความต้องการแรงงานในตลาดงาน/องค์ประกอบสถานประกอบการในการ

รบันกัศกึษาฝึกงาน	อกีทัง้จดัอบรมพฒันาศกัยภาพการจดัท�าสือ่คณุธรรม	เพือ่ให้ความรูเ้รือ่งการท�าสือ่

คุณธรรมส�าหรับเผยแพร่เป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีวะคุณธรรม

ต้นแบบต่อไป

รายงานประจ�าปี	2561			26			ANNUAL	REPORT	2018



2) เครือข่ายชุมชน

ศนูย์คุณธรรมร่วมพฒันาคณุธรรมกบัเครือข่ายชมุชน	โดยสร้างรปูธรรมการด�าเนินงานตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง	จากครอบครวัสูช่มุชนเกดิการเรยีนรูท่ี้น�าไปสูก่ารปฏบัิต	ิสร้างเครอืข่ายแลก

เปลี่ยนเรียนรู้	เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย	มีกิจกรรมส�าคัญ	ดังนี้

โครงการส่งเสรมิเครอืข่ายประชาสังคมต่อต้านการทจุรติด้วยวถิวีฒันธรรม	โดยศนูย์คณุธรรม

ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 และเครือข่าย

ชุมชน	จ�านวน	47	หมู่บ้านตัวแทนหน่วยงานองค์กรภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ส�านักงานคณะ

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิสถาบนั

พฒันาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	ศนูย์คณุธรรม	(องค์การมหาชน)	พืน้ทีต้่นแบบ	โดยร่วมก�าหนด

เป้าหมายการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัด	เริ่มจากจุดเล็ก	และขยายผลในระดับจังหวัด	น�าจุดแข็ง	

(ทุนดี	คนดี	กิจกรรมดี)	มาเป็นฐานในการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับบริบท	โดยใช้ธรรมนูญความสุข

ชมุชนเป็นเครือ่งมอื	ท�าให้ชมุชนจาก	13	จงัหวดั	47	พืน้ที	่ได้ถอดบทเรยีนพืน้ทีข่องตนเองแลกเปลีย่น

เรยีนรูก้ระบวนการส่งเสริมคณุธรรมจากพืน้ท่ีอืน่ๆ	และเกดิความเข้าใจร่วมกนัในการด�าเนนิงานระหว่าง

พื้นที่	และหน่วยงานภาคี	และแต่ละชุมชนจะน�าบทเรียนที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการด�าเนินกิจกรรม

ของชุมชนตนเองและน�ามาสรุปบทเรียนกันตามแผนงานต่อไป	 นอกจากนี้ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การ

มหาชน)	 ยังได้ร่วมกับส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 จัดประชุมเชิง

ปฏบิตักิารสร้างความเข้าใจร่วมกบัองค์กรสนบัสนนุชมุชนคณุธรรมต่อต้านการทจุรติด้วยวถิวีฒันธรรม	

เพือ่สร้างความเข้าใจและวางแนวทางการขบัเคล่ือนร่วมกับองค์กรสนบัสนนุ	(องค์กรพีเ่ล้ียง)	ในการขบั

เคลื่อนงานในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม	 สร้างพลังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย	

ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการในการด�าเนินงานร่วมกับ

ชุมชน	 และชี้แจงแผนการด�าเนินงานโครงการ	มีผู้เข้าอบรมที่มาจากส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและ

หน่วยงานภาค	ีเข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน	34	คน	ภายหลงัจากเข้ารบัการอบรม	เครอืข่ายชมุชนในแต่ละ

ภาคได้น�าธรรมนูญชมุชนไปพฒันาเป็นแนวปฏบิตัด้ิานคณุธรรม	จรยิธรรมในพืน้ท่ีปฏบิตักิาร	เพือ่เป็น

หลักก�ากับการท�างานและการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในชุมชน	ซึ่งพบว่าชุมชนมีการขับเคลื่อนงานอย่าง

จริงจังและได้น�าผลงานมาน�าเสนอ	เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	ส่งเสริมให้คนในชุมชนมี

เป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน	ตามข้อตกลงร่วมกัน	
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เครือขายชุมชนภาคตะวันตก 
• จังหวัดราชบุรี ไดแก องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน 

• จังหวัดเพชรบุรี ไดแก สภาองคกรชุมชนตําบลหวยของ สภาองคกรชุมชนตําบลบานหาด บานทายหลวงบานแค 

 หมู 3 กองทุนหมูบานระหารนอย หมู 2 บานหนองนํ้าลาด ชุมชนทาหินพัฒนา 

• จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก ชุมชนบานมารอง บานทางสาย หมู 9 

เครือขายชุมชนภาคเหนือตอนลาง 
• จังหวัดพิจิตร ไดแก บานวังออ หมู 4 บานหวยหลัว หมู 6 บานหวยเกตุ หมู 1 บานวังกรด 

• จังหวัดนครสวรรค ไดแก ศูนยศึกษาการพัฒนาสังคมและการปกครองทองถิ่นสําหรับพลเมือง 

เครือขายชุมชนภาคใต
• จังหวัดพัทลุง ไดแก ศูนยเรียนรูวิทยุชุมชนสวนปาหวยพูด ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง 

 บานกลวยเภา ชุมชนคุณธรรมวัดปลักปอม สภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

เครือขายชุมชนภาคกลาง
• จังหวัดลพบุรี ไดแก บานโคกพุทรา 

• กรุงเทพมหานคร ไดแก ชุมชนหมูบานพรอมสุข 1 ชุมชนนีรชา 

• จังหวัดนครนายก ไดแก องคการบริหารสวนตําบลเกาะหวาย องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง 

• จังหวัดสระบุรี ไดแก องคการบริหารสวนตําบลเจริญธรรม 

เครือขายชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• จังหวัดศรีสะเกษ ไดแก บานหัวนา ชมรมพิทักษสิ่งแวดลอม บานปรือ บานปรือคันตะวันออก 

 บานสําโรงเกียรติ 

• จังหวัดบุรีรัมย ไดแก บานโคกเพ็ก บานเจริญสุข บานพาชี หนองเต็ง บานตลาด 

• จังหวัดรอยเอ็ด ไดแก ชุมชนโนนชัยศรี บานหนองบัว หมู 1 สํานักธรรมนูญประชาชนคนตําบลหนองหิน 

 โพธิ์ศรีสวัสดิ์ 

เครือขายชุมชนภาคตะวันออก  
• จังหวัดสระแกว ไดแก สภาองคกรชุมชนตําบลหวยโจด องคการบริหารสวนตําบลหนองตะเคียนบอน  

 องคการบริหารสวนตําบลหนองหมากฝาย 
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เครือข่ายชุมชนภาคตะวันตก

เครือข่ายชุมชนภาคเหนือตอนล่าง

	

เครือข่ายชุมชนภาคใต้

	 

เครือข่ายชุมชนภาคกลาง
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เครือข่ายชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 

เครือข่ายชุมชนภาคตะวันออก

	 

งานมหกรรมเดนิตามรอยพ่อสานต่อความสขุอย่างย่ังยนืครัง้ที	่3	และตลาดนดัความสขุชมุชน	

ณ	วัดป่าศรีถาวรนิมิตรจ.นครนายก	เมื่อวันที่	24	-25	พฤศจิกายน	2560	ศูนย์คุณธรรมร่วมกับภาคี	

9	องค์กร	น�าเสนอรปูธรรมการด�าเนนิงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ท�าให้เกดิการสนบัสนนุ

การจัดเวทีเพื่อเชื่อมต่องานอย่างต่อเนื่อง	สร้างการรับรู้ความเข้าใจของประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจพอ

เพียง	 เรียนรู้แนวทางวิธีการส�าคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวางน�าไปสู่การขยายผล	 เกิด

ความร่วมมือระหว่างภาคี	 เกิดนโยบายของภาครัฐ	 โดยบูรณาการภารกิจหน่วยงานร่วมจัด	 เพื่อน�าสู่

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	 และชุมชนที่เป็นเครือข่ายในการท�างานของศูนย์คุณธรรมจ�านวน	 47	

องค์กร	ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข	ด้วยเครื่องมือที่ส่งเสริมโดยศูนย์

คุณธรรม	คือ	ธรรมนูญความสุขของชุมชนเพื่อสร้างมาตรฐานองค์กรคุณธรรมต่อไป	
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3) เครือข่ายศาสนา

ศูนย์คุณธรรม	 ร่วมกับ	กองบัญชาการศึกษา	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 และผู้น�า	 3	ศาสนา	

ร่วมกันจัดท�าและพัฒนาหลักสูตร	ภายใต้โครงการศาสนิกสัมพันธ์	สร้างสันติสุข	จังหวัดสงขลา	โดย

เน้นเรือ่งการอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุ	ของ	3	ศาสนา	และผูป้ฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีภ่าครฐั	เรยีนรูด้้าน

ศาสนสถาน	ให้ตรงกบักลุม่เป้าหมายทีเ่ข้ารบัการอบรมระหว่างวนัที	่1-3	สงิหาคม	2561	โดยมแีกนน�า

ศาสนา	3	ศาสนา	ต�ารวจ	ทหาร	ข้าราชการครู	และต�ารวจจาก	3	จังหวัดชายแดน	เข้าร่วมโครงการ

กว่า	96	รูป/คน	ระหว่างวันที่	1-3	สิงหาคม	2561	เพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการไปฝึกอบรมต�ารวจ

ในกองบัญชาการภาค	8	ที่	จังหวัดสงขลา

4) เครือข่ายคุณธรรมเชิงพื้นที่

การส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ เพื่อถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบองค์กรคุณธรรม

ระดับจังหวัด โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

จังหวัดราชบุรี

จงัหวดัราชบุรดี�าเนนิการโครงการจังหวัดส่งเสรมิคุณธรรม	ราชบรุเีมอืงแห่งความจงรกัภกัดี	“พอ

เพียง	สามัคคี	มีวินัย	สุจริต	จิตอาสา”	วันที่	21	สิงหาคม	2561	เป็นผลจากการด�าเนินงานโครงการ

จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมด�าเนินการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง	และจังหวัดราชบุรีน�าไปเป็น

แผนปฏบิตักิารประจ�าปี	โดยศนูย์คณุธรรมร่วมสนบัสนนุวทิยากรในการเสวนา	การจดัแสดงนทิรรศการ

กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม	 และคุณธรรม	 4	 ประการ	 และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้

เข้าร่วมประชุมสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี	จังหวัดราชบุรี	มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า	1,000	คน	

จากหน่วยงานทุกภาคส่วนในคณะอนกุรรมการส่งเสรมิคุณธรรมระดบัจังหวดั	และหน่วยงานเครอืข่าย

คุณธรรม	 10	 เครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี	 โดยมีการให้นโยบาย

การขับเคลื่อนคุณธรรมตามยุทธศาสตร์จังหวัด	 การประกาศเกียรติคุณ	 บุคคล	 องค์กรต้นแบบด้าน

คุณธรรม	 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรต้นแบบ	 และการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนแผน

แม่บทส่งเสริมคุณธรรมสู่การปฏิบัติและการแสดงนิทรรศการน�าเสนอผลงานของชุมชน	องค์กร	และ

จังหวัดราชบุรี	23	แห่ง	
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จังหวัดพัทลุง 

ศนูย์คณุธรรมด�าเนนิการสรปุผลการถอดบทเรยีนพืน้ทีต้่นแบบองค์กรคณุธรรมของจงัหวดัพทัลงุ	

ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุง	 และตัวแทนจากพื้นที่ต้นแบบ	 ณ	 ศาลากลางจังหวัด

พทัลงุ	พร้อมท้ังลงพืน้ทีช่มุชนคณุธรรม	จ�านวน	3	แห่ง	ได้แก่	ชมุชนวดัปลกัปอม	อ.ตะโหมด	โรงเรยีน

ปากพะยนูวทิยาคาร	และกองทุนสวัสดกิารต�าบลบ้านโพธิ	์อ.ปากพะยูน	ซึง่ได้ปรับเปลีย่นชมุชนต้นแบบ

ตามการประเมินความพร้อม	และเนื้อหาเรื่องราวการพัฒนาคุณธรรมในชุมชน

จังหวัดพิจิตร

การจัดท�าฐานข้อมูลเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายละไม่น้อยกว่า	20	องค์กร/พื้นที่	และ

ประมวลองค์ความรูท้ีเ่กดิจากการขับเคลือ่นจงัหวัดส่งเสรมิคุณธรรม	“ปัญหาทีอ่ยากแก้	ความดท่ีีอยาก

ท�า”	3	ปีที่ผ่านมารวม	54	กรณี	เตรียมขยายผลให้เต็มพื้นที่จังหวัดพิจิตรและขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ	

น�าเสนอในการประชมุคณะท�างานขบัเคล่ือนสังคมคณุธรรมจงัหวดัพจิติรและถอดบทเรยีนการขบัเคลือ่น	

12	เครือข่ายคุณธรรมจังหวดัพจิติร	เมือ่วนัที	่28	พฤศจกิายน	2560	ณ	ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพจิิตร		

โดยมีนายวีระศักดิ์	วิจิตรแสงศรี	ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร	เป็นประธานประชุมฯ	

2.  ส่งเสริมการพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรม

1) โครงการสมดุลชีวิต สนิทกับครอบครัว

ศูนย์คุณธรรมด�าเนินงานตามโครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว	 ภายใต้แนวคิด	 “งาน	

ครอบครัว	สังคมไปด้วยกัน”	 โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างสมดุลชีวิตใน	5	มิติ	คือ

เวลา	การเงิน	สุขภาวะ	ครอบครัวและสังคม	ให้กับคนท�างานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	

(EEC)	 ร่วมกับสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยพัฒนาครอบครัวคุณธรรม	 3	 รุ่น	 101	 คน	

เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 สร้างครอบครัวคุณธรรม	 หลักสูตร	 "สมดุลชีวิตสนิทกับ

ครอบครัว"	และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนของกลุ่มเป้าหมายทั้ง	3	รุ่น	ในเดือนพฤษภาคม	2561	และ

ศนูย์คณุธรรมร่วมกบัหน่วยวิจัยความมัน่คงของมนษุย์และความเท่าเทียม	สถาบนัวจิยัสังคมจฬุาลงกรณ์	

มหาวทิยาลยั	เครือข่ายวชิาการสงัคมเป็นธรรม	(JusNet)	ถอดบทเรยีนและจัดท�าองค์ความรู	้“สมดุลชวีติ	

ฉบับวัยแรงงาน”	ซึ่งท�าให้พบว่า	การท�าแผนชีวิต	ที่เป็นกระบวนการทบทวนชีวิตในอดีต	และเป็นการ

วางแผนอนาคตในรูปแบบ	TimeLine	ควบคู่กับการก�าหนดเป้าหมายความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม	

สามารถวัดผลได้ในระยะ	 3	 เดือน	 6	 เดือน	 และ	 1	 ปี	 ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อการ	

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ดังนี้

มิติเวลา	พบว่ามีการจัดแบ่งเวลาโดยให้ความส�าคัญกับครอบครัวควบคู่ไปกับการท�างาน	ไม่น�า

งานไปท�าต่อที่บ้าน	มีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมตนเองโดยให้เวลากบัลกู	ท�าให้ลกูสนใจการเรียน	และ

ผลการเรียนดีขึ้น
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มิติการเงิน	การวางแผนการใช้เงิน	โดยการจัดล�าดับความส�าคัญที่การออมก่อนเป็นล�าดับแรก

และการศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างรายได้เสริม

มติิสุขภาวะ	การปรบัพฤตกิรรมเพือ่ให้มสีขุภาพแขง็แรง	และการจดัการความเครยีดด้วยวธีิการ

จัดการใจตนเอง	มีข้อสังเกตว่าบางกรณีคิดเรื่องการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยแล้ว

มติคิรอบครวั	เนือ่งจากผูเ้ข้าร่วมโครงการมบีทบาทส�าคญัในสหภาพแรงงาน	จงึได้สะท้อนว่ามติิ

ครอบครัวสอดคล้องกบัหลกั	5	ไม่ของการท�างานสหภาพ	ได้แก่	ไม่เสยีหายเรือ่งเวลา	ไม่พดูปด	ไม่เสยี

หายเร่ืองการเงนิ	ไม่เมาสรุา	และไม่เสยีหายเรือ่งชูส้าว	และสิง่ส�าคญัทีส่ดุในความส�าคญัของครอบครวั

คือ	ความซื่อตรง	สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา	และเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน

มิติสังคม	 ผู้น�าแรงงานให้ความส�าคัญกับการท�างานเพื่อสังคมในรูปแบบจิตอาสาค่อนข้างมาก	

ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาในชุมชน

ตลอดจนศูนย์คุณธรรม ท�าความร่วมมือกับ 13 หน่วยงาน มุ่งขับเคลื่อนสถาบันครอบครัว

ให้เข้มแข็ง ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัว	ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	กระทรวงวัฒนธรรม	

และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 จ�านวนกว่า	 13	 หน่วยงาน	 ประกอบด้วย	 กรมกิจการสตรีและ

ครอบครัว,	กรมกิจการเด็กและเยาวชน,	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,	กรมกิจการผู้

สูงอายุ,	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,	กรมศิลปากร,	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	ศูนย์มานุษยวิทยาสิ

รินธร,	ศนูย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน),	กรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพันธ์ุพชื,	ส�านกังานพระพทุธ

ศาสนาแห่งชาต,ิ	กรมการท่องเท่ียว	และบริษัท	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	โดยมนีายกฤษศญพงษ์	ศริ	ิปลดั

กระทรวงวัฒนธรรม	เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพในครอบครัว	ภายใต้แนวคิด	“มรดก

ทางวฒันธรรม	สร้างสมัพนัธ์ครอบครัว”	และร่วมเป็นสกัขพียานการลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอื
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2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้น�านักศึกษา

การส่งเสริมคุณธรรมด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้น�าด้วยการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ	 ให้กับ	

แกนน�านักศึกษาระดับอุดมศึกษา	นักศึกษาแกนน�าอาชีวศึกษา	และองค์กร/หน่วยงานต่างๆที่ต้องการ

พัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม	มีการด�าเนินการในโครงการต่างๆ	ดังนี้	

การอบรมครูและนักศึกษาแกนน�า	รุ่นที่	 1	จ�านวน	14	มหาวิทยาลัย	ใน	2	หลักสูตร	ได้แก่	

หลักสูตรการสร้างโค้ชเพื่อการศึกษา	 และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนน�า	 ระหว่างวันที	่

16	–	วันที่	20	กรกฎาคม	2561	โดยมี	ภาคีเครือข่าย	2	แห่งได้แก่	ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย	ผู้อ�านวยการส�านกัป้องกนัการทจุรติภาครฐั	(ป.ป.ช.)	ท�าให้ผูเ้ข้ารบัการอบรม	ได้รบัความ

รู้ความเข้าใจเรื่อง	ความซื่อตรงและคุณธรรมพื้นฐาน	ความรู้เรื่องการท�าโครงงานคุณธรรม	นักศึกษา

ได้เรียนรู้เรื่องสื่อมาใช้ประยุกต์เพื่อการสื่อสารขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมออกสู่สังคมได้	 แบ่งเป็น

ครูและบุคลากรแกนน�า	30	คน	นักศึกษาแกนน�า	103	คน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	133	คน
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3) การพัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย

การจดัท�าหลกัสตูรจิตอาสาส�าหรับบุคลากรสภากาชาดไทยเพือ่พฒันาบคุลากรให้มคีวามรูค้วาม

สามารถ	 จิตอาสา	 มีความภาคภูมิใจและภักดีต่อองค์กร	 ตามนโยบายการพัฒนาสภากาชาดไทยให้

เป็นองค์กรอาสาสมัครที่เข้มแข็งและยั่งยืน	 และต้องการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาในบริบท

ของสภากาชาดไทย	 ผ่านการด�าเนินงานโครงการปลูกต้นกล้าจิตอาสา	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก

สภากาชาดไทยจ�านวน	64	คน	โดยมีกิจกรรมการอบรมบุคลากรจิตอาสาสภากาชาดไทย	เพื่อแปลง

หลักการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ	 โดยต้องก�าหนดวิธีการ	 กลไกใน

การด�าเนินงาน	และแปลงสู่การปฏิบัติที่ส่งผลให้เป็นวิถีชีวิต	น�าคุณธรรมเป้าหมายไปรณรงค์สร้างข้อ

ตกลงร่วม	สิ่งที่จะปฏิบัติและไม่ปฏิบัติในกลุ่ม	(Do	&	Don’t)	โดยการด�าเนินงานในระดับส�านัก	คือ

การสร้างข้อตกลงร่วมว่าจิตอาสาในแต่ละส�านักจะท�าอะไร	ไม่ท�าอะไร	(อะไรท�าแล้วดีอยู่แล้วรักษาไว้	

(Do)	และอะไรจะไม่ท�า	(Don’t)	)	เป็นข้อที่จะปฏิบัติร่วมกัน	ซึ่งภายในหน่วยงานร่วมกันก�าหนดเป็น

แนวทางด�าเนินการ	

4) การพัฒนาแกนน�ากรุงไทยคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรมร่วมกับธนาคารกรุงไทยจัดท�าโครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม	 ในชื่อ	 กรุงไทย

คุณธรรม	ONE	KTB	:	“The	Future	of	Banking”	ณ	โรงแรมคอนราด	กรุงเทพฯ	โดยลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมอื	(MOU)	ขบัเคลือ่นธนาคารคณุธรรมต้นแบบ	มเีจตนารมณ์ร่วมกนัเพือ่ขบัเคลือ่น

องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	 ภายใต้	 “โครงการกรุงไทยคุณธรรม”	 มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการสร้าง

และพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม	 พัฒนาพนักงานให้มีจิตส�านึกที่ดีด้านคุณธรรม	 น�าไปสู่

การปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 พัฒนาความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสม

กับบริบทขององค์กร	 และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น	

และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	แกนน�ากรุงไทยคุณธรรม	2	รุ่น	เมื่อวันที่	22	–	23	พฤษภาคม	ณ	

ศนูย์ฝึกอบรมธนาคารกรงุไทย	จงัหวดันครราชสมีา	และวันที่	8	–	9	สิงหาคม	2561	ณ	โรงแรมตวัน

นา	กรงุเทพมหานคร	มผีูแ้ทนจาก	20	สายงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมกว่า	119	คน	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่

สร้างผูน้�าการเปลีย่นแปลงในการป้องกนัการทุจรติ	ประพฤตมิชิอบ	ตามหลกัคณุธรรมความด	ีและเสรมิ

สร้างภมูคิุม้กนัของพนกังานและเจ้าหน้าท่ีในองค์กร	ด้วยกระบวนการพฒันาแก้ไขปัญหาอย่างมส่ีวนร่วม
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ของเจ้าหน้าทีท่กุระดบั	เพือ่น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทั	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	

(มหาชน)	ต่อสงัคมและหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล	โดยร่วมกันก�าหนดกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์องค์กร	3	

ป.	ปลูกจิตส�านึก	ป้องกัน	และปรับเปลี่ยน	

3.  สนับสนุนและด�าเนินการจัดสมัชชาคุณธรรม

กระบวนการสมัชชาคุณธรรม	 เป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนการสร้างการรับรู้และการขับเคล่ือน

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.2559	–	2560)	โดย	“สมัชชาคุณธรรม”	เป็น

เวทีกลางในการขบัเคลือ่นคณุธรรม	ความด	ีเพือ่ร่วมกนัแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ก�าหนดทศิทาง	และพฒันา

นโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดีในระดับจังหวัด	ภูมิภาค	และระดับชาติ	

เพื่อการสร้างกระแสคุณธรรมอย่างมีพลังจากทุกภาคส่วนในสังคม	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชา

สังคม	และประชาชนที่เกี่ยวข้อง	

ในปีงบประมาณ	2561	คณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต	ิมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรม	

(องค์การมหาชน)	และกรมการศาสนา	ในฐานะฝ่ายเลขานกุารด�าเนนิการจดังาน	“ประชารฐัร่วมใจ	ขบั

เคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา”	และสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค	

ใน	4	ภูมิภาค	ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	 1	(พ.ศ.2559–2564)	สมัชชา

คุณธรรมแห่งชาติ	ครั้ง	9	ภายใต้แนวคิดหลักการจัดงาน	“พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	สร้างคนดี

สู่สงัคม”	โดยมกีารขบัเคลือ่นคณุธรรมส�าคญัให้เกดิผลเป็นรปูธรรมอย่างกว้างขวางตามกรอบแนวทาง

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติใน	4	ประเด็น	ได้แก่

ประเด็นที่	1	การขับเคลื่อนคุณธรรม	“พอเพียง”	:	ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นที่	2	การขับเคลื่อนคุณธรรม	“วินัย”	:	การจัดการขยะ	และสร้างวินัยจราจร

ประเด็นที่	3	การขับเคลื่อนคุณธรรม	“สุจริต”	:	ร่วมสร้างสังคมสุจริต

ประเด็นที่	4	การขับเคลื่อนคุณธรรม	“จิตอาสา”	:	จิตอาสา	สู่จิตสาธารณะ
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แผนแมบท
สงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ

เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้	 สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน	 และก�าหนด

แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ร่วมกัน	 โดยมผีูเ้ข้าร่วม

งานประกอบด้วย	 ผู้แทนหน่วยงาน	 ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด	 โดยการจัด

งาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และ

สมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ใน 4 ภูมิภาค	ดังนี้	

งานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง	จัดงานประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทย	สู่สังคมคุณธรรม	

พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง	ระหว่างวันที่	1-2	กุมภาพันธ์	2561	

ณ	จงัหวดัราชบรุ	ีโดยนายสวุพนัธุ	์ตนัยวุรรธนะ	ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาตเิป็น

ประธาน	มีผู้เข้าร่วมงาน	ประกอบด้วย	คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด	และองค์กร

ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจ�านวน	93	องค์กร	จาก	26	จังหวัดภาคกลาง	ผู้เข้าร่วมจ�านวน	535	คน
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งานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ	จัดงานประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทย	สู่สังคมคุณธรรม	

พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ	ระหว่างวันที่	8-9	มีนาคม	2561	ณ	

จังหวัดพิษณุโลก	โดยนายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	และรองประธาน

คณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต	ิเป็นประธาน	มผีูเ้ข้าร่วมงาน	ประกอบด้วย	คณะอนกุรรมการ

ส่งเสริมคุณธรรมระดบัจงัหวัด	และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม	จ�านวน	117	องค์กร	จาก	17	จงัหวดั

ภาคเหนือ	ผู้เข้าร่วมจ�านวน	487	คน	

งานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จัดงานประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทย	

สู่สังคมคุณธรรม	 พอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 จิตอาสา	 และสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ระหว่างวันที่	6-7	มิถุนายน	2561	ณ	จังหวัดขอนแก่น	โดยนายสุวพันธุ์	ตันยุวรรธนะ	ประธานคณะ

กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเป็นประธาน	มีผู้เข้าร่วมงาน	ประกอบด้วย	คณะอนุกรรมการส่ง

เสริมคุณธรรมระดับจังหวัด	และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม	จ�านวน	129	องค์กรจาก	19	จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้เข้าร่วมจ�านวน	572	คน	

งานสมัชชาคุณธรรมภาคใต	้จัดงานประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม	พอ

เพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้	ระหว่างวันที่	2	–	3	กรกฎาคม	2561	ณ	

จังหวัดสงขลา	โดยมี	นายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	เป็นประธานเปิด

การประชุม	มีองค์กรร่วมจัดงาน	ประกอบด้วย	กรมการศาสนา	และศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	

มกีลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมประชุมในคร้ังนี	้ประกอบด้วย	คณะอนกุรรมการส่งเสรมิคุณธรรมระดับจงัหวดั	

องค์กรอิสระ	 องค์กรภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่ง

เสริมคุณธรรมแห่งชาติ	จาก	14	จังหวัดภาคใต้	จ�านวน	450	คน	
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งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ภายใต้ความเห็นชอบกรอบแนวทางของคณะกรรมการ

ส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาต	ิศนูย์คณุธรรมจงึได้จดังานสมชัชาคณุธรรมแห่งชาตคิรัง้ที	่9	“พอเพยีง	วนิยั	

สุจริต	จิตอาสา	สร้างคนดีสู่สังคม”	ณ	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	โดยนายวีระ	โรจน์พจนรัตน์	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	ได้รบัมอบหมายจากนายกรฐันตร	ีเป็นประธานในพธิเีปิดงาน	และ

นายวิษณุ	เครืองาม	รองนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานในพิธีปิดงานพร้อมรับมอบประกาศเจตนารมณ์

และข้อเสนอในการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม	 โดยมีองค์กรร่วมจัดงาน

จากภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และภาคประชาชน	รวม	105	องค์กร	กิจกรรมส�าคัญใน

งานประกอบด้วย	รายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย	การปาฐกถาพิเศษ	“คุณธรรมน�าการ

พัฒนา”	การเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้การขับเคลื่อนคุณธรรม	“พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา”	การ

ถอดบทเรียนการพฒันาองค์กรคณุธรรม	ได้แก่	โรงเรียน	โรงพยาบาล	ธุรกิจ	ครอบครวั	ชมุชน	ท้องถ่ิน	

อ�าเภอ	จงัหวัด	การบรูณาการงานของคณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต	ิและคณะอนกุรรมการ

เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่	21	การยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม	และตลาดนัดคุณธรรม	แสดง

ผลงานการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมขององค์กรเครือข่าย

ในงานมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย	 นายสุวพันธุ์	 ตันยุวรรธนะ	 ประธานคณะกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ	 นายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	 ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ

ที่	21	ผู้บริหารและบุคลากรระดับกระทรวง	องค์กรอิสระ	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคธุรกิจเอกชน	ภาค

ประชาสังคม	ชุมชน	ประชาชนทั่วไป	และนักเรียนนิสิตนักศึกษา	รวมกว่า	3,000	คน	องค์กรเข้าร่วม

จ�านวน	581	องค์กร	

ผลการด�าเนนิงานสมัชชาคณุธรรมแห่งชาตทิ�าให้เกิดการขบัเคลือ่นคณุธรรมของสงัคมไทย	ดงันี้

๏	 การมีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของประเทศให้สอดคล้องกับ

ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	และสถานการณ์ปัญหาคุณธรรมของสังคมไทย	

๏	 สร้างการรับรู้และรณรงค์การขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม	 “พอเพียง	 วินัย	

สุจริต	จิตอาสา”	ในทุกภาคส่วน

๏	 สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของทุกภาคส่วน	 (ภาครัฐ	 ภาค

ธุรกิจเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 และภาคประชาชน)	 และทุกระดับ	 (ระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัติ)	
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๏	 เกิดองค์ความรู้	แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมที่มีความหลากหลายตามบริบท	ได้แก่	บุคคล

คุณธรรม	ครอบครัวคุณธรรม	ชุมชนคุณธรรม	องค์กรคุณธรรม	อ�าเภอคุณธรรม	จังหวัด

คุณธรรม	รวมทั้งยุทธศาสตร์	แผน	และนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศ	

ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	 ร่วมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนคุณธรรม		

“พอเพยีง	วนิยั	สจุริต	จิตอาสา	สร้างคนดสีูส่งัคม”	รฐับาลโดยรองนายกรฐัมนตร	ี(นายวษิณ	ุเครอืงาม)	

เหน็ชอบในการขบัเคลือ่นสงัคมไทยให้เป็นสงัคมคณุธรรม	โดยมคีณุธรรมเป้าหมาย	4	เรือ่ง	“พอเพยีง	

วินัย	สุจริต	จิตอาสา”	และได้รับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	

และให้น�าข้อเสนอดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึง่ของการจัดท�าแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาต	ิโดยเฉพาะประเดน็

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ต่อไป	
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4.  สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

มุง่เน้นด�าเนนิการตามภารกจิท่ีได้รบัมอบหมาย ภายใต้แผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) และการร่วมมือกับกรมการศาสนา ในการสนับสนุนการประชุมและ

ขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามที่ได้

รับมอบหมาย 

1) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการฯ

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ศูนย์คุณธรรมเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้ช่วย

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาต	ิโดยในปี	2561	ได้จัดประชมุ	2	ครัง้	โดยมข้ีอสรปุ

จากการประชมุท่ีส�าคญัคอื	การพจิารณาวิธกีารคดัเลอืกเเละการประกาศยกย่ององค์กร	ชมุชน	อ�าเภอ

เเละจงัหวดัคุณธรรม	และการประกาศยกย่ององค์กร	ชมุชน	อ�าเภอและจงัหวดัคุณธรรม	ตามทีค่ณะ

อนกุรรมการคดัเลอืกชมุชน	องค์กร	อ�าเภอและจงัหวัดเสนอ	ซึง่มเีกณฑ์การคดัเลอืก	3	ระดบัคอื	ระดบั

ท่ี	1	ระดับส่งเสรมิคณุธรรม	ระดบัที	่2	ระดบัคณุธรรม	และระดบัที	่3	ระดบัคณุธรรมต้นแบบ	และได้

ด�าเนินการประกาศ	ยกย่องชมุชน	องค์กร	หน่วยงานและจงัหวดัคุณธรรมต้นแบบ	เมือ่เดอืนสงิหาคม	

2561	พร้อมจดัท�าเป็นรายงานเสนอคณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต	ิ

	

คณะอนกุรรมการขับเคลือ่นแผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรม	มกีารประชมุ	2	ครัง้	โดยพลอากาศ

เอก	วรีวทิ	คงศกัดิ	์เป็นประธาน	ซึง่คณะอนกุรรมการได้มอบหมายให้ศนูย์คณุธรรมร่วมกบัสถาบนัวจิยั

และพฒันา	มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคามท�าการวเิคราะห์และประเมนิแผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรม

ระดับจังหวัดและระดับกระทรวง	 และน�าผลการวิเคราะห์น�าเสนอต่อที่ประชุมฯ	 ที่ประชุมมีมติให้น�า

ข้อเสนอแนะ	9	ข้อจากการวิเคราะห์แผนฯ	เป็นแนวทางการปรับปรุง	พัฒนาแผนปฏิบัติการส่งเสริม

คุณธรรมปี	2561	ของแต่ละหน่วยงาน	และมอบฝ่ายเลขานุการฯ	วิเคราะห์รายละเอียดเพื่อสนับสนุน

การขับเคลื่อนงานของกลไกกระทรวงและจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

คณะอนุกรรมการก�ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ การประชุมติดตามความ

ก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ในเดือนธันวาคม	2560	 โดยมีนายวีระ	

โรจน์พจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 เป็นประธานเพ่ือบูรณาการการท�างานทุกภาค

ส่วน	ทั้งคณะสงฆ์	หน่วยงานภาครัฐ	และภาคเอกชน	ประชาชน	และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

สู่การปฏิบัติในรูปแบบ	 “ประชารัฐ”	 ให้เกิดการบูรณาการของกระทรวงและหน่วยงานทุกภาคส่วน		
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โดย	 ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม	 ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการได้น�าเสนอหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร	

อ�าเภอและจงัหวดัคณุธรรม	ตามความเหน็ชอบของคณะอนกุรรมการคัดเลอืก	ซึง่คณะอนกุรรมการได้

พิจารณาปรับให้สอดคล้องสมบูรณ์	 เพื่อใช้ในการคัดเลือกองค์กร	ชุมชน	อ�าเภอและจังหวัดคุณธรรม

ต้นแบบ	ซึง่มเีกณฑ์การคดัเลอืก	3	ระดบัตามเกณฑ์องค์กรคณุธรรม	ได้แก่	1)	องค์กรส่งเสรมิคณุธรรม	

2)	องค์กรคุณธรรม	3)	องค์กรคุณธรรมต้นแบบ	

คณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม คณะอนุกรรมการ

คัดเลือกชุมชน	 องค์กร	 จังหวัดคุณธรรม	 โดยมีนายวีระ	 โรจน์พจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม	เป็นประธานการประชุมฯ	โดยมีมติให้ทบทวนกระบวนการคัดเลือก	โดยจัดให้มีการสร้าง

ความเข้าใจ	สร้างการรับรู้แก่หน่วยงาน	กลไกที่เกี่ยวข้องในรูปแบบทางการ	ผ่านการประชุมในระบบ

ทางไกลไปยงัจงัหวดัต่างๆ	และแบบไม่เป็นทางการ	ด้วยการจดัให้มีการท�าอนิโฟกราฟิก	/คลปิ/สือ่อืน่ๆ

เพื่อสร้างความเข้าใจทางสื่อออนไลน์	 ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์แผนแม่บทฯ	

โดยต้องมีการตรวจสอบข้อมูลการเสนอรายชื่อองค์กรต่างๆ	 ที่เป็นข้อสังเกตจากที่ประชุมและสื่อสาร

ให้เข้าใจเจตนารมณ์	กระบวนการคัดเลือกมากยิ่งขึ้น	ซึ่งศูนย์คุณธรรมได้รวบรวมและรายงานจ�านวน

องค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมไว้ดังนี้	

จ�านวนองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่เข้าร่วมในกระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

ล�าดับ เครือข่าย องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ

องค์กร 
คุณธรรม

องค์กรส่งเสริม
คุณธรรม รวม

1 เครือข่ายสถานศึกษา	
	 โรงเรียน
	 สถาบันอุดมศึกษา
	 โรงเรียนอาชีวะ

31
30
0
1

147
96
42
9

494
472
4
18

672
598
46
28

2 หน่วยงานภาครัฐ 0 4 132 136

3 ภาคประชาสังคม/เอกชน 0 0 77 77

4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 30 115 149

5 ชุมชน 17 42 403 462

6 องค์กรศาสนา 0 3 49 52

รวม 54 236 1,341 1,631
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2) การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

จากนโยบายของการส่งเสริมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมที่ลงไปถึงหน่วยงาน กระทรวง 

ทบวงกรมต่างๆ ส่งผลให้หน่วยงานที่ได้ขับเคล่ือนตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ได้ประสาน

งานให้ศูนย์คุณธรรมจัดกระบวนการท�าความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมเพื่อ

การวางแผนปฏิบัติการภายในหน่วยงาน/องค์กร ต่างๆ ดังนี้ 

จังหวดัพะเยา	บรรยายพเิศษ	“แนวทางการส่งเสรมิและพฒันาองค์กรคณุธรรม	ตามแผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของแผน

จังหวัด	 และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด	 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและ

ผู้เกี่ยวข้องจาก	 30	 หน่วยงาน	 ในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดท�าแผน

ปฏบิตักิารส่งเสริมคณุธรรมให้น�าสูก่ารปฏบัิตร่ิวมกนัในระดบัจงัหวดั	และสนับสนนุการจัดกระบวนการ

เรียนรู้	“ธรรมนญูความสขุชมุชน”	ณ	องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านปิน	จงัหวดัพะเยา	มแีกนน�าชมุชน

ต�าบลบ้านปิน	เข้าร่วม	10	หมู่บ้าน	จ�านวนกว่า	100	คน	การขับเคลื่อนชุมชน	5	ดีของคนต�าบลบ้าน

ปิน	ในอ�าเภอดอกค�าใต้นั้น	ถือเป็นหลักก�ากับการท�างานหรือการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในชุมชน	เพื่อ

ให้เกดิความมรีะเบียบ	และสร้างระบบการท�างานของคนในชมุชน	สิง่ส�าคญัในการสร้างธรรมนญูชมุชน	

จะต้องท�าให้คนในชุมชนใช้ความสุขเป็นเป้าหมายของการพัฒนา	 ใช้ฐานความดีเป็นยุทธศาสตร์	 ใช้

ธรรมนูญความสุขชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน	ด้วยหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

	

จังหวัดสระบรุ	ี ท�าความเข้าใจ	 การขบัเคลือ่นแผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาติ	 ฉบบัที	่ 1	

(พ.ศ.	 2559-2564)	 และการจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี	 ซึ่งรายละเอียด	

เนือ้หาการสร้างความรู้และความเข้าใจ	เรือ่งต่างๆ	ได้แก่	ความส�าคญัและการส่งเสรมิคณุธรรมในสงัคม

ไทย	 แนวทางและผลการขบัเคลือ่นแผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต	ิ รวมทัง้การขับเคลือ่นจงัหวดั

คุณธรรม	และเกณฑ์การคดัเลอืกประเมนิองค์กร	ชมุชน	อ�าเภอ	และจงัหวดัคณุธรรม	มผีูส้นใจเข้าร่วม

รับฟัง	กว่า	100	คน	
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จังหวัดนนทบุรี เวทีการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้กระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม	แก่

กลไกคณะอนกุรรมการส่งเสรมิคณุธรรม	จงัหวดันนทบรีุ	ภายใต้แผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาติ	

ฉบับที่	1	พ.ศ.	2559-2564	วันที่	3	สิงหาคม	2561	ผู้

เข้าร่วมจากส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี	 จ�านวน	 90	

คน	ท�าให้เกิดความเข้าใจ	ต่อสาระส�าคัญแนวทาง	การ

ขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	

การแปลงแผนสูก่ารปฏบัิติ	ด้วยหลักการ	“ระเบิดจากข้าง

ใน”	 รวมถึงได้เรียนรู้กระบวนการส่งเสริมพัฒนาองค์กร	

ชุมชน	 อ�าเภอ	 จังหวัดคุณธรรม	 ตามหลักเกณฑ์และ

แนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	

จังหวัดพัทลุง ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้กระบวนการส่ง

เสริมองค์กรคุณธรรม	 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมให้กับกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริม

คุณธรรม	จังหวัดพัทลุง	และการทบทวนผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย	“เมืองลุง	เมืองบายใจ	มีวินัย	

บนความพอเพียง”	ในฐานะจังหวัดคุณธรรมน�าร่อง	และหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมหลัก	4	

ประการ	 พอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 จิตอาสาสู่การปฏิบัติในองค์กรหน่วยงาน	 ชุมชน	 ผู้เข้าร่วมจากส่วน

ราชการ	30	หน่วยงานในจังหวัดพัทลุง	จ�านวน	80	คน	ท�าให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้	ความเข้าใจ	

ต่อแนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทส่งเสริม

คณุธรรมแห่งชาต	ิสูก่ารปฏบัิต	ิและกระบวนการส่งเสรมิ

พัฒนาองค์กร	ชุมชน	อ�าเภอ	จังหวัดคุณธรรม	ตามหลัก

เกณฑ์และแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ	 รวมทั้งทบทวน	 ผลการขับเคลื่อนงานตาม

นโยบายจังหวัดคุณธรรม	 เพื่อน�าไปปรับปรุงการท�างาน

ในอนาคตของกลุ่มเครือข่ายต่างๆได้แก่	 ภาครัฐ	 ภาค

ประชาสังคมชุมชน	ภาคท้องถิ่น	และอ�าเภอ	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 สนับสนุนวิทยากรให้ความรู	้

กระบวนการส่งเสรมิองค์กรคณุธรรม	ให้ความรูก้ารขบัเคลือ่นคณุธรรม	พอเพยีง	วนิยั	สจุรติ	จติอาสา	

เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนงานของสภาองค์กรชุมชนทุกต�าบล	 ในเวทีพัฒนากลุ่มอาชีพ	

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และสมัชชาคนคอน	 คนของพ่อ		

อยู่อย่างพอเพียงโดยเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต�าบล	 จ�านวน	 184	ต�าบล	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	

ที่ห้องประชุม	อบจ.นครศรีธรรมราช
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จังหวัดสมุทรสาคร	 ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ	 แกนน�าขับเคลื่อนแผน

แม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรสาคร	เรื่อง	การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	

จังหวัดสมุทรสาคร	เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่หน่วยงานและเพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด

สมุทรสาคร	มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ	 ให้สัมฤทธิ์ผล	ซึ่งมีผู้

เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	รัฐวิสาหกิจ	และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จ�านวน	

75	 คน	 การสร้างความดีให้เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร	 ตามแนวคิด	 “คนสมุทรสาคร	 ส�านึกส่วน

รวมดี	มีวินัย"	ได้แก่	1)	ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนได้รับทราบ/รณรงค์ด้าน

ความสะอาด	 วินัยจราจร	2)	บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	ฝึกอบรม	สร้างจิตส�านึกให้ตระหนัก

ถึงปัญหาและผลที่เกิดขึ้นทุกระดับ/กลุ่ม	 3)	 จัดท�ากิจรรม	 “ถนนต้นแบบ”	 “ชุมชนต้นแบบ”	 4)	 ให้

รางวัล	ยกย่อง	เชิดชูเกียรติ	บุคคล	หน่วยงาน	องค์กรผู้ท�าความดีและส่งเสริมคุณธรรม	5)	ให้ความ

ส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม	6)	ลงโทษ	เมื่อกระท�าความผิด	ไม่เลือกปฏิบัติ	7)	ตรงต่อเวลา	ยึดหลักธรรม

ต่างๆ	ในการด�าเนินชีวิต

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการ	“จัดท�าแผนการส่งเสริมจริยธรรมระยะ	4	ปี	

และแผนการป้องกนัปราบปรามการทจุรติ	ของส�านกังาน	กปร.	(พ.ศ.	2561-2564)”	ภายใต้	โครงการ

พฒันาองค์กรคณุธรรมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	ของส�านกังาน	กปร.	เพือ่ร่วมกันก�าหนด

จริยธรรมองค์กรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม	 และการน�าจริยธรรมองค์กรมาเป็นแนวทางในการจัด
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ท�าแผนปฏิบัติการ	 โดยมี	 พล.อ.อ.วีรวิท	 คงศักดิ์	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาต	ิบรรยาย	เรือ่ง	“องค์กรคุณธรรมและการป้องกนัการทุจริตในภาครฐั”	ผู้เข้าร่วมการประชุม

ประกอบไปด้วยผู้บรหิาร	และเจ้าหน้าทีข่องส�านกังาน	กปร.	รวม	59	คน	ร่วมกนัก�าหนดธรรมนญูหรอื

ปฏิญญาของ	กปร.	และของแต่ละฝ่าย	เพื่อน�าไปรณรงค์	และก�าหนดแผนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

ในหน่วยงานเป็น	3	ระยะ	

กระทรวงพาณิชย์ 

การสร้างความเข้าใจกระบวนการขับเคลือ่นองค์กรคณุธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรม	

ในเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์	ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	มี

เป้าหมายให้ผู้รับผิดชอบงานด้านองค์กรคุณธรรม	ในระดับหน่วยงานภายใน	และองค์กรอิสระภายใต้

การก�ากบั	กว่า	60	คน	เพือ่สร้างความเข้าใจเป้าหมาย	ทศิทาง	แนวทางการขบัเคลือ่นองค์กรคณุธรรม	

พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	จากทั่วภูมิภาค

กระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์คุณธรรมร่วมเตรียมความพร้อม	 สู่การพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม	 ของ	 กระทรวง

อตุสาหกรรม	ในการสมัมนาเชงิปฏบัิตกิาร	“การก�าหนดอตัลกัษณ์คณุธรรมหลกั	และพฤตกิรรมตวับ่ง

ชี้”	เมื่อวันที่	3-4	กันยายน	2561	แก่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ	จากกระทรวงอุตสาหกรรมฯ	76	จังหวัด	

ส่วนกลาง	และสถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม	เข้าร่วมจ�านวนกว่า	100	คน	โดยนาย

สิน	สือ่สวน	ผูอ้�านวยการศนูย์คณุธรรม	ได้รบัเชิญบรรยายในหวัข้อ	“การขบัเคล่ือนแผนแม่บทคณุธรรม
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แห่งชาติ	สู่การปฏบัิตใินมติขิองหน่วยงานภาครัฐ”	นอกจากนีศู้นย์ยงัได้ร่วมจดักระบวนการเรยีนรู	้เพือ่

พฒันาไปสูก่ารส่งเสริมคณุธรรมในระดบัองค์กร	และกจิกรรม	เวร์ิคชอ็ปสร้างกระบวนการเรยีนรู	้โดย

ร่วมกนัระดมความแก่คดิเหน็และก�าหนด“ปัญหาทีอ่ยากแก้	ความดทีีอ่ยากท�า”	และออกแบบกจิกรรม

ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม	ภายใต้คุณธรรม	4	ด้าน	(พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา)	

ตามหลักการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ศนูย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	เป็นวทิยากรฝึกอบรมการขบัเคลือ่นองค์กรคณุธรรมเพือ่สร้าง

ความรูค้วามเข้าใจแนวทางการส่งเสรมิคณุธรรม	พอเพยีง	วนิยั	สจุรติ	จติอาสา	ให้แก่ผูบ้รหิารและเจ้า

หน้าที่ของส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	25	กันยายน	2561	ณ	ส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ต่อแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ถือเป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อน	4	

คุณธรรม	 โดยให้ทุกคนเริ่มต้นที่ตนเองก่อนและน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการสร้างสมอ.ให้เป็น

องค์กรคุณธรรมต่อไป	
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โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

พลอากาศเอกวรีวทิ	คงศกัดิ	์ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต	ิบรรยาย

ท�าความเข้าใจการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม	3	ระดับ	คือ	องค์กรส่งเสริมคุณธรรม	องค์กรคุณธรรม	

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ	ณ	โรงพยาบาลค่ายสุรนารี	จังหวัดนครราชสีมา	มีผู้เข้าร่วมเรียนรู้	จ�านวน	

150	คน	และเยี่ยมชมหน่วยงาน	ภายในโรงพยาบาล	ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางที่มีเป้าหมายใน

การส่งเสริมคุณธรรม	ในเรื่อง	ความซื่อสัตย์	มีวินัย	ใส่ใจบริการ	และมีจิตสาธารณะให้กับบุคลากรใน

โรงพยาบาลให้เป็นอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลพัฒนายกระดับเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบต่อไป	

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม	 “เทคนิคการแพทย์”	 ท�าความเข้าใจการพัฒนาองค์กรส่ง

เสริมคุณธรรม	ให้กับผู้บริหาร	บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยรังสิต	จ�านวน	50	คน	

“สร้างคนดีด้วยกิจกรรมคุณธรรม”	 โดยจัดกระบวนการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม	 ทบทวน	 อัต

ลักษณ์	 วัฒนธรรมองค์กร	 และแปลงไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย	 รวมทั้ง

ก�าหนดข้อตกลงร่วมกัน	
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3) ความร่วมมือเชิงนโยบาย

คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูเพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่นตามนโยบาย	THAILAND	4.0	ที่

มี	นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ	ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที	่21	โดย

ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการ	มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแนวทาง

การด�าเนินงานเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่	 21	 ด้วยการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมกับ

คนไทยใน	5	ประการ	ได้แก่	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตสาธารณะ	และความรับผิดชอบ	ผ่านเวทีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ	โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น	กว่า	300	คน	ประกอบด้วย	ภาครัฐ	ภาคธุรกิจเอกชน	

ภาคประชาสังคม	สื่อมวลชน	จ�านวนกว่า	103	องค์กร	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังขององค์กรและ

เครือข่ายทุกภาคส่วนที่เห็นความส�าคัญและมุ่งมั่นท่ีจะร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนการสร้าง

กระบวนทัศน์และหลกัคดิทีเ่หมาะสมเรือ่งคณุธรรม	พอเพยีง	วนิยั	สจุรติ	รบัผดิชอบและจติสาธารณะ	

ส�าหรับคนไทยให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม	ทุกพื้นที่	ทุกช่วงวัย	
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
  
ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม

1. สง่เสรมิการพฒันามาตรฐานคณุธรรมขององคก์ร โดยใชก้ระบวนการ 
 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์คุณธรรมที่ต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขในสังคมไทย	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	

2555	ถึงปัจจุบัน	พบว่า	ประเด็นปัญหาหลักเรื่องคุณธรรมของสังคมไทย	คือ	การขาดความซื่อสัตย์

สุจริต	 ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น	 ภาคธุรกิจยังขาดความรับผิดต่อผู้บริโภค	 ความประพฤติไม่เหมาะสม

ของผู้น�าศาสนา	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 สถาบันการศึกษามุ่งเน้นผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ	 ความ

ไม่เท่าเทียมกันทางสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชน	เป็นต้น	ซึ่งที่ผ่านมา	ศูนย์คุณธรรม	ขับเคลื่อนงาน

มาตรฐานคุณธรรมร่วมกับนักวิชาการจากหลายภาคส่วนพัฒนาเกณฑ์ให้กับเครือข่าย	4	กลุ่ม	ได้แก่	

กลุม่สถานศกึษา	กลุม่กองทนุสวัสดกิารชมุชน	กลุม่ชมุชน	และ	กลุม่ธุรกิจ	โดยพฒันาเกณฑ์มาตรฐาน

แต่ละกลุม่ตามบรบิทของแต่ละเครอืข่ายและมาจากความต้องการทีจ่ะพฒันาคน	พฒันาทนุมนษุย์	ยก

ระดับทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรมตามมาตรฐานด้านคุณธรรมของเครือข่าย	 ทั้ง	 4	 กลุ่ม	 น�าไปสู่

การเป็นองค์กรคุณธรรมที่มีมาตรฐานความรับผิดชอบสังคมร่วมกัน	รวมถึงจัดท�าและพิจารณาเกณฑ์

มาตรฐานด้านคุณธรรม	 และพัฒนากระบวนการรับรองซึ่งเป็นภารกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ศูนย์คุณธรรม	ตามร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	โดยให้มีการส่งเสริม

ให้ก�าลังใจเครือข่าย	 องค์กรที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมพอเพียง	

วินัย	สุจริต	จิตอาสา	สอดคล้องกับเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	และแผนแม่บทส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.2559	-	2564)

ศนูย์คณุธรรมได้จดัการประชมุร่วมการพฒันาเกณฑ์มาตรฐานคณุธรรม	เมือ่วนัที	่13	กนัยายน	

2561	 โดยที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเห็นว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม	 เป็นเครื่องมือ

พฒันาศกัยภาพคน	พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์	ดงันัน้	เกณฑ์มาตรฐานคณุธรรมทีเ่ครอืข่ายทัง้	4	กลุม่	

ร่วมกนัพฒันาตามบรบิทขององค์กร	ทัง้	4	กลุม่ดังกล่าว	จะช่วยปลดลอ็คกับดกัรายได้ปานกลาง	น�าพา

สังคมไทยขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว	โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วน	เพื่อขับ

เคลื่อนประเทศไทยด้วยระบบมาตรฐานคุณธรรม	เพิ่มขีดความสามารถคน	ลดความเหลื่อมล�้า	รับผิด

ชอบต่อส่ิงแวดล้อม	สร้างธรรมาภบิาลในระบบราชการสู่ความมัน่คง	ยัง่ยนืต่อไป	การส่งเสริมกลุม่เครอื

ข่ายประเด็นต่างๆ	และได้ด�าเนินการก�าหนดมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเครือข่ายได้	จ�านวน	3	
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กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	มาตรฐานโรงเรยีน	มาตรฐานชมุชน	มาตรฐานธุรกิจ	และจัดท�าคูม่อืการประเมนิ

มาตรฐานคุณธรรม	 เพื่อน�าไปเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองของแต่ละกลุ่ม	 ซึ่งได้มีการทดสอบ

ประเมินตนเองของแต่ละเครือข่ายแล้วเสร็จ	ดังนี้	โรงเรียน	จ�านวน	130	แห่ง	กองทุนสวัสดิการชุมชน	

จ�านวน	62	แห่ง	ชมุชนคณุธรรม	(ภายใต้โครงการส่งเสรมิเครอืข่ายประชาสงัคมต่อต้านการทจุรติด้วย

วิถีวัฒนธรรม)	จ�านวน	88	แห่ง	และองค์กรธุรกิจ	จ�านวน	39	แห่ง	รวมทั้งสิ้น	319	แห่ง

	

1) การสง่เสรมิมาตรฐานคณุธรรมและธรรมาภบิาลของกองทนุสวัสดกิารชมุชน

ศนูย์คณุธรรม	ร่วมกบั	สถาบันพฒันาองค์กรชมุชน	(พอช.)	และผูแ้ทนกองทนุสวสัดกิาร	ร่วมกนั

ยกร่างพฒันากรอบมาตรฐานคณุธรรมและธรรมาภบิาลของกองทนุสวสัดกิารชมุชน	เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์

ในการประเมนิกองทนุสวสัดกิารตนเอง	ยกระดบัการพฒันากองทนุสวสัดกิารให้ได้มาตรฐานคณุธรรม

และธรรมาภิบาล	 และมีสถานะให้กองทุนสวัสดิการเป็นที่ยอมรับในทางสังคม	 โดยร่างมาตรฐาน

คุณธรรมและธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชน	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การเข้ารับการประเมิน

ของกองทนุสวสัดกิารจะต้องมาจากความสมคัรใจ	และสามารถน�าการรบัรองมาก�าหนดเป็นคณุสมบตัิ

ของกองทุนสวัสดิการในอนาคต	โดยก�าหนดแผนการด�าเนินงาน	3	ปี	ได้แก่	ระยะแรกประเมินร่วม

กับการสอบทาน	 ระยะที่สอง	 ท�าการรับรอง	 และระยะที่สาม	ประกาศยกย่อง	 รวมทั้งมีการก�าหนด

เกณฑ์ในการสอบทานกองทุนสวัสดิการ	ก�าหนดเป้าหมายจ�านวนกองทุน	พื้นที่ที่จะพัฒนายกระดับใน

การประเมนิ	จดัท�าคูม่อืหรอืเอกสารเพือ่อธบิาย	สร้างความเข้าใจแบบประเมนิให้กบัผูป้ระเมนิ	และท�า	

Application	ประเมิน	online	ผ่าน	Line/	Google	App	/web	size	เป็นต้น	ซึ่งจะสามารถน�าข้อมูล

การประเมินเปิดเผยได้ในอนาคต	 ทั้งนี้ได้มีการจัดเวทีประชุมเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล	

เพือ่ยกระดบักองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลให้มมีาตรฐานด้านคณุธรรม	และ	ธรรมาภบิาล	โดยการน�า	
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3	เสาหลัก	“ความดี	ความสามารถ	ความสุข”	ของอาจารย์ไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม	มาเป็นแนวคิดใน

การจัดท�าเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณธรรมเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน

ต�าบลทั่วประเทศ

	

จากการพัฒนาเกณฑ์ประเมนิกองทนุสวัสดกิารชมุชนต�าบล	ด้านคณุธรรมและธรรมาภบิาลแบ่ง

เกณฑ์ได้	6	ด้าน	13	ประเด็น	49	ตัวชี้วัด	ในการน�าไปใช้ได้ท�าความเข้าใจ	และทดลองใช้คู่มือการ

ประเมนิกองทุนสวสัดกิารชมุชนต�าบล	ด้านคณุธรรมและธรรมาภบิาลและน�าสูก่ารปฏบิตัแิละขยายผล

ให้กับคณะกรรมการและสมาชิก	ของกองทุนสวัสดิการชุมชน	3	ภาค	จ�านวน	43	กองทุน	แบบฟอร์ม

การประเมินตนเอง	มีทั้งหมด	7	หมวด	คะแนน	รวม	1,000	คะแนน	มีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 การนําองคกรดวยหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

หมวดที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดานความพอเพียง 

หมวดที่ 5 การเสริมสรางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดานจิตอาสา 

หมวดที่ 6 การเสริมสรางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดานวินัย 

หมวดที่ 7 ผลลัพธทางคุณธรรม จริยธรรม 

หมวดที่ 2 การทําแผนสงเสริมพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

หมวดที่ 3 การทําแผนสงเสริมพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
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ผลการทดลองประเมินพบว่า	จากผลคะแนนเฉลี่ยเห็นว่าควรต้องพัฒนาเครื่องมือนี้และต้องหา

ความชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่	 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมนิกองทนุสวสัดกิารตนเอง	ให้ได้มาตรฐาน

คณุธรรมและธรรมาภบิาล	และมสีถานะให้กองทนุสวสัดกิารเป็นทีย่อมรับของสงัคม	เป็นองค์กรคณุธรรม	

และองค์กรคณุธรรมต้นแบบในการขยายผลในอนาคต	รวมถงึการประชาสมัพันธ์	ซึง่ได้แนวทางการขับ

เคลื่อนงาน	Road	Map	3	ปี	ดังนี้	

2561
ดําเนินการกับกองทุนสวัสดิการทั่วประเทศ 5,937 กองทุน 

พัฒนามาตรฐานกองทุนสวัสดิการนํารอง

พัฒนาระบบรวมกันระหวางภาคี

2562
กองทุนสวัสดิการตองมีแผนพัฒนาตนเอง 

เพื่อเขาสูกระบวนการรับรอง 

และเปนตามมีกองทุนสวัสดิการเปนตามเกณฑที่กําหนด 

สงเสริมพัฒนากองทุนพัฒนาประเมินตนเอง 

สรางกลไกขยายผล โดยพัฒนาศักยภาพนํารอง 

และสงเสริมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองกองทุน

2563
พัฒนากองทุนสวัสดิการเขาสูกระบวนการรับรอง 

พัฒนากลไกประเมินตนเองแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

สงเสริมการประเมินการรับรองสวัสดิการฯ 

Road Map
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2) มาตรฐานชุมชนคุณธรรม (ธรรมนูญความสุขชุมชน)

หลักธรรมนูญความสุขชุมชน	 เป็นหนึ่งในเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในบริบทของชุมชน	 ศูนย์

คุณธรรมได้จัดให้มีการทบทวนองค์ประกอบ	และปรับปรุงเกณฑ์แบบประเมินตนเอง	 เพื่อการพัฒนา

ชุมชนคุณธรรมตามหลักธรรมนูญความสุขชุมชน	 โดยมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายความสุขชุมชน	 25	

จังหวัด	 ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม	

องค์กรภาคีเครือข่าย	และนักวิชาการ	กว่า	100	คน	โดยมทีิศทางการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมของ

กลุ่มชุมชน	ทั้งผู้แทนชุมชนและภาควิชาการได้ให้แนวทางการจัดท�าตัวชี้วัดต้องเกิดจากความต้องการ

ของชุมชน	 ด�าเนินการแล้วต้องมีความสุข	 แต่ละชุมชนควรคัดเลือกตัวชี้วัดที่ส�าคัญที่สุดก่อน	 โดย

ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดหลายข้อ	 เพื่อไม่สร้างความกดดัน	 และที่ส�าคัญตัวช้ีวัดควรเน้นการวัดผลความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆ	สามารถน�าข้อมูลมาวางแผนพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

3) มาตรฐานธุรกิจคุณธรรม 

ศูนย์คุณธรรม	และสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร	ร่วมกับกลุ่มธุรกิจในจังหวัดราชบุรี	 ได้แก่	

บริษัท	ริกิ	การ์เม้นส์	จ�ากัด	บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	ราชบุรี	จ�ากัด	บริษัท	บางกอกแล็บ	แอนด์คอสเมติค	

จ�ากัด	บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)จ�ากัด(มหาชน)	บริษัท	คิวพี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	บริษัท	ไท

ซันฟูดส์	จ�ากัด	บริษัท	ไทยโคโคนัท	จ�ากัด	(มหาชน)	และสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี	จ�ากัด	(ใน

พระบรมราชูปถัมภ์)	 เพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมกลุ่มธุรกิจ	 ในจังหวัดราชบุรี	และน�าสู่การ

พัฒนาเป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติของกลุ่มภาคธุรกิจ	 โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนา	 4	

หมวด	 คือ	 หมวดที่1	 นโยบาย	 ข้อก�าหนดคุณธรรมขององค์กร	 หมวดที่	 2	 ข้อปฏิบัติ	 เงื่อนไขของ

คุณธรรมท่ีจะปฏิบัติในองค์กร	 หมวดที่	 3	 การ

จัดการให้เกิดการปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม	

และ	หมวดที่	4	การติดตาม	ผลกระทบกระเกิด

ข้ึนเพือ่การพฒันา	และเพือ่ให้การพฒันามาตรฐาน

คุณธรรมภาคธุรกิจ	 ขยายผลสู่องค์กรภาคธุรกิจ

อย่างกว้างขวาง	 ศูนย์คุณธรรมจึงได้ด�าเนินการ
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โครงการส่งเสรมิองค์กรสขุภาวะภาคเอกชนเพือ่ขบัเคลือ่นสูอ่งค์กรคณุธรรม	และจดัเวทีเปิดบ้านธุรกจิ

คณุธรรม	เมือ่วนัที	่18	กนัยายน	2561	โดย	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาะ	(สสส.)	

สนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชนมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร	และพัฒนา

องค์ความรู้กระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม	 ขยายผลสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ	 ได้รับการ

สนับสนุน	 โดยนายธาดา	 เศวตศิลา	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม	 ได้ปาฐกถาพิเศษ	 หัวข้อ	

"องค์กรธุรกิจคุณธรรม	สร้างคนดี	เพื่อสร้างสังคมดี"	

2. กระบวนการยกย่องเชิดชูบุคคล/องค์กรคุณธรรม

1) โครงการ 70 คนต้นแบบ 7 ล้านความดี “ท�าดีตามรอยพ่อ สานต่องาน

ที่พ่อท�า”

เพื่อค้นหา	 ยกย่อง	 เชิดชูบุคคลที่น�าหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	โดยเน้นคุณธรรม	4	ข้อ	“พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา”	ซึ่งคณะท�างานได้พิจารณาเฉพาะ

ผูท่ี้มคีณุสมบตัโิดดเด่นจรงิ	จากรายชือ่ทีผ่่านการกลัน่กรองจากคณะท�างานฯ	จ�านวน	58	รายชือ่	จาก

การคดัเลอืกตามการแบ่งระดบัตามเกณฑ์	และคณะท�างานตดิต่อประสานงานกบัผูเ้กีย่วข้องกบับคุคล

ท่ีผ่านเกณฑ์เพือ่ย�า้และยนืยนัผลงานทีโ่ดดเด่นด้านคณุธรรมตามทีไ่ด้เสนอมาผ่านโทรศพัท์	ท�าให้ศนูย์

สามารถคัดเลือกบุคคลต้นแบบคุณธรรม	จ�านวน	11	ท่าน	และบุคคลที่สมควรได้รับยกย่อง	เป็นบุคคล

คุณธรรมอีก	 12	ท่าน	บุคคลคุณธรรมเกียรติยศ	

2	ท่านได้แก่	2	ท่าน	คือ	ศาสตราจารย์	(พิเศษ)	

ธานินทร์	 กรัยวิเชียร	 ศาสตราจารย์	 (พิเศษ)	

เภสัชกรหญิง	กฤษณา	ไกรสินธุ	์โดยไดแ้ถลงข่าว

การคดัเลอืกบคุคลต้นแบบคณุธรรม	พอเพยีง	วนิยั	

สุจริต	จติอาสา	เพือ่ยกย่องคนด	ีตามโครงการ	70	

บุคคลต้นแบบ	 7	 ล้านความดี	 เมื่อวันท่ี	 24	

เมษายน	2561	ณ	กระทรวงวัฒนธรรม	ซึง่ได้มอบ

เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่	9	

2) พิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจ�าปี 2561

การสนบัสนนุองค์ความรูด้้านคณุธรรมจรยิธรรม	ในพธิมีอบรางวลัครเูจ้าฟ้ากรมหลวงนราธวิาส

ราชนครินทร์	ประจ�าปี	2561	(รุ่นที่	10)	โดยมีนายบุญธันว์	มหาวรรณ์	ประธานอ�านวยการโครงการ

พระเมตตาสมเด็จย่า	 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ	 ซึ่งรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์	ประจ�าปี	2561	(รุน่ที	่10)	มคีรอูาสาสมคัรศนูย์การเรยีนรูช้มุชนไทยภเูขา	ครตู�ารวจตระเวน

ชายแดน	และครูประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เข้ารับรางวัล	จ�านวน	9	คน	ณ	

มูลนิธิ	พอ.สว.	กรุงเทพมหานคร
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3) การแข่งขันการประกวดจัดท�าสื่อรณรงค์ประเภทสปอตโฆษณา โครงการ 

3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

การจัดพิธีแถลงข่าวและมอบรางวัลผลการแข่งขันการประกวดจัดท�าสื่อรณรงค์ประเภทสปอต

โฆษณา	โครงการ	3	ล้าน	3	ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย	เทิดไท้องค์ราชันส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 และส�านักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	

(ป.ป.ส.)	 ในหัวข้อ	 “บุหร่ีต้นทางสู่ยาเสพติด”	

ระดับอุดมศึกษา	และหัวข้อ	“Stop	Drugs	Start	

Change”	ระดับมัธยมศึกษา	เนื่องในวันต่อต้าน

ยาเสพติดโลกประจ�าปี	 2561	 ณ	 กระทรวง

วัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
  
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

1. พัฒนานวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

1)	 พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย	

จ�านวน	7	ชุดความรู้	21	เรื่อง	ดังนี้	

สร้างคนดี สังคมดี
องค์กรคุณธรรม

พอเพียง
สุจริต

จิตอาสา

วินัย

องค์ความรู้ชุด

70 ประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม "ระเบิดจากข้างใน"

องค์ความรู้ชุด		
“องค์กรคุณธรรม	
สร้างคนดี	สังคมดี”

55 องค์กร ความดีระเบิดจากข้างใน 1 

หนังสือชุดประสบการณ	์
ส่งเสริมคุณธรรม		
“55	องค์กร	

ความดีระเบิดจากข้างใน”	

 
 

รายงานการสังเคราะห์และประเมินแผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

ระดับกระทรวงและระดับจังหวัด  
ตามนโยบายคณะกรรมการส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาติ  

 

 

 

เสนอ 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 

 

 

โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร และคณะ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 

รายงานผลการสังเคราะห	์
และประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	

ระดับกระทรวงและจังหวัด

การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

การส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย		
พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา		
จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อน
    คุณธรรมเชิงพื้นที่

• พิจิตร  • บุรีรัมย์  • ราชบุรี  • พัทลุง  • ร้อยเอ็ด  • ศรีสะเกษ

รายงานสรปุผลการขบัเคลือ่นจงัหวดั	
ส่งเสรมิคณุธรรม	6	จงัหวดั

รายงานสถานการณ์คณุธรรมจริยธรรม	
ในสงัคมไทยปี	2561
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แนวทางการส่งเสริม 
พัฒนาชุมชน คุณธรรม

ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) 

	 			เกณฑ์การประเมิน	“ชุมชนคุณธรรม”

	 เนื่องจากชุมชน	 เป็นบริบทที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย	 	 มีบทบาทภารกิจในการท�ากิจกรรมเฉพาะ
ด้านตามความสนใจและประโยชน์เฉพาะกลุ่ม	 การประเมินผลการพัฒนาต้องค�านึงถึงบริบทที่แตกต่าง	 โดยมีกรอบ
การประเมินที่เป็นพฤติกรรมบ่งชี้เชิงประจักษ์ซึ่งในแต่ละพื้นที่ที่สามารถน�ามาประเมินชุมชนต่าง	 ๆ	 ได้ทั้งหมด	 เพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาโดย	 แบ่งการประเมินออกเป็น	๒	ส่วน	คือ	การประเมินผลลัพธ์จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของ
คนในชุมชน ที่พิสูจน์ได้และ	สามารถอธิบาย	“คุณลักษณะของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ”	ได้อย่างชัดเจน		และ	การ
ประเมินกระบวนการพัฒนาชุมชนคุณธรรม	 ที่เป็นฐานให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
เกิดจากการบูรณาการการท�างานในทุกภาคส่วนเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาชุมชนคุณธรรมในมิติที่หลากหลาย	 เพื่อ
เสรมิสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ		เพ่ือให้คนในชมุชนมชีวีติทีด่ขีึน้และมคีวามสขุอย่างยัง่ยนื		โดยแบ่ง
เกณฑ์เป็น	๓	ระดับ	ดังนี้

ประโยชน์จากการเป็น	“ชุมชนคุณธรรม”

พอเพียง 
หมายถึง	ความพอเพียง 

ในการด�าเนินชีวิตแบบทาง
สายกลาง	มีเหตุมีผลใช้ความรู้
ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ	 

มีความพอประมาณพอดี	 
ไม่เบียดเบียนตนเอง	สังคม	
และสิ่งแวดล้อมไม่ประมาท
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี	รู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลง

วินัย หมายถึง	การยึดมั่นและรับผิด
ชอบในหน้าที่ของตน	ทั้งวินัยต่อตนเองในการ
ผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า	วินัยต่อองค์กร	สังคม	
ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพ
ต่อกฎหมาย

สุจริต	หมายถึง	ความซื่อตรง	ความ
ซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่น	ยืนหยัดในการรักษา

ความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมทั้งปวง	
นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว	ต้องกล้า

ปฏิเสธการกระท�าที่ไม่ซื่อตรง	ไม่ซื่อสัตย์
ของบุคคลอื่นที่จะท�าให้ส่วนรวมเกิด

ความเสียหาย

จิตอาสา	หมายถึง	การเป็น
ผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสา
ลงมือท�าอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิใช่
หน้าที่ของตน	ด้วยความรัก	
ความสามัคคี	เพื่อประโยชน์ของ
ผู้อื่น	ของสังคม	ของประเทศชาติ
โดยมิได้หวังผลตอบแทน	ท�าความ
ดีเพื่อความดี	เอื้ออาทรต่อคนร่วม
สังคมท�าอย่างสม�่าเสมอ
จนเป็นนิสัย

  คณุธรรมทีส่่งเสรมิในชมุชนคณุธรรมทีเ่ป็นจดุเน้นในปี	๒๕๖๑

 

	 	 	 จากการประเมินสภาพบริบทเศรษฐกิจ	 สังคมและ
วฒันธรรมไทย	 และการศึกษาสังเคราะห์พระราชด�ารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๙	 ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย	์
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจึงได้ก�าหนดคุณธรรมทีจ่ะ
รณรงค์เชญิชวนให้เกดิขึน้ในสงัคมไทย		ได้แก่	

	 ทั้งนี้	 ชุมชนควรเลือกประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้อง

กับสภาพปัญหา	 สภาพบริบทและความต้องการของคนใน

แต่ละชุมชน	 ไม่เป็นการบังคับชุมชน	 โดยอาจให้ความส�าคัญ

กับคุณธรรม	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ข้อใดข้อหนึ่ง	

หรอืน�ามาปฏิบตัทิัง้	๔	ข้อ	หรอือาจมคีณุธรรมอ่ืน	ๆ 	ทีส่�าคญั

ส�าหรับชุมชน	ที่น�ามาส่งเสริมให้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรมได้

๘ ๙ ๑๐

  
๑) 	 มีผู ้น�าและคนในชุมชน
เห็นพ้องร่วมกันประกาศข้อ
ตกลง	 (ธรรมนูญ	 เจตนารมณ์)	
ที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชน
คุณธรรม
๒)	 ร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย	
“ปัญหาที่อยากแก้	และความดี
ที่อยากท�า”	จ�านวน	๓-๕	เรื่อง
๓)	 ร่วมกันจัดท�าแผนพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน
เก่ียวกับปัญหาท่ีอยากแก้	 และ
ความดีที่อยากท�า	ซึ่งเป็นความ
ต้องการของคนในชุมชนเพื่อ
ประโยชน์สุขของชุมชน	 (การ
ระเบิดจากข้างใน)

๑)	ความส�าเร็จตามแผนพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรมโดยมีการจัด
กิจกรรมแก้ไขปัญหา	 และมีการ
ส่งเสริมการท�าความดีตามทีร่ะบุ
ไว้ในแผนฯ	 จากการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนและได้รับการ
สนับสนนุจากหน่วยงานภาคประชา
รัฐในพื้นท่ี	 ท�าให้คนในชุมชนมี
พฤติกรรมที่เปลีย่นแปลงไป
๒)	 มีการติดตามประเมินผล
ส�าเร็จ	 เพื่อทบทวน	 ปรับปรุง	
แผนพัฒนาให ้มีคุณภาพและ
บรรลุผล
๓)	 มีการประกาศยกย่องเชิดชู
บุคคล	 ผู ้ท�าความดีและหรือ 
ผู้มีคุณธรรมในชุมชน	 และหรือ
บุคคลอื่นที่ท�าความดีให้กับชุมชน

๑)	 	 ความส�าเร็จของชุมชนบรรลุผล

ตามแผนพฒันาส่งเสรมิคณุธรรม	ท�าให้

ปัญหาของชมุชนได้รบัการแก้ไข	และมี

การส่งเสริมการท�าความดี	 จากการมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชนและได้รับการ

สนบัสนนุจากหน่วยงานภาคประชารัฐใน

พื้นที่	 ท�าให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมที่

เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้	

๒)	 	 มีการก�าหนดกิจกรรมส่งเสริม

คณุธรรม	เพิม่เตมิ	ใน	๓	มติ	ิคอื	การน�า

หลกัธรรมทางศาสนา	หลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมท่ี

ดีงาม	 มาแก้ปัญหาของชมุชนและบ่ม

เพาะคณุธรรมความดทีีอ่ยากท�า

๓)	 	 มีองค์ความรู้จากการเป็นชุมชน

คุณธรรมต้นแบบ	 สามารถเป็นแหล่ง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอด	 เพื่อขยาย

ผลไปสู่ชุมชนอื่น

ระดับที่ ๑ 
ชุมชนส่งเสริม

คุณธรรม

ระดับที่ ๒ 
ชุมชนคุณธรรม

ระดับที่ ๓ 
ชุมชนคุณธรรม

ต้นแบบ  

ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

	 คนในครอบครัวรู้จักพัฒนาตัวเองและมีความ
ตระหนักที่จะน�าหลักธรรมค�าสอนทางศาสนา	 หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และวิถีวัฒนธรรม
อันดีงาม	 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 ประกอบ
ศาสนกิจหรือบ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้มีคุณค่า

ต่อตนเอง	 ครอบครัวและสังคม	
ท�าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	 มีความ
สุขทางใจ	 ส่งผลให้มีความสุข
ในชีวิตที่แท้จริงและครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

	 คนในชุมชนมีคุณธรรม	 ทุกสาขาอาชีพ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข	 ใช้ทุนทาง
สังคมที่มีอยู่ในสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อคนใน
ชุมชน	เป็นแหล่งบ่มเพาะความดี		เกิดการบูรณา
การความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วน	 ในการสร้างเสริมความ
ด	ีเพือ่สร้างภูมคิุม้กนัให้กบัคนใน
ชุมชน ท�าให้สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งสันติสุขที่ยั่งยืน		

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ และนานาชาติ

 ก่อให้เกิดประโยชน์ทางตรงต่อชุมชน	 และเกิดประโยชน์ทางอ้อมต่อการพัฒนา
ประเทศ	สร้างประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง	มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ปลอดจากพิษภัยที่จะมา
บ่อนท�าลายชาติ	 	มีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของทุกมิติในการครองชีวิต		เป็นสังคมคุณธรรม
ที่มีเอกลักษณ์	 และเป็นภาพลักษณ์อันโดดเด่นของไทยที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับประเทศชาติ	 เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของนานาประเทศ	 	ที่ส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเชิงเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

วสิยัทศัน์คอื «เป็นองค์กรเชือ่มโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และรณรงค์การขบัเคล่ือนการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข

มีพันธกิจที่ส�าคัญ ๓ ด้าน ประกอบด้วย

	 ๑.	 เชือ่มโยงประสานงานและรณรงค์ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์และแผนระดับชาติ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
	 ๒.	 พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม	องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
	 ๓.	 ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	เครอืข่ายทางสงัคมให้มคีวามรูแ้ละความสามารถในการปลกูฝังส่งเสรมิพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

ท่ีอยู่		69/16-17	อาคารมหาวิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	ถนนวิภาวดีรังสิต	

แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพ	10400	โทรศัพท์	0-2644-9900	 
โทรสาร	0-2644-4901-3	  www.moralcenter.or.th

แนวทางการพฒันาชมุชนคณุธรรม	
ตามแผนแม่บทส่งเสรมิคณุธรรมฯ

แนวทางการพฒันาองค์กรคณุธรรม	
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคณุธรรมฯ

 

  
 ๒๕๖๑ 

การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของช่วงวัยแรงงานไทย 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
ชลนภา อนุกูล และศยามล เจริญรัตน์ 

สนับสนุนโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

พฒันาศกัยภาพมนษุย์ตามช่วงวยั	
ในมิตคิณุธรรม	(วยัแรงงาน)

 
 

 
 
 

 
หลักสูตร  

การส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม 
ภายใต้โครงการ ส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดท าโดย 
ศูนยค์ุณธรรม(องค์การมหาชน) 

 

หลกัสูตรการส่งเสรมิเครอืข่ายประชาสงัคม
ต่อต้านการทุจรติด้วยวิถวีฒันธรรม

11. โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม_01 (คลิปวิดีโอ) 

 

 

กระบวนการด�าเนนิงานโครงการส่งเสริม
เครอืข่ายประชาสงัคมฯ	(วดีทิศัน์ความรู้)

11. โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม_02 (คลิปวิดีโอ) 

 

 

Best	practice	
หมู่บ้าน/ชุมชนต่อต้านทจุริต

 
 

 
 
 

 

หลักสูตร  การพัฒนาครอบครัวคุณธรรม 
ภายใต้โครงการ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว 

 
 
 

 
 

 
 

 

จัดท าโดย 
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) 

 
 

หลกัสูตรโครงการสมดลุชวีติ	
สนิทกบัครอบครัว

 
 

 
 
 
 
 

 

องค์ความรู	้:	สมดลุชีวติ	ฉบบัวยัแรงงาน	
ภายใต้โครงการสมดลุชีวติฯ

 คุณธรรมใน

 การอยู่ร่วมกันของ
 ผูค้นในภมูภิาคอาเซยีน 
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
69/16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0 2644 9900  โทรสาร 0 2644 4901-3
www.moralcenter.or.th

Facebook : moral center, moral spaces

ถอดรหัสปฏิบัติการหลากหลายขององค์กรที่ทำางาน

ร่วมกับแรงงานต่างชาติ สู่คำาตอบของคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน

ของกลุ่มแรงงานอาเซียนและคนในสังคมไทย

คณุธรรมในการอยู่ร่วมกนั	
ของผู้คนในภมิูภาคอาเซยีน
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องคความรูชุด องคกรสงเสริมคุณ
ธรรม : บุรีรัมย

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) 

ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901

องคความรูชุด องคกรสงเสริมคุณธรรม :

บุรีรัมย

องค์ความรูอ้งค์กร	
ส่งเสรมิคุณธรรม	“จงัหวดับรีุรมัย์”

องคความรูชุด องคกรสงเสริมคุณ
ธรรม : ศรีสะเกษ

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) 

ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901

ศรีสะเกษ
องคความรูชุด 
องคกรสงเสริมคุณธรรม :

องค์ความรู้องค์กร	
ส่งเสรมิคณุธรรม	“จงัหวดัศรีสะเกษ”

องคความรูชุด องคกรสงเสริมคุณ
ธรรม : พิจิตร

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) 

ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901

พิจิตร
องคความรูชุด
องคกรสงเสริมคุณธรรม :

องค์ความรู้องค์กร	
ส่งเสริมคณุธรรม	“จงัหวดัพจิติร”

องคความรูชุด องคกรสงเสริมคุณ
ธรรม : พัทลุง

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) 

ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901

พัทลุงองคความรูชุด           องคกรสงเสริมคุณธรรม :

องค์ความรูอ้งค์กร	
ส่งเสรมิคณุธรรม	“จงัหวดัพทัลุง”

องคความรูชุด องคกรสงเสริมคุณ
ธรรม : รอยเอ็ด

รอยเอ็ด
องคความรูชุด 
องคกรสงเสริมคุณธรรม :

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) 

ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901

องค์ความรู้องค์กร	
ส่งเสรมิคณุธรรม	“จงัหวดัร้อยเอด็”

องคความรูชุด องคกรสงเสริมคุณ
ธรรม : ราชบุรี

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) 

ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901

องคความรูชุด องคกรสงเสริมคุณธรรม :ราชบุรี

องค์ความรู้องค์กร	
ส่งเสริมคณุธรรม	“จงัหวดัราชบุรี”

นอกจากนั้น	 ยังได้มีการถอดบทเรียนสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย	 จากปรากฏการณ์ถ�้า

หลวงขุนน�า้นางนอนผ่านเรือ่งเล่าจากบุคคลทีร่่วมภารกิจช่วยเหลอืทีมฟตุบอลเยาวชนและโค้ชทมีหมปู่า	

ที่ติดอยู่ในถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	ด้านจิตอาสา	สร้างแรงบันดาลใจใน

การท�าความดีให้กับคนในสังคมไทย	2	กรณี	ได้แก่	คุณรวินทร์มาศ	ลือเลิศ	เจ้าของร้านซักอบรีดมิส

ไวท์คลีน	และทีมสูบน�้าซิ่งนครปฐม	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร
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2.  ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) เวทีวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0	 วันที่	 4-5	

กรกฎาคม	2561	ณ	ศนูย์ประชุมวายภุกัษ์	โรงแรมเซน็ทรา	บาย	เซน็ทารา	ศนูย์ราชการและคอนเวนชนั

เซน็เตอร์	ผู้เข้าร่วม	ประกอบด้วยผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีศู่นย์คณุธรรม	เครอืข่ายชมุชน	เครอืข่ายสถาน

ศึกษา	 เครือข่ายสื่อ	 เครือข่ายการด�าเนินงานโครงการของศูนย์คุณธรรม	 และบุคคลภายนอกที่สนใจ	

จ�านวน	823	คน	ประเด็นน�าเสนอในงาน	ประกอบไปด้วย	Thailand	Social	Report	คุณธรรมตาม

ช่วงวัย	คุณธรรมในสังคมไทยยุค	4.0	ครอบครัวส่งเสริมคุณธรรม	ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม	คุณธรรม

การอยู่ร่วมกับการเติบใหญ่ของประชาคมอาเซียน	 มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติกับอนาคตของสังคม

ไทย	 นวัตกรรมโครงงานคุณธรรม	 สุภาพชนคนอาชีวะ	 และเยาวชนผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 รวมทั้ง

นิทรรศการ	 ส่งเสริมคุณธรรม	 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	 และประเมินความสุขด้วยคุณธรรมความดี	

(HMI:	Happy	Moral	Index)	นิทรรศการแนะน�าศูนย์คุณธรรมและคุณธรรม	4	ประการ	(พอเพียง	

วินัย	สุจริต	จิตอาสา)	

2) งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชน "รวมพลัง

สร้างคนดี สังคมดีอย่างยั่งยืน"

ศนูย์คณุธรรมได้ร่วมกจิกรรมทางวิชาการ	และออกบธูนทิรรศการ	แนะน�าภารกจิและยทุธศาสตร์	

พร้อมน�าสือ่ข้อมลูด้านการส่งเสริมคณุธรรมมาเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในงานประชมุวชิาการแลกเปลีย่น
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เรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชน	 "รวมพลังสร้างคนดี	 สังคมดีอย่างยั่งยืน"	 เมื่อวันที่	 21	

กันยายน	2561	ณ	ห้องประชุมใหญ่	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน)	จัดโดย	ส�านักงาน	

ป.ป.ช.	 ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ	 ภาคประชาสังคม	 ภาควิชาการ	 องค์การมหาชน	 และองค์การ

ระหว่างประเทศ	มวัีตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสรมิวฒันธรรมชมุชนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ให้เกิดสังคมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ	สุจริต	และยุติธรรม	สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

แก่ชมุชน	และสงัคม	ตลอดจนเพือ่ขบัเคลือ่นการสร้างและยกระดบัการรบัรูก้ารทุจรติของสงัคมไทย	สู่

สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป	

	

	

3) การเปิดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน	โดยเครอืข่ายการศกึษาภาครฐั	เอกชน	ภาค

สังคมสร้างคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการส่งเสริมจินตนาการ	สร้างแรงบันดาลใจ	ปลุกพลัง

บวก	สร้างหวัใจจิตส�านกึให้เกดิขึน้กบัเดก็และเยาวชน	ในการจดัสมัมนาวชิาการ	“สงัเคราะห์นวตักรรม	

การแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชน”	จากการทีศ่นูย์ได้ด�าเนนิโครงการ	“โรงเรยีนคณุธรรมน�าสูน่วัตกรรม

สังคม”	 เพื่อค้นหานวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน	 ในแก้ไขปัญหาพฤติกรรมด้าน

คณุธรรมในกลุม่เดก็และเยาวชนทีเ่หมาะสมกบับรบิทสงัคมไทย	ใน	4	ภมูภิาค	โดยประสานความร่วม

มือทั้งหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคมจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมขึ้น	

ระหว่างเดือนมิถุนายน	–	กรกฎาคม	2561	ที่ผ่านมา	ซึ่งสามารถค้นหานวัตกรรมแก้ไขปัญหาที่เกิด

กับเด็กและเยาวชน	จ�านวน	44	นวัตกรรม	เพื่อการแก้ไขปัญหาที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน	 โดยคัดเลือกนวัตกรรมแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน	 มาเป็น

กรณีศึกษา	แลกเปลี่ยน	เรียนรู้	จ�านวน	3	นวัตกรรม	จาก	44	นวัตกรรม	โดยน�าเสนอนวัตกรรม

การแก้ไขปัญหาและปลูกฝังบ่มเพาะคุณธรรมพอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 จิตอาสา	 ให้กับเด็กและเยาวชน	

ได้แก่	กรณีศึกษาปัญหาเด็กติดเกมส์	โดย	โรงเรียนวัดสวนดอก	จังหวัดเชียงใหม่	กรณีศึกษาปัญหา

เดก็ใช้ยาเสพตดิ	โดย	โรงเรยีนบางดวีทิยาคม	จงัหวดัตรงั	กรณศีกึษาปลกูฝังวนิยัและความรบัผดิชอบ	

โดย	โรงเรียนบ้านคลองอุดม	จังหวัดฉะเชิงเทรา	โดยเชิญ	รศ.นพ.สุริยเดว	ทรีปาตี	แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น	นักวิชาการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร่วมกัน

วิเคราะห์	สังเคราะห์	และให้ข้อเสนอแนะเพื่อก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน	
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3. ศูนย์สารสนเทศด้านคุณธรรม จริยธรรม

การพัฒนาระบบสารสนเทศการบรหิารจัดการโครงการและฐานข้อมลูองค์กรเครอืข่าย	คณุธรรม

ความดี	 มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรม	 แนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูล	

ต้นแบบองค์กรคุณธรรม	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามมติ	ครม.	การพัฒนาฐานข้อมูลขนาด

ใหญ่	 (Big-Data)	 และปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานและน�าเข้าข้อมูล

บุคคลเพิ่มเติม	และ	Update	สื่อดิจิทัลเข้าสู่ระบบห้องสมุดดิจิทัล	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ครบถ้วน

และตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารภายนอก	รวมทัง้การพัฒนาปรับปรงุระบบบรหิารโครงการ	

การรายงานผลความก้าวหน้าโครงการในระบบปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม	(MOC-DOC)	

การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ	การพัฒนาปรับปรุง	Server	

ภายในระบบข้อมลู	(Data	Center)	มรีะบบการจัดเกบ็ข้อมลู	(	Own-Cloud)	ส�าหรบัผู้ใช้งานภายในเพือ่

สนับสนนุการจดัการไฟล์งานในรปูแบบดจิทิลัไฟล์	และเตรยีมขยายผลในการใช้งานจากภายนอก	การ

พฒันาระบบบรหิารจัดการควบคมุ	Active	Directory	โดยการร่างขอบเขตงาน	แนวทางการพฒันาระบบ	

และนโยบายในการควบคุมการบริหารจัดการผู้ใช้งานและระบบฐานข้อมูล	ต่างๆของศูนย์คุณธรรม

การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบสารสนเทศคุณธรรมความดี	 การพัฒนาระบบห้อง

สมุดดิจิทัล	 (Digital	Library	System)	ส่งเสริมมุมคุณธรรม	และคลังข้อมูลองค์ความรู้	 (ภายใน	–	

ภายนอก)	ศูนย์คุณธรรม	ปรับปรุงระบบ	Web	Hosting	และฐานข้อมูลเพื่อเตรียมรองรับการเชื่อม

โยง	กับเครือข่ายห้องสมุดอื่นๆ	การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม	ปรับปรุง

กระบวนการน�าเข้าข้อมูลประชาสัมพันธ์	(ข่าวประชาสัมพันธ์	–	ข่าวรับสมัครงาน	–	ข่าวการจัดซื้อจัด

จ้าง)	 ทดสอบและพัฒนาระบบสารสนเทศ	 สมาชิกสมัชชาบน	 เว็บไซต์	 และการสมัครสมาชิก	 ด้วย

การสแกน	QRCODE	ทดสอบและพัฒนาระบบสารสนเทศ	บนเว็บไซต์	เพื่อเตรียมพัฒนาในส่วนของ

การออกแบบรายงานการประเมินผลตัวชี้วัดความสุข	(Happy	Moral	Index)	ส�าหรับเครือข่ายธุรกิจ

คุณธรรม	
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

1 การรณรงค์คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อร่วมมือ 
 การพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม  

ศนูย์คณุธรรม	(องค์การมหาชน)	จดังานเปิดตัวสือ่วดีโีอสร้างสรรค์	(Viral	Video)	“สญัญาวาระ

สุดท้าย	 แด่พ่อของแผ่นดิน”	มีเป้าหมาย	สร้างแรงบันดาลใจ	มีคุณธรรมในการด�าเนินชีวิต	 รณรงค์

สร้างกระแสสงัคมให้เกดิจติส�านกึทีด่	ีตระหนกัในการท�าความด	ีเพ่ือน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล	 อดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	 และเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ์	บดนิทรเทพยวรางกรู	รชักาลที	่10	ในแนวคดิ	“ขอตอบด้วยการกระท�า”	

เนือ้หา	“เร่ืองราวของเยาวชนรุน่ใหม่	และจัดท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการพฒันาองค์กรคณุธรรม

ร่วมกับ	16	องค์กร	ได้แก่	กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนษุย์	กระทรวงสาธารณสขุ	การประปานครหลวง	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	การ

เคหะแห่งชาติ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	บริษัท	ไทย	เคเบิล	บอร์ดแค

สติ้ง	จ�ากัด	บริษัท	เจริญยิ่ง	(8888)	จ�ากัด	(เจริญเคเบิลทีวีกรุ๊ป)	มูลนิธิไทยรัฐ	ชมรมคนรักในหลวง

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา	สมาคมสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์	สมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย	และศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

นอกจากนั้น	ศูนย์คุณธรรมมีการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม	4	ประการ	“พอเพียง	วินัย	สุจริต	

จิตอาสา”	ผ่านกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ	ดังนี้	
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 ๏ งานวันเด็กแห่งชาต	ิโดยศูนย์คุณธรรมร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี	2561	ณ	ศูนย์

วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	 โดยทางศูนย์คุณธรรมน�ากิจกรรม	 จากผู้รับสู่ผู้ให้	 น�าสมุดท�า

มือจากกระดาษรีไซเคิลที่จิตอาสาเข้ามาร่วมท�ากับเจ้าหน้าท่ีศูนย์คุณธรรม	 น�าไปให้น้องๆ

ที่มาร่วมงานวันเด็ก	ณ	ศูนย์วัฒนธรรม	ได้วาดภาพระบายสี	และ	ตั้งปณิธานความดีเพื่อ

เป็นสมุดบันทึกส�าหรับตัวเอง

 ๏ งาน Thailand Social Expo 2018	 โดยศูนย์คุณธรรม	 น�าเสนอนิทรรศการรณรงค์ส่ง

เสริมคุณธรรม	4	ประการ	ในงาน	Thailand	Social	Expo	2018	ในระหว่างวันที่	3	–	5	

สิงหาคม	2561	ณ	อิมแพค	เมืองทองธานี	

 ๏ กระทรวงสาธารณสุข	โดยศนูย์คณุธรรม	ร่วมกจิกรรมรณรงค์ส่งเสรมิคณุธรรม	4	ประการ	

โครงการตลาดนดัคณุธรรม	(MOPH	Moral	Market)	วนัที	่25	กรกฎาคม	2561	ส�านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ	น�าเพลง	4	คณุธรรมน�าไทย	สร้างพลงัปลกุพลงัใจ	และพลงัความ

ดีภายในงาน
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 ๏ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรมและเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานที่ยึดมั่นปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	โดยศูนย์คุณธรรมเข้าร่วมและจัดนิทรรศการส่งเสริม

คุณธรรม	น�าเอกสารองค์ความรูไ้ปเผยแพร่	ในงานโครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุการปฏิบตัิ

ตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภา	กจิกรรมวนัแห่งคณุธรรมและเชดิชเูกียรตบิคุลากร

และหน่วยงานที่ยึดมั่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ณ	อาคารรัฐสภา	1	

เมื่อวันที่	19	กันยายน	2561	

2) โครงการ “เปิดไฟให้ประเทศ” ร่วมมือกับ 19 องค์กรด้าน 
 สื่อมวลชน

ศนูย์คณุธรรมจดัท�า	โครงการ	“เปิดไฟให้ประเทศ”	ร่วมมอืกบั	19	องค์กรด้านสือ่มวลชน	(เครอื

ข่ายสื่อมวลชน	หลักสูตรคุณธรรม	จริยธรรมสื่อมวลชน	รุ่นที่	 1)	และนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่	จัด

กิจกรรมประกวดคลิปสั้น	(Viral	Video)	พร้อม	

Work	Shop	“สื่อสอนอะไรฉัน	”โดยมุ่งกลุ่มเป้า

หมายคือ	เด็ก	และเยาวชน	(Generation	Z)	ใน

ระดบัมธัยม	4	–	6	ทัว่ประเทศ	ในระดบัต�าบลเพือ่

ให้เยาวชนได้มส่ีวนร่วมในการเปลีย่นแปลงสงัคม	

สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทย	 สู ่สังคม

คณุธรรม	พอเพยีง	วนิยั	สจุรติ	จติอาสา	ตาม	แผน

แม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต	ิฉบับท่ี1

3)  การจดัอบรมหลกัสตูรส่ือคณุธรรมสรา้งสรรคส์งัคมไทย ณ องคก์าร 
 กระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย (Thai PBS)

ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	จัดอบรม

หลักสูตรสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย	 ณ	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย	 (Thai	 PBS)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านคุณธรรมจริยธรรม
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ส่ือมวลชน	ส่งเสรมิการท�าหน้าทีส่ือ่สารความดสีูส่งัคมสนัตสิขุ	มุง่เน้นการให้ความรู	้ความถูกต้องและ

ความชดัเจนในข้อมลูข่าวสารเพือ่ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลกัษณ์ของชาต	ิตลอดจนส่งเสรมิการเรยีน

รู้และทัศนคติที่ดีทั้งต่อบุคคลและองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม	น�าไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง	

มั่งคั่ง	ยั่งยืน	โดยผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรขององค์กรด้านสื่อสารมวลชน	ผู้ปฎิบัติในวิชาชีพสื่อมวลชน	

และสื่อภาคพลเมือง	รวม	40	คน	และเมื่อวันที่	15	กันยายน	2561	ได้มีพิธีเปิดการอบรมโดยนายสิน	

สื่อสวน	 ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 เป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวว่าสังคมปัจจุบัน

ก�าลงัเผชญิกบัความท้าทาย	คนในสงัคมต่างบชูา

เงิน	 บูชาวัตถุมากกว่าความถูกต้องและความด	ี

ขณะเดียวกันสื่อก็ก�าลังเผชิญการเปลี่ยนแปลง

อย่างท้าทายด้วยเช่นเดียวกัน	 เป็นเหตุให้เกิด

หลกัสตูรสือ่คณุธรรมสร้างสรรค์สงัคมไทยในครัง้

นี	้โดยสือ่ต้องมบีทบาทในการเสนอความด	ีความ

ถูกต้อง	 สร้างปัญญาให้สังคม	 ต้องร่วมกันแก้

ปัญหา	 และที่ส�าคัญสื่อต้องมีหน้าที่ในการสร้าง

ค่านิยมที่สร้างสรรค์ในสังคมที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ	นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายธาดา	

เศวตศลิา	กรรมการผูท้รงคณุวุฒศินูย์คณุธรรม	บรรยายหวัข้อ	เราเรยีนรูอ้ะไรจากหลกัสตูรสือ่คณุธรรม

สร้างสรรค์สังคมไทย	นางฐาณิญา	พงษ์ศิริ	อนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร	ศูนย์คุณธรรม	(องค์การ

มหาชน)	และผู้อ�านวยการสถานีโทรทัศน์	TNN	2	ต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้แบ่งปันประสบการณ์และ

ถ่ายทอดแนวคิดในการท�าสื่อ	เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมได้อย่างแท้จริง	โดยสิ่งส�าคัญคือ	ให้

ทุกคนยืนอยู่บนความถูกต้อง	ไม่ถูกซื้อ	และร่วมกันสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยต่อไป

4) โครงการอบรมแกนน�าเยาวชนเพื่อการปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา 

ศนูย์คณุธรรมเปิดโครงการอบรมแกนน�าเยาวชนเพือ่การปลอดบหุรีใ่นสถานศึกษา	ณ	ศูนย์กลาง

ซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัตลิาว	นครเวียงจันทน์	สปป.ลาว	จดัโดย	กรมอนามยัและส่งเสรมิสขุภาพ	สปป.

ลาว	 ศูนย์คุณธรรม	 และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย	 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 ตาม

เจตนารมณ์ร ่วมกันของเยาวชนในการมีส่วน

ร่วมพัฒนาเยาวชน	2	ฝั่งแม่น�้าโขง	และความร่วม

มือด้านการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเด็ก	เยาวชน

และครอบครัว	 กับศูนย์คุณธรรม	 โดยส่งเสริมให้

เยาวชน	ใช้คุณธรรมด้านพอเพียง	วินัย	สุจริต	จิต

อาสา	 เพื่อขับเคลื่อนสังคมอาเซียนเกิดความเอื้อ

อาทรซึ่งกันและกัน
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5) การเผยแพร่รายการกล้าท�าดี ผ่านช่องทางต่างๆ

รายการ เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม

กล้าท�าด	ี
ไม่มีที่สิ้นสุด	
ออกอากาศ
ผ่าน		
YouTube	
ศนูย์คณุธรรม

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	พระอารามหลวง

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอนก้าวคนละก้าว

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	The	Assassin	2

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	กองทุนการออมแห่ง
ชาติ

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	ขอตอบด้วยการกระท�า

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	Valentine	Day	แค่
กินข้าวครับแม่

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	สมัชชาคุณธรรม

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	เยาวชนไม่ทนต่อการ
ทุจริต

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	จิตอาสาอาเซียน

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	Happy	Dolls	ตุ๊กตา
แห่งความสุข

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	ปิดเทอมนี้ไปไหนดี

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	ของขวัญส�าหรับคนที่
คุณรัก

กล้าท�าดีไม่มี
ที่สิ้นสุด	ออก
อากาศผ่าน
ทางโทรทัศน์
กองทัพบก
ช่อง	5

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	คุณธรรม	4	ประการ

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด	ตอน	
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	ก้าวคนละก้าว

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	เกมออนไลน์สาย	
E-Sport

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	ขอตอบด้วยการกระท�า

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	Valentine	Day		
แค่กินข้าวครับแม่

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	จุดเริ่มต้น	Co-Brand-
ing

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	สมัชชาคุณธรรม

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	กล้า	ท้า	ดื่ม

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	ครูตู้	ครูพระราชทาน	
สัญญาณจากฟ้า

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	ก�าลังใจในพระด�าริ

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	ปิดเทอมนี้ไปไหนดี

•	กล้าท�าดีไม่มีที่สิ้นสุด		
ตอน	ของขวัญส�าหรับคนที่
คุณรัก

รายการ	
กล้าท�าดี	
ออกอากาศ
ผ่าน		
YouTube	
ศนูย์คณุธรรม

•	ภาพยนตร์สั้น		
The	Assassins	2

•	กล้าท�าดี	อาชีพในฝัน

•	กล้าท�าดี	วินัย	VS	ความ
รัก	เมื่ออยากรักต้องรู้จัก
ห้ามใน

•	กล้าท�าดี	ตรุษจีนมาแล้วจ้า

•	กล้าท�าดี	ถอดรหัสลับก้าว
คนละก้าว

•	กล้าท�าดี	วัยรุ่นเงินล้าน

•	กล้าท�าดี	ปิดเทอมไปไหนดี

•	กล้าท�าดี	รวมพลคนจิต
อาสา	
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6) การก�าหนดกลยทุธใ์นการสือ่สารคณุธรรม จดัโดยคณะอนกุรรมการ 
 ด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย

คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย	ภายใต้คณะกรรมการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต	ิจัดสมัมนาเชงิปฏบัิตกิารเมือ่วนัที	่12	กนัยายน	2561	เพือ่สร้างความรูค้วาม

เข้าใจในการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารและการรณรงค์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ	 และร่วมกันระดม

ความคิดเห็นและก�าหนดทิศทางของกลยุทธ์ในการบูรณาการการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อน

การส่งเสริมคุณธรรมของทุกภาคส่วน	 พร้อมทั้งหาแนวทางการจัดท�าสปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่ง

เสริมคุณธรรม	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการสื่อสารและการ

เข้าถงึประชาชนอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้คนไทยเปลีย่นแปลงทศันคตแิละพฤติกรรมในการด�าเนนิชวีติและ

ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 5

ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ร่วมกับนานาชาติ 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการ	 และองค์กรภาคประชาสังคมที่ท�างานด้าน

แรงงานอาเซียนเพ่ือร่วมกันพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาค

อาเซยีนและพฒันาแผนความร่วมมอืในอาเซยีนด้วยคณุค่าร่วมของสงัคมพหวุฒันธรรม	โดยมแีนวทาง

การด�าเนินงานที่ให้ความส�าคัญกับ	Best	practice	approach	คือ	ค้นหาตัวอย่างที่ดีของกลุ่ม/องค์กรที่

ท�างานส่งเสรมิการอยูร่่วมกนัของแรงงานอาเซียนและคนในสงัคมไทย	และถอดองค์ความรูน้ัน้มาสือ่สาร

กับสังคม	และจัดท�าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป	รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรมในการ

อยู่ร่วมของผู้คนในภมูภิาคอาเซยีน	ถอดบทเรยีนองค์ความรูด้้านคณุธรรมในการอยูร่่วมกนัของผูค้นใน

ภมูภิาคอาเซยีน:	กรณศีกึษาองค์กรทีด่�าเนนิงานกบักลุม่แรงงานข้ามชาตใินอ�าเภอแม่สอด	จงัหวดัตาก	

และกรณีศึกษามูลนิธิร่วมมิตรไทย	-	พม่า	ท�าให้เกิดองค์ความรู้คุณธรรมอาเซียน	2	เรื่อง	ได้แก่	“จิต

อาสาอาเซียน”	และ	“การส่งเสริมคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน”	
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ยุทธศาสตร์ที่ 6

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

1) การปรบัโครงสร้างองค์กร	การพจิารณาปรบัโครงสร้างองค์กร	และก�าหนดให้มผีูจ้ดัการฝ่าย	

2	ฝ่าย	ได้แก่	ผู้จดัการฝ่ายอ�านวยการ	และผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร	เพือ่ก�ากบัดแูลและประสานงานกบั	

กลุ่มงานในฝ่าย	 พร้อมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง	 โดยมีค�าสั่งมอบหมาย

และมอบอ�านาจในการปฏิบัติงานไปพร้อมกัน	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2560	และการปรับ

โครงสร้างตามภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กรครั้งที่	2	โดยประกาศใช้โครงสร้างเมื่อวันที่	5	กันยายน	

2561	โดยมีหลักการส�าคัญ	คือ	1.	รองรับภารกิจของศูนย์ที่ต้องด�าเนินการในอีก	3	ปีข้างหน้า	โดยจัด

ล�าดับความส�าคัญของงานให้ชัดเจน	2.	จัดกระบวนการท�างาน	(Process)	ที่มีประสิทธิภาพ	ไม่มีสาย

บังคับบัญชายาวหรือเป็นแบบราชการ	(Bureaucracy)	มากเกินความจ�าเป็น	3.	ก�าหนดความสามารถ

ของบคุคลทีพ่งึประสงค์	และเหมาะกบังาน	4.	วางระบบ	(System)	ทีส่อดรบัและสนบัสนนุการท�างาน

ให้มีประสิทธิภาพ	โดยงานทรัพยากรมนุษย์ได้ท�าการส�ารวจความประสงค์ขอปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	

33	คน	และด�าเนินการจัดบุคลากรลงตามโครงสร้างองค์กร	พร้อมทั้งจัดท�าประกาศค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง

2) การก�าหนดกรอบการท�างานตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี	โดยเชิญ	ดร.วนัฉตัร	สวุรรณกติติ	

ผูอ้�านวยการส�านกัยทุธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ	(สนส.)	และคณะจากส�านักงานสภาพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้บริหารศูนย์คุณธรรมในการท�างานด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรต่าง	ๆ	มีสาระส�าคัญ	คือ	มุ่งเน้นการท�างานตามยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	มี	

6	ด้าน	ได้แก่	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริม

สร้างศักยภาพคน	ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	ด้านการสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ	ในการท�างานควรมีหุ้นส่วนการพัฒนา	มีฐานข้อมูลที่ชัดเจน	(Evidence	Based)	ควร

มี	Co	–	Brand	ที่เป็นแม่เหล็ก	หรือเป็นผู้น�าด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ยกตัวอย่างเช่น	SCG	ด�าเนิน

การเรื่องความพอเพียงที่ชัดเจน	เป็นต้น	

3) การจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.

2561	ของศูนย์คุณธรรม	โดยได้รับค�าแนะน�าจากนางบุปผา	ชวะพงษ์	อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ

สอบและประเมินผล	 ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
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องค์กร	 ในกิจกรรม/โครงการต่าง	 ๆ	 ที่ต้องด�าเนินการปีงบประมาณ	 พ.ศ.2561	 และผู้ปฏิบัติงานมี

ความเข้าใจในการวเิคราะห์ความเสีย่งของทกุกจิกรรมทีศ่นูย์จะด�าเนนิการ	เพือ่ให้มกีารวเิคราะห์ในทกุ

ขัน้ตอนของการจดัท�ากจิกรรม/โครงการของศนูย์คณุธรรม	เพือ่ให้มกีารเตรยีมความพร้อมและป้องกนั

ความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด

4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๏	 ศนูย์คุณธรรม	ประสานกบัสถาบันคุณวุฒิวชิาชพี	ให้บุคลากรเข้ารบัการทดสอบความสามารถ

ทางคอมพวิเตอร์	 (Digital	 Literacy)	 เพือ่วดัผลความรู	้ ทกัษะในการใช้คอมพวิเตอร์ของราย

บคุคล	 โดยก�าหนดคะแนนมาตรฐานในการทดสอบไม่ต�า่กว่าร้อยละ	 75	 โดยมผีูเ้ข้ารบัการ

ทดสอบรวมท้ังส้ิน	27	คน	ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานจ�านวน	34	คน	คดิเป็นร้อย

ละ	79	ของผูเ้ข้ารับการทดสอบท้ังหมด	

๏	 การสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก	5	คนใน	3	หลักสูตร	ได้แก่	

“การประชุมทางวิชาการฯ	 ร่วมมือสร้างสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้”	 จัดโดย	 สมาคมห้อง

สมุดแห่งประเทศไทย	26	–	28	มีนาคม	2561	“หลักสูตรก้าวสู่องค์การ	4.0	อย่างยั่งยืน	

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”	 จัดโดย	 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี	ส�านักงาน	ก.พ.ร.	วันที่	6	–	8	และ	13	–	15	มีนาคม	2561	ตามล�าดับ	และ

แผนบุคลากร	PO	4.0	ระหว่างวันที่	16	-	17	มี.ค.	2561	ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานทรัพยากร

บุคคล	องค์การมหาชน	30	หน่วยงานเข้าร่วม	

๏	 การสนับสนุนบุคลากรจ�านวน	1	คน	เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน	

ไปประกอบศาสนกจิ	ณ	สงัเวชนยีสถาน	4	ต�าบล	ประเทศอินเดยี	–	เนปาล	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561	รุ่นที่	2	จัดโดย	กรมการศาสนา	ในวันที่	22	–	29	มีนาคม	2561	

๏	 การอบรมการบริหารโครงการแบบเน้นผลสัมฤทธ์ิ	 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 และการ

ปฏิบัติ	 (Workshop)	 เกี่ยวกับเรื่องการบริหารโครงการเชิงระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	 หรือ

เรียกว่า	การบริหารงานแบบเน้นผลสัมฤทธิ์	(Result	–	Based	Management	:	RBM	เมื่อ

วันที่	27	เมษายน	2561	โดยมี	คุณจารุปภา	วะสี	เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้	และจัด

ท�ากระบวนการกลุ่มให้กับเจ้าหน้าที่
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5) การด�าเนินการสรรหาผู้อ�านวยการ	 เนื่องด้วยผู้อ�านวยการครบวาระ	 4	 ปี	 ในวันที่	 30	

กันยายน	2561	คณะกรรมการได้เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการด�าเนินการสรรหาผู้อ�านวยการ	โดยแต่ง

ตัง้คณะอนกุรรมการสรรหาผูอ้�านวยการ	โดยมนีายมานจิ	สขุสมจติร	เป็นประธาน	และกรรมการผูท้รง

คุณวุฒิ	3	คน	และกรรมการจากผู้แทน	ก.พ.ร.ร่วมประชุมครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที่	6	มิถุนายน	2561	

โดยก�าหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่	8	มิถุนายน	–	24	กรกฎาคม	2561	และด�าเนินการคัดเลือกตาม

กระบวนการแล้วเสร็จในวันที่	15	สิงหาคม	2561	เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทราบ

และเหน็ชอบสัญญาและประโยชน์ตอบแทน	โดยผูไ้ด้รบัคดัเลอืกเป็นผูอ้�านวยการคอื	รองศาสตราจารย์	

นายแพทย์	สุริยเดว	ทรีปาตี	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	2	ตุลาคม	2561	ถึงวันที่	30	กันยายน	2565

6) การพัฒนาระบบอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที	่ได้แก่	ระบบสารบรรณ

อเิลก็ทรอนกิส์	ระบบจองรถ	จองห้องประชมุ	ระบบปฏทินิกจิกรรม	ตารางนดัหมายผูบ้รหิารระบบการ

แจ้งซ่อม	และระบบฐานข้อมูลผู้มาติดต่อ

2.  พัฒนาความเป็นองค์กรคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรมด�าเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม	 โดยมีบุคลากรศูนย์คุณธรรม

ร่วมวางแนวทางและด�าเนนิการพฒันาองค์กร	นอกเหนอืจากงานตามภารกจิ	มกีารประชมุร่วมกนัเป็น

ประจ�าทุกเดือน	โดยมีกิจกรรมส�าคัญที่น�าไปสู่การพัฒนาองค์กรคุณธรรม	ดังนี้	

๏	 การรณรงค์วันอนุรักษ์มรดกไทย	วันครอบครัว	วันผู้สูงอายุ	วันสงกรานต์	ตามที่ได้รับมอบ

นโยบายกระทรวงฯ	โดยการจดักจิกรรมส่งเสรมิการแต่งชดุไทย	ผ้าไทยทกุวนัศกุร์	และการ

จัดกิจกรรมเผยแพร่งานด้านคุณธรรมภายนอก

๏	 กิจกรรมการออมวันละบาทโดยก�าหนดทุกวันส้ินเดือนร่วมนับเงินและน�าไปจัดกิจกรรมจิต

อาสาแต่ละครั้ง

๏	 การก�าหนดวันท�ากิจกรรม	5	ส.	นัดหมายวันท�าความสะอาด	Big	Cleaning	

๏	 การประกาศ	No	Gift	Policy	เนื่องในวันเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่าง	ๆ 	โดยใช้ค�าขวัญว่า	

“เปลีย่นของขวญัเป็นการท�าดี	ศนูย์คณุธรรมยดึมัน่และสนบัสนนุ	No	Gift	Policy	งดรับของ

ขวัญทุกเทศกาล	ร่วมสร้างองค์กรคุณธรรม	พอเพียง	วินัย	สุจริต	อาสา”
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๏	 การร่วมสร้างอัตลักษณ์	ตั้งปณิธาน	และก�าหนดกิจกรรมในปีงบประมาณ	พ.ศ.2561

๏	 การจดัระบบงานทีส่นบัสนนุ	ITA	และการก�าหนดกิจกรรม	CSR	ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	

๏	 กิจกรรมร่วมท�าแนวกันไฟป่า	กับชุมชนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	สถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน	มูลนิธิบุคคลพอเพียง	น�าโดยพระอาจารย์บุญลือ	บุญญนาโค	สร้างจิตส�านึก

คนรุ่นใหม่	ให้รักษาผืนป่าเพื่อลูกหลาน	

๏	 กจิกรรมจิตอาสากับภาคเครือข่ายงานพฒันา	RUN	FOR	LOVE	 “เดนิ-วิง่	 สดใสด้วยหวัใจ

อาสา	ครัง้ที	่8

	

๏	 การจัดค่ายคุณธรรมอาสาพาสนุก	 พอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 จิตอาสา	 โดยศูนย์คุณธรรม	

(องค์การมหาชน)	ร่วมกับ	กองทุนเวลาเพื่อสังคม	สภากาชาดไทย	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	

วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค	 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี	 ปรับปรุงห้องสมุด	 ห้อง

พยาบาล	ห้องน�้า	แบ่งปันน�้าใจให้น้อย	และมอบสิ่งของให้กับโรงเรียน	ระหว่างวันที่	17	–	18	

สิงหาคม	2561	ณ	โรงเรียนวัดโคกงาม	จังหวัดสระบุรี
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๏	 การมอบก�าลงัใจผ่านตุก๊ตาความสขุ	Happy	Dolls	Project	โดยศนูย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	

ส่งมอบก�าลังใจผ่านตุ๊กตาความสุข	 Happy	 Dolls	 Project	 ให้กับพยาบาลในโรงพยาบาล

สมเดจ็พระยพุราช	จอมบึง	โดยมผีูอ้�านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช	จอมบงึ	พร้อม

ด้วยหวัหน้าพยาบาล	และหวัหน้ากลุ่มงาน	อาจารย์โรงเรียนจอมบงึ	ให้การต้อนรับและแนะน�า

โครงการ/แนวคิด/กิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม	สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

๏	 ศูนย์คุณธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	ความสุจริต	ให้กับ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์

คุณธรม	โดยการไปศึกษา	ดูงาน	พิพิธภัณฑ์ต้านโกง	ส�านักงาน	ปปช.	ถนนพิษณุโลก	ซึ่ง

เนื้อหาความรู้จากการศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์	 ประกอบไปด้วย	 นิทรรศการ	 ที่น�าเสนอ	

ข้อมูล	 ข่าวสาร	 ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตในรูปแบบต่างในอดีตของนักการเมือง	 เจ้าหน้าที่

ของรัฐ	รวมทั้งวิธีการต่อต้านทุจริต	และการปราบปรามทุจริต	ของประเทศไทย
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ผลการประเมินศูนย์คุณธรรมตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน (ITA)  
ของศูนย์คุณธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
	

Function	
Base

Agenda	
Base

Area	
Base

Innovation	
Base

Potential	
Base

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

คะแนน 
ITA*

สูงกว่าเป้า
หมาย

�

สูงกว่าเป้า
หมาย

�

- สูงกว่าเป้า
หมาย

�

สูงกว่าเป้า
หมาย

�

ระดับ
คุณภาพ**	
� 

(ระดับ	2)

93.44	
คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบ 

�	 หมายถงึ	ผลการด�าเนนิงานสงูกว่าเป้าหมาย	(ร้อยละตัวชีว้ดัท่ีผ่านการประเมนิสงูกว่าร้อยละ	67)

�	 หมายถงึ	ผลด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย	(ร้อยละตวัชีว้ดัทีผ่่านการประเมนิอยูร่ะหว่างร้อยละ		

	 50	-	67)

�	 หมายถงึ	ผลการด�าเนินงานต�า่กว่าเป้าหมาย	(ร้อยละตวัชีวั้ดทีผ่่านการประเมนิต�า่กว่าร้อยละ	50)

สรุปผลประเมินภาพรวม 
�	 หมายถงึ	ระดับคณุภาพ	เป็นองค์การมหาชนทีม่ผีลต่อการด�าเนนิงาน	อยูใ่นระดบัสูงกว่าเป้าหมาย		

	 ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน

�	 หมายถึง	ระดบัมาตรฐาน	เป็นองค์การมหาชนทีม่ผีลการด�าเนนิงาน	อยูใ่นระดบัสงูกว่าเป้าหมาย	

	 ไม่ครบทกุองค์ประกอบที	่ประเมนิแต่ไม่มอีงค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ได้รบัการประเมนิใน	

	 ระดับต�่ากว่าเป้าหมาย

�	 หมายถึง	ระดับต้องปรับปรุง	เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด�าเนินงาน	อยู่ในระดับต�่ากว่าเป้า	

	 หมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึง่	(แม้ว่าจะได้รบัการประเมนิในองค์ประกอบอืน่ในระดบั	

	 เป็นไป		ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหต	ุ 	

*	ITA	:	Integrity	and	Transparency	Assessment	หรือ	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน

ของหน่วยงาน	ประเมินโดย	ส�านักงาน	ป.ป.ช.
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องค์
ประกอบ	

การประเมิน

ประเด็น	
การประเมิน

เป้าหมาย ผลการด�าเนิน
งาน

ผล
ประเมิน		
(รายตัว	
ชี้วัด)

สรุปผล
ประเมิน		
(รายองค์
ประกอบ)

1.	Function	
Base

1.1	 มูลค่าเพิ่มทาง		 	
	 เศรษฐกิจและสังคม

� สูงกว่า	
เป้าหมาย

	 1.1.1	มูลค่าเพิ่มทาง	 	
	 	 เศรษฐกิจ

6,000,000	บาท 7,302,995	บาท (�)

	 1.1.2	มูลค่าเพิ่มทาง	
	 	 สังคม

ด�าเนินงานตาม	
เป้าหมายที่ตั้งไว้	
ส�าเร็จ

ด�าเนินงานตาม	
เป้าหมายที่ตั้งไว้	
ส�าเร็จ

(�)

1.2	จ�านวนองค์กรเครือ	 	
	 ข่ายที่ร่วม	ขับเคลื่อน	 	
	 กระบวนการสมัชชา		 	
	 คุณธรรม

150	เครือข่าย 178	เครือข่าย �

1.3	จ�านวนองค์ความรู้ใหม่ที	่
	 พัฒนาแล้วเสร็จใน	 	
	 ปีงบประมาณ		 	
	 พ.ศ.	2561	(เรื่อง)		 	
	 และเผยแพร่สู่สาธารณะ

20	เรื่อง 21	เรื่อง �

1.4	ความส�าเร็จใน		 	
	 กระบวนการพัฒนา	 	
	 มาตรฐานและ		 	
	 กระบวนการรับรอง		
	 มาตรฐานขององค์กร	 	
	 คุณธรรมใน	ระดับต่างๆ

จัดท�ามาตรฐาน	
และกระบวนการ	
รับรองมาตรฐาน	
ขององค์กร	
คุณธรรมในระดับ	
ต่างๆ	แล้วเสร็จ	
และทดลองการ
ใช้	มาตรฐาน
คุณธรรม	ตาม
กระบวนการ	รับ
รองที่ก�าหนด
ใน	กลุ่มที่ได้
รับ	การส่งเสริม	
คณุธรรมและกลุม่
ที่	ไม่ได้รับการส่ง
เสริม	ไม่น้อยกว่า	
300	องค์กรและ	
ปรับปรุงให้แล้ว
เสร็จ

จัดท�ามาตรฐาน	
และกระบวนการ	
รับรองมาตรฐาน	
ขององค์กร	
คุณธรรมใน
ระดับ	ต่างๆ	
แล้วเสร็จ	และ
ทดลองการ
ใช้	มาตรฐาน
คุณธรรม	ตาม
กระบวนการ	รับ
รองที่ก�าหนด
ใน	กลุ่มที่ได้
รับ	การส่งเสริม	
คุณธรรมและ
กลุ่มที่	ไม่ได้รับ
การส่งเสริม	ไม่
น้อยกว่า	300	
องค์กรและ	
ปรับปรุงให้แล้ว
เสร็จ

�
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องค์
ประกอบ	

การประเมิน

ประเด็น	
การประเมิน

เป้าหมาย ผลการด�าเนิน
งาน

ผล
ประเมิน		
(รายตัว	
ชี้วัด)

สรุปผล
ประเมิน		
(รายองค์
ประกอบ)

2.	Agenda	
Base

2.1	การสร้างความรับรู้ความ	
	 เข้าใจแก่ประชาชน

� สูงกว่าเป้า
หมาย

	 2.1.1	ร้อยละการด�าเนิน	
	 	 การตามแผนการ		
	 	 สร้างความรู้	ความ	
	 	 เข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ	100 ร้อยละ	100 (�)

	 2.1.2	ร้อยละการชี้แจง		
	 	 ประเด็นส�าคัญที่ทัน	
	 	 ต่อสถานการณ

ร้อยละ	100 ไม่มีประเด็น	
ส�าคัญต้องชี้แจง

(�)

3.	Area	
Base

ไม่มีตัวชี้วัด - - - -

4.	Innova-
tion	Base

4.1	ระดับความส�าเร็จของ	 	
	 การส�ารวจ	ความพึงพอใจ	
	 และพัฒนาการให้บริการ

ร้อยละ	80	และ
องค์การมหาชน	
เสนอรายงาน
ผล	การปรับปรุง
งานตาม	ผล
การส�ารวจของ	
ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2560	ต่อ	
คณะกรรมการ	
องค์การ
มหาชน	ภายใน
ปีงบประมาณ	
2561

ร้อยละ	86.80	
และองค์การ
มหาชน	เสนอ
รายงานผล	การ
ปรับปรุงงาน
ตาม	ผลกา
รส�ารวจของ	
ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2560	ต่อ	
คณะกรรมการ	
องค์การมหาชน	
ภายในปีงบ	
ประมาณ	256

� สูงกว่าเป้า
หมาย

4.2	ร้อยละของการเบิกจ่าย		
	 ตาม	แผนการใช้จ่ายเงิน

ร้อยละ	96 ร้อยละ	97.77 �

4.3	ระดับการพัฒนาด้านการ	
	 ก�ากับ	ดูแลกิจการ

4	คะแนน 4.6875	คะแนน �

4.4	ข้อเสนอการพัฒนา	 	
	 นวัตกรรมของ	องค์การ	
	 มหาชน	เรื่อง	การ	 	
	 ประเมินประสิทธิภาพ		
	 ในการบริหารจัดการและ	
	 การพัฒนา	นวัตกรรม	 	
	 เรื่อง	ความส�าเร็จใน		
	 การท�า	Clip	ส่งเสริม	 	
	 คุณธรรม	และการแชร	์
	 ออกสู่สังคมภายนอก

ด�าเนินการตาม	
ข้อเสนอของ	
องค์การมหาชน	
ร้อยละ	100

ด�าเนินการตาม	
ข้อเสนอของ	
องค์การมหาชน	
ร้อยละ	100

�
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องค์
ประกอบ	

การประเมิน

ประเด็น	
การประเมิน

เป้าหมาย ผลการด�าเนิน
งาน

ผล
ประเมิน		
(รายตัว	
ชี้วัด)

สรุปผล
ประเมิน		
(รายองค์
ประกอบ)

5.	Poten-
tial	Base

5.1	การจัดท�าและด�าเนิน	 	
	 การตาม	แผนพัฒนา	 	
	 องค์กรและบุคลากร	แบบ	
	 ก้าวกระโดด	ระยะ	5	ปี		
	 (ปีงบประมาณ		
	 พ.ศ.	2561-2565)

ด�าเนินการตาม	
แผนพัฒนา	
องค์กรและ	
บุคลากร	ร้อยละ	
100

ด�าเนินการตาม	
แผนพัฒนา	
องค์กรและ	
บุคลากร	ร้อยละ	
100

� สูงกว่าเป้า
หมาย

ผลประเมินรายตัวชี้วัด  

�	หมายถึง	ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย	(ผ่าน)	

�	หมายถึง	ผลด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมาย	(ไม่ผ่าน)	
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รายงานสถานะการเงิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน    
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	
	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)
     2561  2560
สินทรัพย ์    
	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	 	
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 		 4,043,348.99	 	26,869,893.91	
	 	 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		 	 2,212,553.11		 		 1,322,628.71	
	 	 เงินลงทุนระยะสั้น	 	 18,000,889.65		 	10,506,838.36	
	 	 วัสดุคงเหลือ	 	 268,726.67		 	 370,741.77	
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 189,766.52		 	 9,488.26	
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  24,715,284.94   39,079,591.01 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
	 	 ลูกหนี้อื่นระยะยาว		 	 200.00		 	 200.00	
	 	 อาคาร	และอุปกรณ์	 	 1,166,161.08	 	 1,082,625.48	
	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 57,242.40	 	 40,221.83	
	  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,223,603.48  1,123,047.31 
รวมสินทรัพย์   25,938,888.42  40,202,638.32 
หนี้สิน     
 หนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	
	 	 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	 	 2,559,893.03		 	 2,994,772.47	
	 	 เงินรับฝากระยะสั้น		 	 208,611.85	 	 301,051.65	
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,768,504.88  3,295,824.12 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน     
	 	 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	 	 3,259,063.19		 	 -	
	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  3,259,063.19   - 
รวมหนี้สิน   6,027,568.07   3,295,824.12 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  19,911,320.35   36,906,814.20 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน     
	 	 ทุน	 	 	 64,169,405.33	 	64,169,405.33
	 	 รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 (44,258,084.98)	 (27,262,591.13)
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  19,911,320.35  36,906,814.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน    
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2561

	
	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)	
	 	 	 2561  2560
รายได้จากการด�าเนินงาน 	 	 	 	
	 รายได้จากงบประมาณ	 	 57,105,800.00	 	 45,487,900.00
	 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	 	 73,308.00		 		 -		
	 รายได้อื่น	 	 482,555.12		 	 4,127,820.37
รวมรายได้  57,661,663.12   49,615,720.37
ค่าใช้จ่าย	 	 	 	 	
	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 	 21,205,875.27		 		19,080,948.86		
	 ค่าตอบแทน	 	 27,200.00		 	 	52,000.00		
	 ค่าใช้สอย	 	 8,655,731.34		 	 	8,958,976.56		
	 ค่าวัสดุ	 	 464,966.38	 	 472,332.15
	 ค่าสาธารณูปโภค	 	 1,053,606.25		 	 	1,154,931.33		
	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	 500,584.58		 	 	592,176.75		
	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	 	 42,746,211.90	 	 39,212,838.39
	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	 2,981.25	 	 81.00
รวมค่าใช้จ่าย  74,657,156.97  69,524,285.04
รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (16,995,493.85)  (19,908,564.67)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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ช่องทางการติดต่อ 
และการให้บริการของศูนย์คุณธรรม
	

การให้บริการ

ศูนย์ข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรม	http://dl.moralcenter.or.th											
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ที่ตั้ง  

ถนนพหลโยธิน

ถน
น
สุทธิสารวิน

ัยฉัย

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ

ถนน
ราชป

รารถ

สนามกีฬาไทย-ญี่ปุน

สนามกีฬา ทบ.

โรงพยาบาล
ทหารผานศึก

ปมนํ้ามัน CMMU

ไปถน
น
พ
ระราม 9

ทางดวนดินแดง

ถน
น
ดิน

แดง

ถนนวิภาวดีรังสิต

เลขที่	69	อาคารวิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	(CMMU)	 	

ชั้น	16-17	ถ.วิภาวดีรังสิต	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400		 	

โทรศัพท์	0-2644-4900			

โทรสาร	0-2644-4901-3		 	

e-mail	:	info@moralcenter.or.th
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ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) 
ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901

พอเพียง วินัย สุจริต
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