คำนำ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อกาหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของการจัดตั้งองค์กร ซึ่งการจัดทาแผนฯ สอดรับ
กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ นโยบายรั ฐ บาล นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และสถานการณ์ด้านคุณธรรมความดีของสังคม
แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณเล่ ม นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น คู่ มื อ
ประกอบการดาเนิน งานของเจ้ าหน้ าที่ศูนย์คุณธรรม รวมทั้งให้ผู้ บริห าร คณะกรรมการ และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ทั้งนี้ แผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการศูนย์คุณธรรมได้
เห็นชอบแผนดาเนินการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
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บทนำ
๑.๑ ศูนย์คุณธรรมกับกำรเป็นองค์กำรมหำชน
ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) หรือชื่อเดิมคือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
จัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ในสังกัดสานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. สานักนายกรัฐมนตรี โดยกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อทา
หน้าที่หลักในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประสานงาน
และสนั บสนุน ให้เกิดเครื อข่ายองค์กร ด้านการพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม ให้มีพลั งในการพัฒ นาคุณภาพ
ประชากรของชาติในด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อรักษาดุลยภาพในการพัฒ นาสังคมไทย มีคณะกรรมการ
ดาเนินงานศูนย์คุณธรรมโดยคาสั่ง สบร. ที่สามารถกาหนดเป้าหมายและนโยบายการบริหารงานด้วยตนเอง
พ.ศ. ๒๕๕๑ สบร. รับข้อสังเกตจากสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
การบริหารงานของ สบร. ตามมาตรา ๒๘ ซึ่งมีลักษณะองค์การมหาชนซ้อนองค์การมหาชนคณะกรรมการ
บริหาร สบร. จึงมีมติยุบเลิกประกาศจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านและปรับสถานะของหน่วยงานเฉพาะด้านเป็น
ส่วนงานภายใน และปรับภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) การ
บริหารงานในสถานะส่วนงานภายในขององค์การมหาชนดังกล่าว ส่งผลให้การปฏิบัติงานของศูนย์คุณธรรมไม่
สอดคล้องกับภาระงานของสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ คณะกรรมการบริหารสานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ จึงเห็นควรให้ศูนย์คุ ณธรรมทาเรื่องขอแยกตัวออกมาเป็นองค์การมหาชน ดาเนินงานตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้แต่แรก โดยเริ่มดาเนินการขอจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ผ่านสานักงาน ก.พ.ร. ระหว่าง พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ ศู น ย์ ส่ งเสริ มและพั ฒ นาพลั งแผ่ นดิ นเชิ งคุณ ธรรม (ศูน ย์คุณธรรม) ได้รับ การจัดตั้ ง
เป็น ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) ในกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
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๑.๒ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งศูนย์คุณธรรม
(๑) ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(๒) สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการ
จัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติที่ส อดคล้ องกับแนวทางหรือกรอบการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
(๓) ดาเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกั บการ
ปลูกฝังคุณธรรมความดีในสังคมไทยและนานาชาติ เผยแพร่องค์ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมความดี
(๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรอง
การเป็นองค์กรคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม
๑.๓ ทิศทำงและนโยบำยกำรดำเนินงำน

ศูนย์คุณธรรมขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ดังนี้
๑) ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ประเด็นที่ ๑ การ
ปรั บ เปลี่ ยนค่านิ ย มและวัฒ นธรรม (Transformation of Culture) มุ่งเน้นให้ สถาบันทาง
สังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว
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ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่ อ ” ในการหล่ อหลอมคนไทยให้ มีคุณธรรมจริยธรรมใน
ลักษณะที่เป็นวิถีการดาเนินชีวิต ได้แก่ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูใน
ครอบครัว , การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน , การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ , การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมของคนในสังคม , การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ โดยการ
พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฯ ปลูก
จิตสานึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดี และการเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
๒) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
 กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง ประเด็นที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย โดยการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการขัดกันของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง และการส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างธรรมาธิปไตยให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง
 กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน ๒
ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง กลยุทธ์ที่ ๑ เร่งสร้างการรับรู้และ
จิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือ ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีกิจกรรม คือ ปลูกฝัง “จิตพอเพียง” เพื่อ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็นที่ ๒ ด้านการป้องปราม กลยุทธ์ที่ ๒ ให้
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้บังคับบัญชา มีม าตรการ เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตั ว อย่ า งในการบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ ตรง และรั บ ผิ ด ชอบ กรณี ป ล่ อ ยปละละเลยไม่
ดาเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ ความผิดทางอาญา โดยมีกิจกรรม คือ ปลุกจิตสานึก
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี คุ ณ ธรรมความซื่ อ ตรง (Integrity) โดยเน้ น ความซื่ อ ตรงต่ อ หน้ า ที่
(ซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ ทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด) และซื่อตรงต่อ
ประชาชน
๓) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
 วัตถุประสงค์ของแผนฯ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบี ย บวินั ย ค่านิย มที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุ ข โดยมีสุ ขภาวะและสุ ขภาพที่ดี
ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
 เป้าหมายรวมของแผนฯ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการ
ปรั บ ตัวได้อย่ างรู้ เท่าทัน สถานการณ์ มีความรับผิ ดชอบและทาประโยชน์ต่อส่ ว นรวม มี
สุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความ
เป็นไทย
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 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ๒) เพื่อเตรียม
คนในสังคมไทยให้มีทักษะการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ ๓) เพื่อส่งเสริมให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต ๔) เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อ
การพัฒนาคนและประเทศ
 แนวทำงกำรพั ฒ นำ ปรั บ เปลี่ ย นค่ ำ นิ ย มคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย
จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ ๑) ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัว ๒)
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมฯ ๓)
ปรับวิธีการเผยแพร่หลักศาสนาให้มุ่งชี้แนะแนวทางการดารงชีวิตตามหลักธรรมคาสอนที่
เข้าใจง่าย สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง นาไปสู่การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ๔) เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จัดระเบียบทางสังคม
และกาหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม ๕) จัดสรรเวลาและ
พื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดี
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด และส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี ๖) ผลักดันให้มีการนา
วัฒ นธรรมการทางานที่พึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติจนให้ เป็นคุณลั กษณะที่ส าคัญของคนใน
สังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ฯลฯ
๔) นโยบำยรัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ
 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป
 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้า
ด้วยกัน
 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ
๕) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
 วิสัยทัศน์ สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรำกฐำนที่สำคัญในกำรดำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทย
อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน
 เป้าประสงค์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักคาสอนทางศาสนาที่ตน
นับถือ น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
อย่างยั่งยืน
 พัน ธกิจ ๑) พัฒ นาคนให้ มีคุณ ธรรมตามหลั กธรรมทางศาสนา น้อ มน าหลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงาม ๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติ
ต่างๆ ๓) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีธรรมาภิ
บาล มีความสมานฉัน ท์และมีความยั่งยืน ๔) ส่ งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
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๖) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญใน
กระบวนการการปรั บ สภาพสั ง คมให้ เ กิ ด ภาวะที่ “ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ” โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่
กระบวนการกล่ อมเกลาทางสั งคมในทุก ระดับช่ ว งวัย ตั้งแต่ ป ฐมวั ย เพื่อสร้ างวัฒ นธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝั งความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดาเนินการผ่าน
สถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าทีใ่ นการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มี
จิ ตสาธารณะ จิ ตอาสา และความเสี ยสละเพื่ อส่ ว นรวม และเสริมสร้ างให้ ทุกภาคส่ ว นมี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ กลยุทธ์ ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑)
ปรับฐานความคิดทุกช่ วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อ มเกลาทางสังคมเพื่อต้าน
ทุจริต ๓) ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต ๔) เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้านการทุจริต
จากภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ประเทศ จึงได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม เพื่อเป็นทิศทางการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และความต้องการของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการศูนย์
คุณธรรม มีมติเห็ นชอบแผนยุ ทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุม
ครั้งที่ ๓๑ (๗/๒๕๖๑) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.๔ แผนยุทธศำสตร์ศูนย์คณ
ุ ธรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒
เป้ำหมำย
๑) ประชาชนมีจิตสานึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ โดยมีคุณธรรม
เป้าหมาย ๔ เรื่อง คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
๒) ศูนย์คุณธรรมได้รับการยอมรับเป็นองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และรณรงค์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม สู่
สังคมสันติสุข
พันธกิจ :
๑) เชื่อมโยงประสานงานและรณรงค์ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๒) พัฒ นาและเผยแพร่ น วั ต กรรม องค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมที่ เ หมาะสมกั บ
สังคมไทย
๓) ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้และความสามารถในการปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ :
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมควำมร่วมมือประชำรัฐเพื่อขับเคลื่อนงำนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์
๑) สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๒) จัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรม
๓) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและเครือข่ายเชิงประเด็น องค์กร พื้นที่
๔) ส่งเสริมการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำมำตรฐำนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนำกระบวนกำรรับรอง
กำรเป็นองค์กรคุณธรรม
กลยุทธ์
๑) พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒) พัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
๓) พัฒนากระบวนการยกย่องเชิดชูบุคคล/องค์กรคุณธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำนวัตกรรมองค์ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์
๑) พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒) ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๓) ศูนย์สารสนเทศด้านคุณธรรมจริยธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ สื่อรณรงค์เพื่อกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์
๑) ส่งเสริมและดาเนินการพัฒนาสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒) สื่อสารและรณรงค์คุณธรรมเป้าหมาย ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
๓) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับนำนำชำติ (อำเซียน)
กลยุทธ์
๑) ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒) การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมในประเทศอาเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดีของศูนย์คุณธรรม
กลยุทธ์
๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
๒) พัฒนาความเป็นองค์กรคุณธรรม
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๑.๕ ทิศทำงกำรดำเนินงำน
การดาเนินงานในปี ๒๕๖๒ มุ่งเน้นการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการ เพื่อนาสู่วิสัยทัศน์มุ่ง
เป้าสาคัญ ๕ เรื่อง คือ ๑) สมัชชาคุณธรรม เชื่อมโยงท้องถิ่น ภูมิภาค ชาติ และนานาชาติ ๒) ศูนย์วิจัยนวัตกรรม
ระบบพฤติกรรมไทย ๓) สถาบันพัฒนาวิทยากรคุณธรรมและกระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม ๔) ระบบ
สารสนเทศทีเ่ อื้อประโยชน์ต่อการสร้างสังคมคุณธรรม และ ๕) องค์กรคุณธรรมต้นแบบและ Green Office

เพื่อให้พันธกิจของศูนย์คุณธรรมที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ บรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงมีโครงการดาเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
๑. ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ๑) สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ประชารั ฐ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
งานด้านคุณธรรมจริยธรรม
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ
๒) จัดและสนับสนุนการจัดสมัชชา
คุณธรรม
๓) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
และเครือข่ายเชิงประเด็น องค์กร
พื้นที่
๔) ส่งเสริมการพัฒนาผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรม
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โครงการ
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร
คุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม
โครงการส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยทาง
สั ง คม ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ด้ ว ยมิ ติ
ทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
โครงการส่ งเสริ มองค์ กรสุ ข ภาวะ
ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กร
คุณธรรม (สสส.)

ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
๒. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา ๑) พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
มาตรฐานด้ า นคุ ณ ธรรม จริยธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ พั ฒ น า ๒) พัฒนากระบวนการรับรององค์กร
กระบวนการรับรอง
คุณธรรม
การเป็นองค์กรคุณธรรม
โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของผู้
มีส่วนได้เสีย
๓) พัฒนากระบวนการยกย่องเชิดชู
บุคคล/องค์กรคุณธรรม
๓. พั ฒ นานวั ต กรรมองค์ ๑) พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้การ
ค ว า ม รู้ ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม
๒) ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
๓) ศูนย์สารสนเทศด้านคุณธรรม
จริยธรรม
๔. สื่ อ รณรงค์ เ พื่ อ การ ๑) ส่งเสริมและดาเนินการพัฒนาสื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒) สื่อสารและรณรงค์คุณธรรม
เป้าหมาย ๔ ประการ “พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา”
๓) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อ
เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๕ ส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ ด้าน ๑) ส่งเสริมความร่วมมือและการ
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมร่วมกับนานาชาติ จริยธรรม
(อาเซียน)
๒) การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมใน
ประเทศอาเซียน
๖. พัฒนาประสิทธิภาพการ ๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
บริหารจัดการที่ดีของศูนย์ จัดการองค์กร
คุณธรรม
๒) พัฒนาความเป็นองค์กรคุณธรรม
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โครงการ
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร
คุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม

 โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
ความดี
 โครงการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านคุณธรรมความดี
 โครงการสื่ อ สารเสริ ม สร้ า งสั ง คม
คุ ณ ธ ร ร ม อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ใ น ยุ ค
Thailand 4.0 “ MORAL Digital
Team”

 โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
ความดี

 โครงการพัฒ นาขีดความสามารถ
ของศู น ย์ คุ ณ ธรรมให้ เ ป็ น องค์ ก ร
มาตรฐานตามระบบคุณภาพ

๑.๖ โครงสร้ำงองค์กร
การจัดแบ่งโครงสร้างของศูนย์คุณธรรม เพื่อดาเนินภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย ประกอบด้วย
๑) ฝ่ำยบริหำร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
ประกอบด้วยงานจัดซื้อจั ดจ้างและบริหารพัสดุ งานกฎหมาย งานบริหารทั่วไปประกอบด้วย งานสารบรรณ
งานธุรการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยงานบริหารบุคคลและงาน
พัฒนาบุคลากร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานนโยบายและยุทธศาสตร์
งานแผนงานและงบประมาณ งานติดตามประเมินผล งานบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน งาน
เลขานุการการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒) ฝ่ำยปฏิบัติกำร ๑ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
๒.๑) กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ ทางสังคม มีหน้าที่ความรั บผิดชอบเกี่ยวกับ การผลิตและ
เผยแพร่สื่อ จัดกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์และนโยบายระดับต่างๆ งานสื่อสาร
องค์กรประกอบด้วยการสื่อสารเผยแพร่งานของศูนย์คุณธรรม งานความร่วมมือด้านการสื่อสารกับองค์กรภาคี
งานสื่อสารภายใน งานสร้างความร่วมมือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเครือข่ายสื่อ และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒) กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศึกษา วิจัย
จั ด ประชุ ม วิ ช าการ และจั ด การความรู้ น วั ต กรรมด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมที่ เ หมาะสมกั บ สั ง คมไทย
(ทั้งในและต่า งประเทศ) งานพัฒ นามาตรฐานคุ ณธรรมและกระบวนการรับ รององค์กรส่ ง เสริมคุ ณธรรม
ประกอบด้ ว ยการพั ฒ นามาตรฐานคุ ณ ธรรมของชาติ มาตรฐานขององค์ ก รประเภทต่ า ง ๆ และพั ฒ นา
กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
๒.๓) กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมให้เป็นศูนย์ข้อมูลระดับชาติ และการให้บริการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) ฝ่ำยปฏิบัติกำร ๒ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
๓.๑) กลุ่ มงานขับ เคลื่ อ นยุทธศาสตร์ช าติแ ละสมัช ชาคุณธรรม มี ห น้าที่ความรับผิ ดชอบ
เกี่ยวกับ งานสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศระดับต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม การสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ แ ละ
คณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม การประสานความร่วมมือทางนโยบายกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและระดับภูมิภาค และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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๓.๒) กลุ่มงานส่งเสริ มคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ภาคประชาสังคม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมและหรือนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ งาน
พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม การให้คาปรึกษา การทา
โครงการความร่วมมือ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) งำนตรวจสอบภำยใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบประเมินผลการบริหารการเงิน
การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินของศูนย์ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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ส่วนที่ ๒
ความเชื่อมโยงของนโยบายและยุทธศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์คุณธรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 59,216,500 บาท
และมีแผนงานทั้งสิ้น 4 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2) แผนงานพื้นฐาน
3) แผนงานยุทธศาสตร์
4) แผนงานบูรณาการ
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณจัดสรร ปี 2562
2) แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม

ได้รับงบประมาณ
ได้รับงบประมาณ
ได้รับงบประมาณ
ได้รับงบประมาณ

17,808,000
17,899,700
19,408,800
4,100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

: รายการค่ าด าเนิ นการภาครั ฐ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นา ศาสนา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
: แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
: การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
: เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการภาครัฐ
: รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
: จานวน 17,808,000 บาท
:
:
:
:

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
: ศูนย์คุณธรรมเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
: องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ
: 1. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร
ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 352,700 บาท
2. กิจกรรมการพัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุน
พลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 10,670,000 บาท
3. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม
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ด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่
ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 4,034,000 บาท
4. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์กรด้านคุณธรรมความดี
ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 2,843,000 บาท
: จานวน 17,899,700 บาท

งบประมาณจัดสรร ปี 2562
3) แผนงานยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

:
:
:
:

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
ผลผลิต/โครงการ

:

งบประมาณจัดสรร ปี 2562

:
:

4) แผนงานบูรณาการ
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
แผนงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณจัดสรร ปี 2562

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
เครือข่ายทางสังคมที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม มี
ศั ก ยภาพ และมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการปลู ก ฝั ง ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม 4
ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)
1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม ได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 8,188,800 บาท
2) โครงการสมัชชาคุณธรรม ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 11,220,000 บาท
จานวน 19,408,800 บาท

:
:
:
:
:

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม
สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น
1. โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทาง
วัฒนธรรมและมิติทางสังคม ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 4,100,000 บาท
: จานวน 4,100,000 บาท
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ส่วนที่ ๓ แผนการดาเนินงานและงบประมาณ
งบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประ สิทธิผล ประกอบด้วย
งบประมาณจาก ๒ แหล่ง โดยมีวงเงินงบประมาณรวม เป็นดังนี้
แหล่งงบประมาณ
๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒) เงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ: ถัวจ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

กิจกรรม

เงินงบประมาณ
(๑)

งบบุคลากร
งบพื้นฐาน
กิจกรรมที่ ๑ : เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร
กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่าย (งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่าย (งบลงทุน)
กิจกรรมที่ ๓ : ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี และ
เผยแพร่
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19,400,100.00
18,724,304.00
865,700.00
11,196,684.00

งบประมาณ
59,216,500.00 บาท
16,537,500.00 บาท
75,754,000.00 บาท
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ได้รับ รวมงบประมาณ
สนับสนุน
(๒)
0.00 19,400,100.00
0.00 18,724,304.00
0.00
865,700.00
0.00 11,196,684.00

60,000.00

0.00

60,000.00

3,872,640.00

0.00

3,872,640.00

กิจกรรม

เงินงบประมาณ
(๑)

กิจกรรมที่ ๔ : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรด้านคุณธรรมความดี
งบยุทธศาสตร์
งบบูรณาการ
งบทีไ่ ด้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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2,729,280.00
17,856,096.00
3,936,000.00
0.00
59,916,500.00

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ได้รับ รวมงบประมาณ
สนับสนุน
(๒)
0.00 2,729,280.00
0.00 17,856,096.00
0.00 3,936,000.00
15,837,500.00 15,387,500.00
15,837,500.00 75,754,000.00

ตารางรหัสงบประมาณศูนย์คุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
7-พ.ย.-61
รหัสปี
1

2

รหัสงบ
3

4

แหล่ง
เงิน
5
6

6
6
6
6

2
2
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
2
3

1
9
1
1

6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
3
4
5
6

9
1
1
1
1
1
1

หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ

งบด้านบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน
ค่าจ้างลูกจ้าง
ผลประโยชน์ตอบแทนอืน่
ค่าล่วงเวลา
หมวดสวัสดิการ
เงินบาเหน็จ
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ค่าเบี้ยประกันชีวิต/อุบตั ิเหตุ/ประกันสุขภาพ
ค่าตรวจสุขภาพ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือกรณีคลอด/มีบตุ ร
งบดาเนินงาน/บริหารจัดการ
หมวดค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ประธาน+กรรมการ+ที่ปรึกษา)

จานวนเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณจัดสรร
จากภายนอก
19,400,100.00
17,794,100.00
17,260,000.00

รวมทั้งสิน้
เงินทุน
-

19,400,100.00
17,794,100.00
17,260,000.00

436,000.00
98,100.00
1,606,000.00

436,000.00
98,100.00
1,606,000.00

810,000.00
390,000.00
99,000.00
120,000.00
167,000.00
20,000.00
11,196,684.00
1,660,000.00
960,000.00

810,000.00
390,000.00
99,000.00
120,000.00
167,000.00
20,000.00
11,196,684.00
1,660,000.00
960,000.00

-

หมายเหตุ

-

6

2

3

0

0

1

6

2

3

0

1

1 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ (ประธาน+กรรมการ)

600,000.00

600,000.00

6
6

2
2

3
3

0
0

2
3

1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ผูเ้ ชีย่ วชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิช่วยปฏิบตั ิงาน
1 ค่าตอบแทนอืน่ (รวมค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย)
หมวดค่าใช้สอย
9 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าที่พกั ,ค่าเบี้ยเลีย้ ง, ค่าทางด่วน)

100,000.00

100,000.00

7,810,684.00

7,810,684.00

200,000.00

200,000.00

150,000.00

150,000.00 รวม 2 รายการ
(ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน-ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ)
400,000.00

6
6

2
2

4
4

0
0

1
2

6

2

4

0

3

6
6
6
6

2
2
2
2

4
4
4
4

0
0
0
0

4
5
6
7

1 ค่าซ่อมแซมและค่าบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์สานักงาน-ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมและค่าบารุงรักษา-ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ (เพิ่มใหม่ 62)
1 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
9 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
1 ค่าภาษี และพรบ.และค่าเบี้ยประกันภัย

400,000.00
500.00
21,000.00
16

500.00
21,000.00

รหัสปี

รหัสงบ

1

2

3

4

แหล่ง
เงิน
5
6

หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ

6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4

0
0
1
1
1
1

8
9
0
1
2
3

1
1
1
1
1
1

ค่าครุภณ
ั ฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าอาหาร,อาหารว่าง,เครื่องดืม่ )
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าเช่าอาคารสานักงาน
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
6
6
6

2
2
2
2

5
5
5
5

0
0
0
0

1
2
3
4

1
1
1
1

6
6
6
6
6

2
2
2
2
2

6
6
6
6
6

0
0
0
0
0

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

ค่าผูต้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาต
ค่าเช่าที่จอดรถ
ค่าจ้างบริการรับ - ส่งเอกสาร
ค่าจัดทาเล่มรายงาน/เอกสารการประชุม/วาระการประชุม
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าใช้สอยอืน่ ๆ
เอกสารรายงานตามตัวชีว้ ัด
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบการป้องกันการโจมตี
ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัส
วัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าบริการรับฝากกล่อง
ค่าหนังสือพิมพ์
หมวดค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
ค่าวัสดุอนื่ ๆ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต
ค่าไปรษณีย์
รวมงบทาการ (บุคคล + บริหารจัดการ)

จานวนเงินงบประมาณ
งบประมาณจัดสรร
30,000.00
327,204.00
20,000.00
4,158,660.00
328,100.00
230,000.00

30,000.00
36,000.00
48,000.00
712,720.00
60,000.00
800,000.00
76,800.00
30,000.00
40,500.00
15,000.00
80,000.00
16,200.00
500,000.00
180,000.00
220,000.00
60,000.00
40,000.00
1,226,000.00
12,000.00
90,000.00
850,000.00
250,000.00
24,000.00
30,596,784.00
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งบประมาณที่ได้รับ
จากภายนอก

รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

เงินทุน
30,000.00
327,204.00
20,000.00
4,158,660.00 ตัง้ จ่ายทั้งปี (12 * 346,555 = 4,158,660)
328,100.00 ตัง้ จ่ายทั้งปี (12 * 27,339.57 = 328,074.84)
230,000.00 จานวน 2 เครื่อง เฉลีย่ เดือนละ 15,200 บาท อัตรา
40,000 แผ่น/เดือน เกินแผ่นละ 0.33 บาท รวม 182,400
บาท
*ประมาณการเผือ่ การสาเนาเกิน
ได้รับการยกเว้น
30,000.00
36,000.00
48,000.00
712,720.00 ตัง้ จ่ายทั้งปี (12 * 59,393.16 = 712,717.92)
60,000.00
800,000.00 ความพึงพอใจ (596,000) + รายงานประจาปี (231,000)
76,800.00
30,000.00
40,500.00
15,000.00
80,000.00
16,200.00
500,000.00
180,000.00
220,000.00
60,000.00
40,000.00
1,226,000.00
12,000.00
90,000.00
850,000.00
250,000.00
24,000.00
30,596,784.00

รหัสปี
1

2

รหัสงบ
3

4

แหล่ง
เงิน
5
6

6
6
6
6
6

2
2
2
2
2

7
7
7
7
7

0
0
0
0
0

1
2
3
4
5

9
9
1
9
9

6

2

9

0

1

9

6

2

8

0

1

1

6

2

8

0

2

1

6

2

8

0

5

1

6

2

8

0

6

1

6
6
6

2
2
2

8
8
8

0
0
0

3
4
7

1
1
1

6

2

8

1

5

1

6

1

8

2

1

8

6
6

1
2

8
8

2
2

2
3

8
8

6

2

8

2

4

8

หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ

จานวนเงินงบประมาณ
งบประมาณจัดสรร

งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
หมวดอาคารและที่ดนิ สิง่ ก่อสร้าง
ค่าตกแต่งสานักงาน
รวมงบอานวยการ (งบทาการ+งบลงทุน)
งบอุดหนุน/ภารกิจ
แผนงานพื้นฐาน
โครงการการสือ่ สารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยัง่ ยืนในยุค Thailand 4.0
“MORAL Digital Team”
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐาน
ตามระบบคุณภาพ
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี
แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสูม่ าตรฐานคุณธรรม (เครือข่าย)
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสูม่ าตรฐานคุณธรรม (นวัตกรรม)
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก
โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคลือ่ นองค์กรคุณธรรม
(คก.ต่อเนือ่ ง)
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อการเป็นสือ่ มวลชนวิชาชีพ
โครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม
หัวข้อ พัฒนาดัชนีชวี้ ัดพอเพียง วินยั สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ
โครงการสือ่ ตามศาสตร์พระราชา
รวมทั้งสิน้ (งบอานวยการ+งบอุดหนุน-ภารกิจ)

งบประมาณที่ได้รับ
จากภายนอก

รวมทั้งสิน้

60,000.00
60,000.00

60,000.00
60,000.00

60,000.00

60,000.00 เครื่องฉายภาพ 2 เครื่อง

30,656,784.00
29,259,716.00
7,467,620.00
1,808,640.00

15,837,500.00

-

2,064,000.00
865,700.00

2,729,280.00
17,856,096.00
10,322,400.00
6,153,696.00
1,380,000.00
3,936,000.00
3,936,000.00
15,837,500.00
10,038,000.00 งบประมาณต่อเนือ่ ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ได้รับทั้งสิน้ จานวน 10,538,000 บาท
499,500.00
500,000.00

15,837,500.00
10,038,000.00
499,500.00
500,000.00
4,800,000.00
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30,656,784.00
45,097,216.00
7,467,620.00
1,808,640.00
2,064,000.00
865,700.00 เพิ่มการจ้างลูกจ้าง 2 คน (พัสดุ+งานแผน) 513,000 บาท

2,729,280.00
17,856,096.00
10,322,400.00
6,153,696.00
1,380,000.00
3,936,000.00
3,936,000.00

59,916,500.00

หมายเหตุ

เงินทุน

15,837,500.00

-

4,800,000.00 งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับทั้งสิน้ จานวน 5,000,000
บาท
75,754,000.00
75,754,000.00

รหัสปี
1

2

รหัสงบ
3

4

แหล่ง
เงิน
5
6

หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ

จานวนเงินงบประมาณ
งบประมาณจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภายนอก
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิน้

งบประมาณที่ได้รับ
จากภายนอก

59,216,500.00
59,216,500.00

คงเหลือจากการจัดสรร

16,537,500.00
16,537,500.00

รวมทั้งสิน้

หมายเหตุ

เงินทุน
59,216,500.00
16,537,500.00
75,754,000.00

-
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โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
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แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย  งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 แผนฯ ๑๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ๓.๓ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) : ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
 วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ๓. ดาเนินการและสนับสนุน
การศึกษาวิจั ย ค้น คว้า พัฒ นาองค์ความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับการปลู กฝั งคุณ ธรรมความดีในสั งคมไทยและ
นานาชาติ เผยแพร่องค์ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมความดี
 ยุท ธศาสตร์ ศูน ย์คุณ ธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒ นาองค์ความรู้
นวัตกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๐ – ๓๐๐ โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑
๑. หลักการและเหตุผล
ในปี 2560 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประมวลสถานการณ์สังคมไทยเชื่อมโยงกับ คุณลักษณะด้าน
คุณธรรม 4 ข้อ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในระดับสากลและในระดับประเทศช่วงปี 2559-2560 และ
จัดทาเป็นเอกสารชุด “มองเรา มองโลก” ประกอบไปด้วย 1. การทบทวนการจัดอันดับประเทศไทยในระดับโลก
2. สถานการณ์สังคมที่ส่งผลต่อสภาวการณ์ด้านคุณธรรมในสังคมไทย และ 3. รายงานสถานการณ์ความตั้งใจทา
ความดีของคนไทย (ศูนย์คุณธรรม, 2560)
ข้อมูลที่ประมวลมาสะท้อนปัญหาด้านคุณธรรมในหลายประเด็น เช่น ดัชนีสากล Sustainability Scores
หรื อ คะแนนความยั่ งยื น โดย RobecoSAM ประเทศไทยอยู่ ล าดั บ ที่ 57 จาก 62 ประเทศ ติ ด อยู่ ในกลุ่ ม 10
ประเทศที่มีคะแนนต่า หรือองค์การอนามัยโลกสรุปอัตราการเสียชี วิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี 2558 พบว่า
ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิต 36.2 ต่อประชากร 100,000 คน เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศลิเบีย
ทั้งที่มีการพัฒ นามาตรการทางกฎหมายด้านความปลอดภั ยทางถนนที่ มุ่งหวังช่ว ยลดจานวนผู้ เสี ยชีวิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง หรือผลการจัดอันดั บดัชนี ชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI)
ประจาปี 2559 พบว่าประเทศไทยได้ 35 คะแนน จาก 100 คะแนนอยู่อันดับ 101 จากทั้งหมด 176 ประเทศ
ทั่วโลก ต่ากว่าค่าเฉลี่ยคือ 44 คะแนน และเป็นอันดับที่ 19 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
นอกจากนั้นจากการสารวจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ในปี 2560 โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สรุปภาพรวมปัญหา
วิกฤติด้านคุณธรรมที่ส มควรได้รับการแก้ไขปัญ หา 5 ลาดับแรก คือ 1. ปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน การขาดความ
ซื่อสัตย์สุจริต 2. ปัญหาจิตสานึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม
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3. ขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพกติกา กฎหมาย 4. ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มีความพอเพียง 5. คน
รุ่นใหม่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะ ไม่เคารพผู้ใหญ่ และประเด็นที่ควรส่งเสริมในสังคมไทย ได้แก่ 1. ความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดมั่นในความถูกต้อง 2. ดาเนินชีวิตด้วยความพอเพียง 3. การมีจิตอาสามีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม 4. มีวินัยต่อ
ตนเองและสังคม 5. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาคุณธรรมในหลายประเด็น สังคมไทยยังมี “ทุนความดี” ในหลาย
เรื่อง เช่น ประเทศไทยจัดอยู่ในลาดับที่ 9 จาก 140 ประเทศทั่วโลก จากการจัดล าดับของดัชนีโลกมีสุ ข (The
Happy Planet Index) หรือติดอันดับ10 ประเทศแรกที่มีประชาชนบริจาคเงินมากที่ สุด จากดัชนีชี้วัดการให้ของ
โลก (World Giving Index) ปี 2559 จัดทาโดย Charities Aid Foundation (CAF) หรือข้อมูล ปณิ ธ านความดี
“ทาดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทา” ในโครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี ตามมติสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ที่ดาเนินการโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พบว่าความตั้งใจทาความดีของคนในสังคมไทยมีระดับไล่
เรียงกันไป ตั้งแต่ตั้งใจทาในสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทามาก่อน รักษาสิ่งที่กระทาอยู่แล้วให้มีความต่อเนื่อง หรือเพิ่มความ
เข้มข้นหรือความท้าทายให้กับสิ่งที่ทา
การตั้งปณิธานจึงไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคาหรือตัวอักษรที่ล่องลอยไร้ความหมาย แต่เป็นการแสดงเจตจานงในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่มีระดับแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและชุดประสบการณ์ของแต่ละบุคคล การตั้งปณิธาน
ความดีของคนในแต่ละช่วงวัยแสดงถึง “พัฒนาการของการตั้งปณิธาน” ที่เริ่มจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคล และ
เมื่ออายุมากขึ้น ขอบเขตการตั้งปณิธานความดีจะขยายไปสู่การทาความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพิ่มมากขึ้น
นอกจาก “ทุนความดี” ในสังคมแล้ว ในเชิงนโยบายพบประเด็นส่งเสริมคุณธรรมปรากฏอยู่ในสองลักษณะ
ลักษณะแรก คือ ประเด็นส่งเสริมคุณธรรมรวมอยู่ในแนวนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน เช่น ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพคน ที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม
ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง ครอบครัว ศาสนา การศึกษาและสื่อ ในการหล่อ
หลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น "วิถี" การดาเนินชีวิตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลักษณะที่สอง
คือ แนวนโยบายส่งเสริมคุณธรรมโดยตรง และการปราบปรามการทุจริต เช่น แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์
คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) ข้ อ ที่ 3 ด าเนิ น การและสนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิจั ย ค้ น คว้า พั ฒ นาองค์ ค วามรู้แ ละ
นวัต กรรม เกี่ย วกั บ การปลู ก ฝั งคุณ ธรรมความดี ในสั งคมไทยและนานาชาติ เผยแพร่องค์ ความรู้ รณรงค์ ปลู ก
จิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมความดี
จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี โดยค้นหา ศึกษาวิจัย พัฒนา
องค์ ค วามรู้ และกระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมความดี ใ นรู ป แบ บต่ า งๆ ให้ ส ามารถน าองค์ ค วามรู้ แ ละ
กระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีไปถ่ายทอด เผยแพร่ ขยายผล เสริมรากฐานทางวัฒนธรรม สู่สังคมคุณธรรม
อย่างยั่งยืน
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนับสนุนองค์กรทาง
นโยบาย องค์กรส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และประชาชนทั่วไป
2.2 เพื่ อ สร้ างพื้ น ที่ ก ลางในการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้และนวัต กรรมด้ านการส่ งเสริ ม
คุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
๑. จานวนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนับสนุนองค์กรทาง
นโยบาย องค์กรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และประชาชนทั่วไป ๕ ชุดองค์ความรู้
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๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)

๑. องค์กรส่งเสริมคุณ ธรรม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อนาไปใช้ในการส่งเสริมคุณ ธรรม
ความดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

๔. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
๕. สถานที่
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๖. งาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
๑
๒

งาน/กิจกรรม
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์
ความรู้กลางในการสนับสนุนองค์กรทางนโยบาย องค์กร
ส่งเสริม และประชาชนทั่วไป
สร้างเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านคุณธรรม

ระยะเวลา
1 ต.ค. 2561 –
30 ก.ย. 2562

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรม

ก.ค. 2562

๗. งบประมาณ
งบประมาณ 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่

รายการค่าใช้จ่าย

1

พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนับสนุน
องค์กรทางนโยบาย องค์กรส่งเสริม และประชาชนทั่วไป
1.1 รายงานสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยปี 2562 (500,000 บาท)
1) หมวดค่าดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเอกสาร 66,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเครื่องมือเก็บรวบรวมและประมวลผล 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม focus group กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4 ครั้ง x 49,750 บาท รวม 199,000 บาท)
(ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร 3 คน x 1,200 บาท x 5 ชม. = 18,000 บาท)
(ค่าอาหาร 50 คน x 200 บาท x 1 มื้อ = 10,000 บาท)
(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท x 1 มื้อ = 1,750 บาท)
(ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน x 200 บาท x 2 เทีย่ ว = 20,000 บาท)
- ค่าจัดทารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์) 30,000 บาท
- ค่าจัดทาต้นฉบับพร้อมพิมพ์ 150,000 บาท
(ค่าออกแบบศิลปกรรม ราคา 50,000 บาท)
(ค่าจัดพิมพ์รูปเล่ม ขนาด A5 (12.8 x 21 เซนติเมตร) 1,500 เล่ม x 50 บาท
= 100,000 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท
ครอบครัวไทยกับบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมสังคม
1) ทบทวนวรรณกรรม (50,000 บาท)

2
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จานวนเงิน
(บาท)
500,000

500,000

ที่

3

4

รายการค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเอกสาร 25,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเครื่องมือเก็บรวบรวมและประมวลผล 25,000 บาท
๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม focus group กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กร หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (3 ครัง้ x 43,750) บาท รวม 131,250 บาท
(ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร 2 คน x 1,200 บาท x 5 ชม.=12,000 บาท)
(ค่าอาหาร 50 คน x 200 บาท x 1 มื้อ = 10,000 บาท)
(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท x 1 มื้อ = 1,750 บาท)
(ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว = 20,000 บาท)
3) จั ดเวที ถอดบทเรี ยนครอบครั วไทยกั บบทบาทในการปลู กฝั งคุ ณ ธรรมสั งคม
(118,000 บาท)
1) หมวดค่าตอบแทน (3,600 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 1 คน x 3 ชม. x 1 วัน) = 3,600 บาท
2) หมวดค่าดาเนินงาน (114,400 บาท)
- ค่าอาหาร (150 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) = 30,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) = 10,500 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว = 60,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (150 ชุด x 70 บาท) = 10,500 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,400 บาท
๔) ชุดองค์ความรู้ครอบครัวไทยกับบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมสังคม (200,000 บาท)
- ค่าจัดทาต้นฉบับพร้อมพิมพ์ 200,000 บาท
(ค่าออกแบบศิลปกรรม ราคา 50,000 บาท)
(ค่าจัดพิมพ์รูปเล่ม ขนาด A5 (12.8 x 21 เซนติเมตร) 2,500 เล่ม x 60 บาท = 150,000
บาท)
กระบวนการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมด้วยธรรมนูญชุมชน
1) หมวดค่าดาเนินงาน (210,000 บาท)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม focus group กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (2 ครั้ง x 43,750) บาท รวม 87,500 บาท
(ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร 2 คน x 1,200 บาท x 5 ชม.=12,000 บาท)
(ค่าอาหาร 50 คน x 200 บาท x 1 มื้อ = 10,000 บาท)
(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท x 1 มื้อ = 1,750 บาท)
(ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว = 20,000 บาท)
- ค่าจัดทาต้นฉบับพร้อมพิมพ์ 120,000 บาท
(ค่าออกแบบศิลปกรรม ราคา 20,000 บาท)
(ค่าจัดพิมพ์รูปเล่ม ขนาด A5 (12.8 x 21 เซนติเมตร) 2,000 เล่ม x 50 บาท = 100,000 บาท)
- ค่าใช้สอยอื่นๆ 2,500 บาท
การส่งเสริมคุณธรรมการอยู่ร่วมกันในอาเซียน
1) หมวดค่าตอบแทน (96,000 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 10 คน x 8 ชม. x 1 วัน) = 96,000 บาท
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จานวนเงิน
(บาท)

210,000

200,000

ที่

5

6
7

รายการค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน
(บาท)

2) หมวดค่าดาเนินงาน (104,000 บาท)
- ค่าอาหาร (100 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) = 20,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) = 7,000 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว = 40,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (100 ชุด x 70 บาท) = 7,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท
- ค่าจัดทาเอกสารวิชาการหลังการประชุม (Proceedings) โดยเป็นการรวบรวม วิเคราะห์
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุมวิชาการ = 25,000 บาท
(ค่าออกแบบศิลปกรรม ราคา 5,000 บาท)
(ค่ า จั ด พิ ม พ์ รู ป เล่ ม ขนาด A5 (12.8 x 21 เซนติ เมตร) 400 เล่ ม x 50 บาท =
20,000 บาท)
สร้างเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม ในรูปแบบ
414,000
ของการจัดประชุมวิชาการในกรุงเทพ ระยะเวลา 1 วัน
1) หมวดค่าตอบแทน (72,000 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 30 คน x 2 ชม.) = 72,000 บาท
2) หมวดค่าดาเนินงาน (342,000 บาท)
- ค่าอาหาร (250 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) = 50,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (250 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) = 17,500 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว =100,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (250 ชุด x 70 บาท) = 17,500 บาท
- ค่าจัดทาเอกสารวิชาการหลังการประชุม (Proceedings) โดยเป็นการรวบรวม วิเคราะห์
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุมวิชาการ =157,000 บาท
(ค่าออกแบบศิลปกรรม ราคา 57,000 บาท)
(ค่ า จั ด พิ ม พ์ รู ป เล่ ม ขนาด A5 (12.8 x 21 เซนติ เมตร) 2,000 เล่ ม X 50 บาท =
100,000 บาท)
งบบริหารจัดการโครงการ
240,000
- จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการดาเนินโครงการ
(1 คน x 12 เดือน x 20,000 บาท = 240,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานส่วนกลาง
86,000
รวมเงินทั้งสิ้น
2,150,000

๘. ผลผลิต
1. องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านคุณ ธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนับสนุ นองค์กรทางนโยบาย
องค์กรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และประชาชนทั่วไป จานวน 5 ชุดองค์ความรู้ จานวน 20 เรื่อง
2. เวทีกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม จานวน 1 ครั้ง
๙. ผลลัพธ์
1. เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนับสนุนองค์กรทางนโยบาย
องค์กรส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และประชาชนทั่วไป
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2. ภาคส่วนต่างๆนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมไปขยายผล และพัฒนาต่อยอดการดาเนินงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในเชิงนโยบาย ส่งเสริมขยายผล หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๑. น.ส.ธัญลักษณ์
ศรีสง่า เบอร์โทร 081-530-4161
๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี)
๑๒. การติดตามและประเมินผล
ประเมิ น จากการน าองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมของศู น ย์ คุ ณ ธรรมไปขยายผล และพั ฒ นาต่ อ ยอดการ
ดาเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมในเชิงนโยบาย ส่งเสริมขยายผล หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนับสนุนองค์กรทางนโยบาย
องค์กรส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และประชาชนทั่วไป
2. ภาคส่วนต่างๆนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมไปขยายผล และพัฒนาต่อยอดการดาเนินงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในเชิงนโยบาย ส่งเสริมขยายผล หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ
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แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
2,843,000 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย  งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 1 ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
 แผนฯ ๑๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ๓.๓ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) : ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
 วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ๓. ดาเนินการและสนับสนุน
การศึกษาวิจั ย ค้น คว้า พัฒ นาองค์ความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับการปลู กฝั งคุณ ธรรมความดีในสั งคมไทยและ
นานาชาติ เผยแพร่องค์ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ กับเครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมความดี
 ยุท ธศาสตร์ ศูน ย์คุณ ธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒ นาองค์ความรู้
นวัตกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๐ – ๓๐๐ โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑
๑. หลักการและเหตุผล
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีวิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และรณรงค์
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข" และมีภารกิจที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการ
รวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดประชุมสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ธรรมความดี ที่ เหมาะสมกับ บริ บ ทของสั งคมไทย ภารกิจ ของศูน ย์ คุณ ธรรมรวมถึงการส่ งเสริม และ
สนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒ นาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติ
ปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ
ภาคธุร กิ จ ภาคประชาสั งคม และภาคประชาชน ในการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ ม แข็ งทางวิช าการและ
นวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้ บ รรลุ วิสั ย ทั ศ น์ ภารกิจ ขององค์กร และเพื่อการปรับเปลี่ ยนภาครัฐสู่ การเป็น รัฐ บาลดิจิทัล ศูน ย์
คุณ ธรรมจ าเป็ น จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศไปพร้อ มกั บ การพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานทาง
เทคโนโลยี เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความปลอดภัยต่อข้อมูลสารสนเทศของศูนย์คุณธรรมให้สามารถบริก าร
ฐานข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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๒. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อเผยแผ่องค์ความรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการประชาชนได้
2.2 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และจัดสรรเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการใช้งานและรองรับการเชื่อมโยงบูรณาการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็วด้วยความมั่นคงปลอดภัย
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีข้อมูลที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้นทั้งทางด้านเว็บไซต์และฐานข้อมูล

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

๔. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
๕. สถานที่
ศูนย์คุณธรรม กรุงเทพมหานครฯ
๖. งาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
๑
๒

งาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
การพัฒนาปรับปรุงระบบ Webserver และระบบฐานข้อมูล 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เครือข่าย ระบบสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานศูนย์ข้อมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๗. งบประมาณ
งบประมาณ 2,843,000 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่

รายการค่าใช้จ่าย

๑ การพัฒนาปรับปรุงระบบ Webserver และระบบฐานข้อมูล ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒ นาและออกแบบและบูรณาการข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม ให้อยู่ใน
รู ป แบบศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศ ผ่ า นระบบสารสนเทศ เว็ บ ไซต์ แอพพลิ เคชั่ น และ
ฐานข้อมูล ในการให้บริการประชาชนตามนโยบายการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐ บาล
ดิจิทัล และ การให้บริการแบบ One Stop Service
(1) การพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คุณธรรมความดี
- ค่าใช้จ่ ายในการพั ฒ นาปรับ ปรุงดูแลเว็บ ไซต์และปรับปรุงระบบการให้ บริการข้อมู ล
เชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ระดับกระทรวงและระดับชาติ
ค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Webserver ,Web hosting, Database)
- ค่าใช้จ่ายในการนาเข้าข้อมูลและดูแลระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศคุณธรรมความดี
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จานวนเงิน
1,249,400.-

700,000.-

ที่

รายการค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยง ฐานข้อมูลการ
ให้บริการประชาชน (Smart card)
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒ นาออกแบบระบบและดูแลระบบเว็บไซต์และระบบสารอง 549,400.ข้อมูล (Website ,Backup) การบารุงรักษาระบบ/การบริการจัดการเนื้อหา/Update
น าเข้าข้อมูล เว็บ ไซต์ของศู น ย์ คุณ ธรรมเว็บไซต์ และ แอพพลิ เคชั่น โครงการของศูน ย์
คุณธรรมประกอบด้วย
www.moralcenter.or.th -- เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม
dl.moralcenter.or.th + Moral Plus Application -- เว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัล
intranet.moralcenter.or.th -- เว็บไซต์อินทราเน็ต
journal.moralcenter.or.th – เว็บไซต์วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
- ค่าจ้างผู้พัฒนาออกแบบระบบและดูแลระบบเว็บไซต์ระดับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
- ค่าใช้จ่ายในการนาเข้าข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศคุณธรรมความ
๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ
1,479,880.ค่าใช้ จ่ ายในปรับ ปรุ งประสิ ท ธิภ าพโครงสร้างพื้ น ฐานระบบเครือข่ าย ระบบเครือ ข่าย
อิน เตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศในการจัดการองค์กร และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
(1 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
และระบบสารองข้อมูล (Backup) เครื่องแม่ข่าย(Server) ภายในศูนย์คุณธรรม
- ค่าใช้จ่ายในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Webserver ,Web hosting, Database)
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Active Directory การควบคุมสิทธิ
การใช้งานของผู้ใช้งาน
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (Own
Cloud)
ขอบเขตของงานพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร 4.0 ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ
ระบบปฏิบั ติการระดับ กระทรวง และสนับสนุ นการปรับระบบการบริห ารภาครัฐ ให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถตรวจสอบย้อนหลังในการใช้งานงบประมาณต่างๆ ได้

579,880.-

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาออกแบบระบบระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการองค์กร 4.0 1,000,000.และการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารบุคคล การเงิน ระบบบริหารจัดการ
พัสดุ และระบบเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
- ค่าใช้จ่ายในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิว เตอร์แม่
ข่ายที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Webserver ,Web hosting, Database) ทางด้าน
การจัดการแผนงาน/โครงการและ งบประมาณ (DSS : Budget & Plan)
- ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการระดับวุฒิ ปริญญาโทด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ 10 ปี ใน
การกาหนดขอบเขตของงาน
- ค่าจ้างนาเข้าข้อมูลจากข้อมูลเดิมเข้าระบบฐานข้อมูลใหม่
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ที่

รายการค่าใช้จ่าย

- ค่าอาหารว่างในการจัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการ
- ค่าใช้จ่ายในการสนับ สนุนการพัฒ นาผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ เพื่อศึกษาวิเคราะห์
และการพัฒนาระบบในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
3 ค่าใช้จ่ายดาเนินงานส่วนกลาง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน

113,720
2,843,000.-

๘. ผลผลิต
1. พัฒนาปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมีข้อมูล
ขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ (Big Data) สามารถให้บริการประชาชนผ่านเว็ บไซต์และฐานข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล จานวน 1 ระบบ
2. มีระบบสารสนเทศในการจัดการองค์กรและสนับสนุนการปฏิบัติงาน บริหารงานบุคคล บัญชีการเงิน
และพัสดุ จานวน 1 ระบบ
3. มีระบบเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทางด้านจัดการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
เพือ่ เชื่อมโยงบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของกระทรวงวัฒนธรรม จานวน 1 ระบบ
4. มีการพัฒ นาปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้นทั้งทางด้านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ผู้ ใช้บริการมีความพึง
พอใจมากกว่า 80 % ขึ้นไป
๙. ผลลัพธ์
1. ศูนย์คุณธรรมสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ที่ต้องการเชื่อมโยงบูรณาการจัดการข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอก ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่พัฒนาไปสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้
2. ศูนย์คุณธรรมสามารถบู รณาการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น องค์กรที่ประสาน
ความร่วมมือเชื่อมโยงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ผ่านระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และฐานข้อมูล
ต่างๆ ในการให้บริการประชาชน
3. ศูนย์คุณธรรมสามารถเปิดให้บริการเชิงรุกหรือเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ที่จะอานวยความสะดวก
ให้แก่หน่วยงานภายนอกและประชาชน ในการติดต่อสื่อสารหรือดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมได้
อย่างรวดเร็ว
4. ศูนย์คุณธรรมมีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
1. นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง เบอร์โทร 081-936-7319
๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี)
๑๒. การติดตามและประเมินผล
1. ติดตามจากรายงานผลการดาเนินงานประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในแต่ละงวดเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
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2. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
3. ประเมินผลผ่านระบบวิเคราะห์สถิติผู้ใช้งานข้อมูลสารสนเทศ
๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศูนย์คุณธรรมมีระบบประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อจัดทาเป็นรายงาน ผล
การดาเนินงานไปยังระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ได้โดยอัตโนมัติ
2. ศูนย์คุณธรรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ไปยังศูนย์ปฏิบัติการระดับ
กระทรวง (MOC) ได้โดยผ่านระบบเครือข่าย
3. ศูนย์คุณธรรมมีระบบศูนย์ข้อมูลให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ และฐานข้อมูลเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม ความดี สู่ประชาชนและสาธารณะผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซต์
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แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ชื่อโครงการ : โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team”
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
1,884,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย  งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 ยุทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 แผนฯ ๑๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) 2. ประชาชนมีความรัก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ความเป็นไทย
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
 วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : 3. ดาเนินการและสนับสนุน
การศึกษาวิจั ย ค้น คว้า พัฒ นาองค์ความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับการปลู กฝั งคุณ ธรรมความดีในสั งคมไทยและ
นานาชาติ เผยแพร่องค์ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมความดี
 ยุ ทธศาสตร์ศูน ย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 สื่อรณรงค์เพื่อการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๐ – 313 โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑
๑. หลักการและเหตุผล
ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) ศคธ. เป็ น หน่ ว ยงานในก ากั บ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม
ดาเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2547 สั่งสมประสบการณ์ทางานเชิงสัง คมมากว่า 10 ปี มีภารกิจสาคัญ ภารกิจหนึ่งในการ
ผลิต เผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมสังคมเพื่อสร้างค่านิยมสังคมคุณธรรมเชิงประจักษ์ ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การมีความสามารถในการบูรณาการการทางานร่วมกับ
หน่วยงานภาคีในระดับประเทศ (ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประสังคม) โดย
การตีความคาว่า “คุณธรรมเชิงประจักษ์” ของศคธ. แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
พอเพียง หมายถึง การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตในทุกมิติ
วินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง
สุจริต หมายถึง การสนับสนุนให้เกิดสังคมธรรมาภิบาล
จิตอาสา หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคส่วนใดๆ เพื่อช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาสังคม โดย
ผลลัพธ์อาจเป็นไปได้ในหลายระดับ แต่หลักการคือ ความตั้งใจในการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
ศคธ. ได้เล็งเห็นความสาคัญของการสร้างการรับรู้ความเข้าใจตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล ขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม และการบริหารราชการแผ่นดิน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่ง
กาหนด วิสัยทัศน์ประเทศไทย ไว้คือ “ประเทศมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
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ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายหลักๆ ดังนี้
1. Transformative Change คุณธรรมในสังคมไทย สร้างค่านิยมสังคมคุณธรรมผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในระดับประเทศ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ครอบครัว
เพื่ อ ท าความร่ ว มมื อ ขั บ เคลื่ อ นงานด้ านส่ งเสริม สั งคมคุ ณ ธรรม ตามตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ 5 ยุ ท ธศาสตร์ และ
1 วิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 – 2564) คือ เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมไทย 4.0 (คุณธรรม 4.0) โดยยุทธศาสตร์ 5 แท่ง ได้แก่
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2.2 คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
2.4 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564)
2.5 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงได้กาหนดแนวทางดาเนินงาน
ที่สาคัญในการขับเคลื่อนแบบ Quick Win โดยเน้นการสร้างทีมงานเสริมสร้างสังคมคุณธรรม 4.0 “MORAL Digital
Team” เพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล ที่มีระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจดิจิทัล
และการเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 โดยได้ร่วมกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญชั้นนาของประเทศจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประขาสังคม ในการนาระบบ Online Monitoring เข้ามาใช้ในการวางแผน กาหนดกลยุทธ์
ทางดิจิทัล จัดทาเนื้อหา การเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล
ทั้งนี้ ได้กาหนดแนวทางดาเนินการเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้ น ที่ 1 การอบรม Focus Group เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในการด าเนิ น การ “MORAL Digital
Team” ให้กับผู้รับผิดชอบงานด้านสื่อสารองค์กรที่จะเป็น Core Team จานวน 10 คน (หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่
สื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่สารสนเทศ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบการวางแผนของ
หน่วยงาน) และผู้ เกี่ยวข้อง จานวน 35 คน และเชิญ Partnership (องค์กร Co Brand) ส่งเสริมสังคมคุณธรรม
และเครือข่ายสื่อมวลชน (คจส.) ดาเนินการไปพร้อมกันในการวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิง
บูรณาการตามยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ครอบคลุมการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
คุณธรรม สู่ประเทศไทย 4.0 จานวน 60 คน ในปีงบประมาณ 2562
ขั้นที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เสริม สร้าง
สังคมคุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อหาจุดร่วม
การเปลี่ยนแปลงสังคมคุณธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรที่เป็น Core Team 10 คน ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 35
คน และ Partnership (องค์กร Co Brand) และเครือข่ายสื่อมวลชน (คจส.) จานวน 60 คน ดาเนินการไปพร้อมกัน
ในการวางแผนยุทธศาสตร์การสื่ อสารและประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นของแต่ล ะ
หน่วยงานนามาเป็นจุดร่วม เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมคุณธรรมสู่ประเทศไทย
4.0 เชื่อมนโยบายของรัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง
ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมาย กระบวน การยุติธรรม และการบริหารราชการแผ่นดิน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งกาหนด วิสัยทัศน์ประเทศไทย ไว้คือ “ประเทศมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ขั้นที่ 3 อบรมเชิงปฏิบั ติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักรณรงค์สื่ อสารสร้างการรับรู้ความ
เข้ าใจประเทศไทย 4.0 ทั่ ว ประเทศ “รวมพลั งสร้างสรรค์ ที ม ” (Team Synergy Program : “MORAL Digital
Team” Workshop) โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประกอบด้ ว ย Core Team 10 คน + ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง จ านวน 35 คน +
Partnership (องค์กร Co Brand) และเครือข่ายสื่อมวลชน (คจส.) จานวน 60 คน + ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุก
สังกัดจังหวัดเข้าร่วมเป็น Team Leader ระดับจังหวัด 77 คน เครือข่ายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย + สภา
เด็กและเยาวชน 77 คน รวมทั้งสิ้น 260 คน ในปีงบประมาณ 2562
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พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผ่านวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วมาถึงช่วงเปลี่ยนผ่านไปยังอุตสาหกรรม
ยุคที่ 4 การเลื่อนไหลของ ผู้คน ข่าวสาร กระแสสังคม เกิดขึ้นรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สังคมไทยกาลังเผชิญ
กับความท้าทายครั้งสาคัญ เป็นช่วงที่ผู้คนในบ้านเมือง กาลั งเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่มีความตื่นเต้น รวดเร็ว เร้าใจ
จากหลากหลายช่องทาง ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหากยังขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ หรือ นิติภาวะที่
เพียงพอ อาจส่งผลให้เกิดการนาไปสู่พฤติกรรมที่เป็นผลในเชิงลบต่อตนเอง คนรอบข้าง ครอบครัว และสังคมในวง
กว้างได้ ดังนั้ น งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ ยนแปลงและภาพลั กษณ์ องค์กร ในฐานะเป็นหน่วยปฏิ บัติการสื่ อสารสู่
สาธารณะ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมเชิงประจักษ์ จึงได้จัดทา โครงการสื่อสารเสริมสร้าง
สั ง คมคุ ณ ธรรมอย่ า งยั่ ง ยื น ในยุ ค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team” เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงสั ง คม
คุณ ธรรมเชิงประจักษ์ โดยมี ตัวแบบการส่งเสริมคุณ ธรรม Empirical Moral Incubation Model ผ่านการ
เรี ย นรู้ 4 รู ป แบบ ได้ แ ก่ การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี เป้ า หมาย (Purposive Learning) การเรี ย นรู้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์
(Generative Learning) การเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (Mindful Learning) และการเรียนรู้เพื่ อนาไปปฏิบัติ (ResultBased Learning) ดังนี้

Empirical Moral Incubation Model
โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณ ธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team”
ดาเนินการสื่อสารส่งเสริมสังคมคุณธรรมผ่านการสื่อในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ New Media Social Media Viral
Vedio Infographic วีดีทัศน์ การแสดง สื่อสารสนเทศ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ (แบนเนอร์ทาง
โซเชียลมีเดีย) สื่อกระจายเสียง (รายการวิทยุ) สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชน
ครอบครัว และชุมชน เป็นต้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)
และ ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม สังคมสันติสุข โดยใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์สังคมในการพัฒนา เป็นสื่อที่ทุกคน
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สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง โดยผ่านการดาเนินกิจกรรมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็ก เยาวชน
และครอบครัว อันประกอบด้วย On air, Online, On ground โดยมีรายละเอียด ดังนี้
On Air
- รายการ “ข่าวดีบันดาลใจ” นาเสนอเรื่องราวผลลัพธ์ทางสังคมเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ
การทางาน การเรียน ของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ประชาชน บุ คลากรทุกกลุ่มของของ ศคธ. และภาคี เครือข่าย
กลุ่มเป้าหมาย เด็กเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ผ่านสถานีโทรทัศน์ CABLE CHANNEL เครือข่ายสังคมออนไลน์
ได้แก่ Moral YouTube Channel, Thai Cable Channel, เพจกล้าทาดี และ Line official
- รายการ “วัยติดใจ” นาเสนอเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นเกิดความคิดริเริ่มในการนาไปสู่
การแสดงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคม กลุ่มเป้าหมาย เด็กเยาวชน และครอบครัว
ผ่านทางสถานีวิทยุไทยพีบีเอส ทั้งในรูปแบบดิจิทัลออนไลน์ และอนาล็อกผ่านวิทยุชุมชน ออกอากาศเป็นรายสัปดาห์
- รายการ “กล้าทาดี ” นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ รูปแบบการแสดงพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็น การแสดง
คุ ณ ธรรมเชิ งประจั ก ษ์ ข องผู้ ค นในสั ง คมไทย เผยแพร่ ท างเครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ ได้ แ ก่ Moral YouTube
Channel, Thai Cable Channel, เพจกล้ า ท าดี และ Line official ออกอากาศเป็ น รายสั ป ดาห์ (30 นาที )
สถานี โ ทรทั ศ น์ กองทั พ บกช่ อ ง 5 (ททบ.5) สถานี โ ทรทั ศ น์ Thai cable broadcast (Cable Channel) และ
สถานีโทรทัศน์ TNN 2 (ทรูวิชั่น 784, True 4U, ทรูปลูกปัญญา)
- สกู๊ ป “กล้ า ท าดี ...ไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด ” ผลิ ต 70 Content สร้ างแรงบั น ดาลใจผ่ านการน าเสนอเรื่ อ งราว
ผลลั พธ์ที่องค์กรได้ทาประโยชน์ในเชิงสนั บสนุนสั งคมธรรมาภิบาล สังคมพอเพียง วินัย สุ จริต จิตอาสา จนเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยเกิดการริเริ่มปฏิบัติทาความดีอย่างเป็นรูปธรรม
สร้างความต่อเนื่องในการรับรู้ เข้าใจ (Awareness) และ มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการทาความดีตลอดไป ผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ ศคธ. และภาคีเครือข่ายสื่อ นาเสนอเป็นรายสัปดาห์ เผยแพร่ทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ Moral YouTube Channel, Thai Cable Channel, เพจกล้าทาดี และ Line official ออกอากาศ
เป็นรายสัปดาห์ (30 นาที) สถานี โทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) สถานีโทรทัศน์ Thai cable broadcast
(Cable Channel) และสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (ทรูวิชั่น 784, True 4U, ทรูปลูกปัญญา)
Online
- เพจ “กล้าทาดี” (Social Network Based) : อยากเห็นเด็กไทยทุกคนกล้าทาดี โดยไม่ต้องเลียนแบบ
ผู้อื่น ดาเนินการผลิต Content ร่วมกับ ศคธ. และบริหารจัดการเพจ “กล้าทาดี” โดย กลุ่มเยาวชน เครือข่ายยุว
ทัศน์ กรุงเทพมหานคร เครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ (วัย 15 – 25 ปี) หรือ Gen Z เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการรับรู้
เข้าใจ (Awareness) และมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการการทาความดี โดยการริเริ่มแนวคิดของ Content แต่ละ
เรื่องจะเชื่อมโยงกับการตีความคาว่าคุณธรรมเชิงประจักษ์ในมุมมองร่วมกับ ศคธ. นาเสนอ Content ผ่านเพจ กล้า
ทาดี อย่างน้อย 5 วัน / สัปดาห์
- Digital Content : สร้างสรรค์เนื้อหา องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสังคมคุณ ธรรมในรูปแบบดิจิทัล
เกี่ยวกับคุณธรรมเชิงประจักษ์ เช่น Instagram Content สร้างคุณค่า และความตระหนักรู้เพื่อส่วนรวม ฯลฯ ตาม
บริบท/สถานการณ์ทางสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสาทาความดีเพื่อความดี สร้างความต่อเนื่องในการรับรู้ เข้าใจ
(Awareness) และมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการการทาความดี นาเสนอผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของศคธ.
และภาคีเครือข่าย เป็นรายสัปดาห์
On ground
- กิจกรรม “ขอตอบด้วยการกระทา” นาเสนอกิจกรรม On Ground ผ่านสื่อสร้างสรรค์ (Viral Video)
รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันทาความดีอย่างไม่มีที่ สิ้นสุด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และลานึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเชิญชวน
ประชาชนชาวไทย มุ่งมั่น ตั้งใจทาความดีตลอดไป เพื่อปลุกพลังคุณงามความดีภายใน และเริ่มลงมือปฏิบัติตนใน
การทาความดีอย่างเป็นรูปธรรมนาไปสู่ “ประเทศที่พัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
- กิจกรรม Field trip “กล้าทาดีสัญจร” (ตามหา Active Citizen สร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
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Active Citizenship) ดาเนินการค้นหานักเรียนจากทุกภูมิภาค เพื่อรณรงค์ให้เกิดการริเริ่ มในการทาโครงการใน
เชิงจิตอาสาเพื่อแก้ปัญหาสังคมเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด แต่ละภูมิภาค
- ปฏิบัติการเปลี่ยนสังคมผ่านสื่อคุณ ธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย (กลไกขับเคลื่อนและพัฒ นาคุณ ธรรม
จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข) หลักสูตรอบรมคุณธรรมสาหรับสื่อมวลชนทุกประเภท 1 รุ่น ดาเนินการ 12 วัน ภายใน
5 สัปดาห์ โดยผลลัพธ์ของโครงการ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผลิตสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย อย่างน้อย 5
เรื่องและเผยแพร่ในสื่ออย่างเป็นทางการ
- กิจกรรม In house ความดี (Co-Branding) “แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี ทาความดีไม่มีที่สิ้นสุด”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ดาเนินการรณรงค์ให้
บุคลากรในภาคองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ริเริ่มทาความดีร่วมกับองค์กร โดยใช้ความสามารถหลักขององค์กร
เป็ น ฐานในการริเริ่ มและขับ เคลื่ อ นโครงการ ที่ ส ามารถท าให้ เห็ นผลลั พ ธ์ในเชิงรูป ธรรม และมีศั กยภาพในการ
ดาเนินการต่อเนื่องในระยะยาว
๒. วัตถุประสงค์
2.1 สื่อสารภารกิจองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
2.2 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้เรื่องคุณธรรมในการดาเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองด้วยความเข้าใจ
มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์ เพื่อส่วนรวม
2.3 ส่ งเสริ ม การลงมื อ ปฏิ บั ติ ต นในการท าความดี อ ย่ างเป็ น รู ป ธรรม น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาประเทศเป็ น
“ประเทศที่พัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2.4 เผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรม
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
๑. ภาคีหุ้ นส่ วนส่ งเสริมการขับ เคลื่ อนสังคมคุณ ธรรมได้แก่ Core Team 10 คน ผู้ เกี่ยวข้อง 35 คน +
Partnership (องค์กร Co Brand)
๒. เครือข่ายสื่อมวลชน (คจส.) 60 คน
๓. ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดที่เข้าร่วมเป็น Team Leader 77 คน
๔. เครือข่ายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนทุกจังหวัด 77 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
-

๔. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 (ประเมินผลเพื่อการต่อยอดและพัฒนาทุกสิ้นปีงบประมาณ)
๕. สถานที่
ศูนย์คุณธรรม กรุงเทพมหานครฯ
๖. งาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่

๑
๒

งาน/กิจกรรม
ขั้นดาเนินการพัฒนาทักษะการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรม 4.0
“MORAL Digital Team”
ขั้นที่ 1 Focus Group เพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินการ
“MORAL Digital Team”
ขั้นที่ 2 จัดทาแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตาม
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ระยะเวลา

ปีงบประมาณ
2562
ต.ค. 61
พ.ย. 61

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานสื่อสารและ
รณรงค์ทางสังคม

ที่

งาน/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นของหน่วยงาน เพื่อหาจุดร่วมการ
เปลี่ยนแปลงสังคมคุณธรรม
ขั้นปฏิบัติการ/การดาเนินกิจกรรม On Air – Online – On
Ground
On Air
รายการ “กล้าทาดี”

Online
เพจ “Moral Center” (Social Network Based)
On ground
กิจกรรม Field trip “กล้าทาดีสัญจร” (ตามหา Active
Citizen สร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม Active
Citizenship)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 61 – ก.ย. 62

ม.ค. – ก.ย. 62
ม.ค. – ก.ย. 62

๗. งบประมาณ
งบประมาณ 1,884,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่
รายการค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
1. ขั้นดาเนินการพัฒนาทักษะการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรม 4.0
281,000 บาท
“MORAL Digital Team”
1.1 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/องค์กรด้านสื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดทิศทาง 72,000 บาท
และวางแผนการขับเคลื่อนงาน (18,000 บาท x 4 ครั้ง = 72,000 บาท)
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (3 คน x 1,200 บาท x 3 ชม.) 10,800 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 2 มือ้ ) 1,400 บาท
- ค่าอาหาร (200 บาท x 20 คน x 1 วัน) 4,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (20 ชุด x 70 บาท) 1,400 บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ 400 บาท
1.2 จัด ทาแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพัน ธ์ ตามยุทธศาสตร์ที่เป็น 209,000 บาท
จุดเน้นของหน่วยงาน เพื่อหาจุดร่วมการเปลี่ยนแปลงสังคมคุณธรรม
- ค่าตอบแทนวิทยากร (หน่วยงานภายนอก)
(2 คน x 1,200 บาท x 6 ชม. x 2 วัน) 28,800 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 7,000 บาท
(ประชาสัมพันธ์จังหวัด , สถาบันยุวทัศน์ -สภาเด็กและเยาวชน, เครือข่ายสื่อมวลชนองค์กร Co Brand)"
- ค่าอาหาร (500 บาท x 50 คน x 2 วัน) 50,000 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร (1,200 บาท x 2 คน x 2 คืน) 4,800 บาท
- ค่าที่พัก (750 บาท x 50 คน x 1 คืน) 37,500 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม (70 บาท x 50 คน) 3,500 บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ 2,040 บาท
2. ขั้นปฏิบัติการ/การดาเนินกิจกรรม On Air
1,200,000 บาท
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ที่

รายการค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
การผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของสังคมไทย ผ่าน 1,200,00๐บาท
สื่อสาธารณะรูปแบบต่างๆ 1,200,000 บาท ดังนี้
- ค่าผลิตรายการโทรทัศน์ ความยาว 30 นาที พร้อมเผยแพร่ Digital Content ทาง
โซเชี่ยลมีเดีย (ค่าผลิตตอนละ 20,000 บาท x 60 ตอน = 1,200,000 บาท)
(ค่าพิธีกร/ผู้ดาเนินรายการ จานวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาท) 6,000 บาท
(ค่าเขียน script เขียนบท) 3,000 บาท
(ค่าตอบแทนผู้ตัดต่อรายการ) 1,000 บาท
(ค่าออกแบบและจัดทาคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบเคลื่อนไหว) 4,000 บาท
(ค่าช่างแต่งหน้า-ทาผม) 3,000 บาท
(ค่าตอบแทนช่างภาพ จานวน 2 คน x 1,000 บาท) 2,000 บาท
(ค่าใช้สอยอื่นๆ) 1,000 บาท
3. ขั้นปฏิบัติการ/การดาเนินกิจกรรม Online
180,000 บาท
3.1 เพจ “Moral Center” (Social Network Based) กลุ่ ม เป้ า หมายหน่ ว ยงาน/ 180,000 บาท
องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม
- ค่ าด าเนิ นการผลิ ต เผยแพร่ และ Monitor & Manage Digital Content ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 365 วันๆ ละ 24 ชั่วโมง (15,000 บาท x 12 เดือน = 180,000 บาท)
4. ขั้นปฏิบัติการ/การดาเนินกิจกรรม On Ground
223,000 บาท
4.1 กิจกรรม Field trip “กล้าทาดีสัญจร” (ตามหา Active Citizen สร้างพลเมืองที่มีส่วน 223,000 บาท
ร่วมเพื่อส่วนรวม Active Citizenship)
- ค่ าด าเนิ น กิ จ กรรมตามหา Active Citizen (22,300 บาท x 10 ครั้ ง =
223,000 บาท)
5. ค่าใช้จ่ายดาเนินงานส่วนกลาง
75,360 บาท
รวม
1,884,000.๘. ผลผลิต
๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านคุณธรรมความดี
๒. ผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี
๓. การเผยแพร่กิจกรรม/องค์ความรู้ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ สื่อทางสังคม สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และ
สื่อโซเชียลมีเดีย
๙. ผลลัพธ์
๑. องค์กรภาคี ประชาชนทุกภาคส่ ว น ได้รั บ รู้ เกิดการเรียนรู้ การประชาสั มพั นธ์ กิจกรรมที่ เป็นกรณี
ตัวอย่าง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แรงกระตุ้น แรงจูงใจและขยายเครือข่ายการดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ในสังคมอย่างกว้างขวาง
๒. ศูนย์คุณธรรมเป็นที่รู้จักของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
1. นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ เบอร์โทร 061-615-5395
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๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี)
๑๒. การติดตามและประเมินผล
๑. ติดตามผลการดาเนินงานโดยพิจารณาจากรายงานผลการดาเนินงานประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์
๒. แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการสื่อสารภารกิจองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
2. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้เรื่องคุณธรรม ในการดาเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองด้วยความเข้าใจ
มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์ เพื่อส่วนรวม
3. ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติตนในการทาความดีอย่างเป็นรูปธรรม นาไปสู่การพัฒนาประเทศเป็น “ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
4. เผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรม
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แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
352,700 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย  งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ระบุ) : ยุทธศาสตร์การพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ข้อ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ข้อ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
 แผนฯ ๑๒ (ระบุ) : 2.4.4 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 ยุ ทธศาสตร์จั ด สรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพั ฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) : ประชาชนมีความรัก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ความเป็นไทยมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
 วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย
พัฒนา องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่
 ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒ นาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาความเป็นองค์กรคุณธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ 02 644 4900 - 105 โทรสาร 02 644 4901
๑. หลักการและเหตุผล
ศูนย์คุณธรรม พ.ศ.2560 – 2564 มีวิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และ
รณรงค์ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมสู่ สั ง คมสั น ติ สุ ข " โดยประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และกล
ยุ ทธ์ที่ 6.2 พั ฒ นาองค์ก รตามมาตรฐานองค์กรคุณ ธรรม ซึ่งเป็ น การปรับ ยุท ธศาสตร์ให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบาย
ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2558-2573) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ภารกิจใหม่ตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามร่างพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
จากนโยบายระดับประเทศ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ รวมถึงกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจาเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ประกอบกับการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรของศูนย์
คุณธรรมเกี่ยวกับการดาเนินงาน พบว่า จาเป็นต้องพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีศักยภาพเหมาะสม ตามแนวทาง
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. 2561 – 2565) นอกจากนี้บุคลากรส่วน
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ใหญ่มีความประสงค์ในการเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาขีดความสามารถในประเด็นองค์ความรู้หลักเพื่อปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ในมิติที่หลากหลาย
การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารงานบุคคลที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร อีกทั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะเฉพาะทางแก่บุคลากร เพื่อให้
บุคลากรทุกคนในศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นาไปสู่การเสริมสร้างให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ตามภารกิจการจัดตั้งในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับประชาชนในชาติ ศูนย์คุณธรรมจึงกาหนดการดาเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจในเชิงยุทธศาสตร์และการเป็นผู้นาในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการเป็นคนมีคุณธรรมต้นแบบให้กับ
หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
๒. วัตถุประสงค์
บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการทบทวนผลการปฏิบัติงานของศูนย์คุณธรรม และมี
ส่ว นร่ วมในการวางแผนการปฏิบั ติงานของศูน ย์ ให้ เป็นไปในทิ ศทางเดียวกัน และเกิดการพัฒ นาศั กยภาพของ
บุคลากรให้มีความสามารถในระดับคุณภาพตามมาตรฐานองค์กร ทาให้เกิดวัฒ นธรรมองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ
และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นสุข
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมมีทักษะและความรู้ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
2. อัตราการลาออกของบุคลากรศูนย์คุณธรรมลดลง ร้อยละ 20
3. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมสามารถใช้ระบบการทางานของสานักงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
ร้อยละ 70
๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
๕. สถานที่
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
๖. งาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
1
2

3

งาน/กิจกรรม
แผนพัฒนาบุคลากรแบบก้าวกระโดด (พัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ใน 5 ปี)
ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานงานอย่างมีคุณภาพ (การประเมินผล/การจัดทา
แผนพัฒนา/การ Coaching/วัฒนธรรมองค์กร จัดจ้าง
บุคลากรภายนอกมาให้คาปรึกษา และให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ (Outing) (2
วัน 1 คืน สถานที่เอกชน)
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ระยะเวลา
(1 ตุลาคม 2561 –
30 กันยายน 2562)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป งาน
ทรัพยากรมนุษย์

๗. งบประมาณ
งบประมาณ 352,700 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่
รายการค่าใช้จ่าย
1. แผนพัฒนาบุคลากรแบบก้าวกระโดด (พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ใน 5 ปี)
อบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง 2 คน x 89,100
บาท = 178,200 บาท
2. ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานอย่างมีคุณภาพ
การประเมินผล/การจัดทาแผนพัฒ นา/การ Coaching/วัฒ นธรรมองค์กร จัดจ้าง
บุคลากรภายนอกมาให้คาปรึกษา และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจานวน 4 ครั้งๆ ละ
15,500 บาท รวม 62,000 บาท ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ (1 คน x 600 บาท x 6 ชม.) = 3,600 บาท
- ค่าอาหารสาหรับผู้เข้าอบรม (200 บาท x 35 คน x 1 มื้อ) = 7,000 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 35 คน x 2 มื้อ) = 2,450 บาท
- เอกสารฝึกอบรม (35 ชุด x 70 บาท) = 2,450 บาท
3. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ (Outing) (2 วัน 1 คืน สถานที่เอกชน) รวม
112,500 บาท ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท x 6 ชม. x 2 วัน) = 14,400 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 36 คน x 4 มื้อ) = 7,200 บาท
- ค่าอาหารสาหรับผู้เข้าอบรม (500 บาท x 36 คน x 2 วัน) = 36,000 บาท
- ค่าที่พักวิทยากรและผู้บริหาร (2 คน x 1,200 บาท x 1 คืน ) = 2,400 บาท
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (34 คน x 750 บาท x 1 คืน ) = 25,500 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ (2,800 บาท x 4 คัน x 2 วัน) = 22,400 บาท
- เอกสารฝึกอบรม (35 ชุด x 70 บาท) = 2,450 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 2,150 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาท)

จานวนเงิน
178,200.62,000.-

112,500.-

352,700.-

๘. ผลผลิต
1. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ดิจิทัลเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. 2561 – 2565)
2. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทางานเพิ่มขึ้นทุกคน
ทุกระดับ
3. ระบบสานักงานของศูนย์คุณธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานงาน
๙. ผลลัพธ์
1. บุ คลากรของศูน ย์คุณ ธรรม มีสมรรถนะและศักยภาพเหมาะสมและสอดคล้ องกับวิสั ยทัศน์ พันธกิจ
ตามที่ ก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรระดั บ บุ ค คล เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล มีขีดความสามารถสูงในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีให้กับประชาชนในชาติ
2. ระบบการทางานของสานักงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02 644 4900 - 105 โทรสาร 02 644 4901
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๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี)
๑๒. การติดตามและประเมินผล
ประเมินผลการฝึกอบรมด้วย Pre-test และ Post-test
๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ดิจิทัลเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. 2561 – 2565)
2. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทางานเพิ่มขึ้นทุกคน
ทุกระดับ
3. ระบบสานักงานของศูนย์คุณธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานงาน
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โครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์
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แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
8,188,800 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย  งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 ยุทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 แผนฯ ๑๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) : ข้อ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
 วัตถุประสงค์การจั ดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : 4. ส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรมให้กับเครือข่าย
ทางสังคม
 ยุ ทธศาสตร์ศูน ย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่ งเสริมการพัฒ นา
มาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรม
หน่วยงานรับ ผิด ชอบ กลุ่ มงานส่ งเสริมคุณ ธรรมเครือข่ายทางสั งคม และกลุ่ มงานพั ฒ นาองค์ความรู้น วัตกรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 02 644 4900 – 200,300 โทรสาร 02 644 4901
๑. หลักการและเหตุผล
จากความสาคัญของนโยบายระดับประเทศซึ่งมุ่งเน้นการวางรากฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมสันติสุข
นโยบายสาคัญดังกล่าว ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน :
เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตสานึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกใน
ครอบครัว
นโยบายรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แถลงนโยบายก่อนเข้าบริหารราชการ
แผ่น ดิน ตามรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน
2557 ข้อ 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบาย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
มาตรา 76 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กาหนดว่า “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่น ดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
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รัฐ พึงดาเนิ น การให้ มีกหหมายเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้ เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกหหมายดังกล่าว อย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจ หรือกระทาการโดยมิชอบที่เป็น
การก้าวก่ายหรือ แทรกแซงการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิ จารณาความดีค วามชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ 2.1.1 คนไทย
ส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มี
กิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒ นธรรม ของกระทรวงวัฒ นธรรม ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน มุ่งเน้ นดาเนิ นการเพื่อสนั บสนุนการพัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการ
เรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 เป็นนโยบายระดับชาติ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบใน
การด าเนิ น การด้ า นความมั่ น คงของภาครั ฐ ในระยะ 7 ปี โดยได้ ป ระเมิ น สภาวะแวดล้ อ มทางภู มิ รั ฐ ศาสตร์
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง นาไปสู่การกาหนดทิศทางหลักในการดาเนินการเพื่อรักษา
ผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ได้กาหนดลาดับความสาคัญ
โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแกนหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของ
ชาติและส่งผลกระทบต่อ ความมั่น คงในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น “เกณฑ์สาคัญ ” โดย
กาหนดความสาคัญเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนที่ 2
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ทั้งนี้ นโยบายทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เป็ นความสาเร็จ
โดยรวม มีเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก โดยคานึงถึงค่านิยม
หลักของชาติ ที่คนในชาติต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกันอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง
จากนโยบายสาคัญด้านคุณธรรมจริยธรรมของประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าคุณธรรมจริย ธรรม และค่านิยม
เป็นปัจจัยสาคัญของความมั่นคงผาสุกของประเทศชาติและประชาชน สังคมประเทศใดผู้ปกครองและประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ดี การปกครองมีธรรมาภิบาล สังคมประเทศนั้นจะเข้มแข็ง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน หากสังคมประเทศใดขาดซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และค่านิยมที่ดีสังคมประเทศนั้นย่อมอ่อนแอ
และอาจถึงขั้น ล่มสลายได้ ปัจจุ บัน สังคมไทยมีการเปลี่ ยนแปลงจากที่คนเคยยึดมั่นในคุณ ธรรม จริยธรรมและมี
ค่านิยมที่ดี การบริหารบ้านเมืองมีธรรมาภิบาล แต่ในปัจจุบันผู้คนมีความเสื่อมถอยบกพร่องทางคุณธรรม จริยธรรม
สังคมไทยประสบปัญหาขาดความซื่อตรง รับผิดชอบ ไม่ยึดมั่นในความดีความถูกต้อง เป็นวิกฤติทางสังคมที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงและการพัฒนา ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน
ท้องถิ่น องค์กร สังคมและประเทศ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของสังคมไทยในระดับบุคคลผ่าน
ช่องทางเครือข่าย ชุมชนที่อยู่ร่วมกัน จึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีภารกิจตามพระราชกฤษหีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2554 วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ งองค์ ก รตามมาตรา 7 (4) ส่ งเสริ ม การสร้ างและพั ฒ นามาตรฐานด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม เล็งเห็นความสาคัญ
ของการสร้างมาตรฐานองค์กรคุณธรรม เพื่อให้องค์กร เครือข่าย ที่มุ่งเน้นพัฒนาตนเอง พัฒนาคนในองค์กรให้ดาเนิน
ธุรกิจ ดาเนิ น วิถีชีวิตบนฐานคุ ณ ธรรม จริยธรรม มีห ลั กเกณฑ์ ในการสอบทาน การประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนมี
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่ส ามารถน าไปใช้เป็ นเครื่องมือในการถ่ายทอดรูปแบบ ขั้นตอน วิถีการดาเนินธุรกิจ การ
ประพฤติ อบรม ถ่ายทอดวิถีก ารด าเนิ น การตามแนวทางที่ เป็ น รูป ธรรม มี ม าตรฐานที่ จับ ต้ องได้ ให้ แก่ องค์ก ร
เครือข่ายที่สนใจจะดาเนินตามแนวทางองค์กรคุณธรรมได้ จึงได้ดาเนินการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยเริ่มดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยเงินสะสม (เงินทุน) ของศูนย์
คุณ ธรรม โดยเริ่ มน าร่องใช้ กับ เครื อข่ายกลุ่ มเป้ าหมาย 4 กลุ่ ม คือ เครือ ข่ายกลุ่ ม องค์ก รชุ มชน เครือข่ายกลุ่ ม
สถาบันการศึกษา เครือข่ายกลุ่มธุรกิจเอกชน และเครือข่ายกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูน ย์คุณ ธรรม จึงขอเสนอโครงการส่ งเสริมการพัฒ นาองค์กรคุณ ธรรมสู่
มาตรฐานคุณธรรม เพื่อเป็นมาตรการสาคัญในการปฏิรู ปมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในสังคมไทย ที่
46

เป็นดาเนินการเพื่อการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577) (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 ที่มีกรอบความคิดหลักในการ
กาหนดนโยบาย โดยคานึงถึงค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติจะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์แห่งชาติ และมาตรา 76 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพื่อ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ทาให้การบริหารงานบุคคลของหน่ วยงานของรัฐ เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม
๒. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานองค์กรคุณธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่ อ ขยายผลการใช้ ม าตรฐานองค์ ก รคุ ณ ธรรมใน 5 เครื อ ข่ า ยกลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ เครื อ ข่ า ยกลุ่ ม
สถานศึกษา (ขยายผลจากโครงการโรงเรียนคุณธรรมนาสู่นวัตกรรมสังคม โครงการต้นแบบสุภาพชน คนอาชีวะ และ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นานักศึกษา) เครือข่ายกลุ่มชุมชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน
(ขยายผลจากโครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว) เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ และเครือข่ายกลุ่มองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)
3. เพื่อพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรมในสังคมไทย
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1. องค์กรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม และเกิดการทดลองใช้มาตรฐานองค์กร
คุณธรรมจาก 5 เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย (เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่มชุมชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรธุรกิจ
หรือเอกชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ และเครือข่ายกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 100 องค์กร
2. องค์ความรู้การพัฒ นาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรมประกอบไปด้วย (1) องค์ความรู้การ
พัฒนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ (2) องค์ความรู้การพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรม สาหรับเครือข่าย
ส่งเสริม และ (3) องค์ความรู้การพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรม สาหรับเครือข่ายปฏิบัติ 3 องค์ความรู้
๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1. องค์กรที่เข้าร่วมโครงการพัฒ นามาตรฐานองค์กรคุณธรรมยกระดับเป็นองค์กรนาในการสร้าง
ความเปลี่ย นแปลง (Change agent) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒ นาองค์กรคุณ ธรรม และกระบวนการรับรอง
มาตรฐานองค์กรคุณธรรมกับองค์กรต่างๆที่สนใจพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม 5 องค์กร
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 เริ่มตั่งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
๕. สถานที่
เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่มชุมชนกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ
และเครือข่ายกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์สร้างและพัฒนาองค์กรคุณธรรม และการ
พัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๖. งาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
1
2
3

งาน/กิจกรรม
ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ
การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมคุณธรรม
การพัฒนาศักยภาพผูน้ าขับเคลือ่ นคุณธรรม
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ระยะเวลา
12 เดือน
(1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม
เครือข่ายทางสังคม และ
กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรม

๗. งบประมาณ
งบประมาณ 8,188,800 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่
1

รายการค่าใช้จ่าย
ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ
1. ศึกษาและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมด้ านคุ ณ ธรรมของสั งคมไทย และประสบการณ์ ก ารพั ฒ นามาตรฐาน
คุณธรรมทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์สังเคราะห์การพัฒนามาตรฐานคุณธรรมจาก
กลุ่มเป้าหมายนาร่อง 4 กลุ่มเครือข่าย (สถาบันการศึกษา กลุ่มธุรกิจเอกชน ชุมชน กลุ่ม
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล)
1.1 ทบทวนวรรณกรรมเรื่ องพั ฒ นามาตรฐานกระบวนการรั บรอง และจั ดท าร่ าง
มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ (180,000 บาท)
1) หมวดค่าดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเอกสาร 18,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม focus group กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง x 81,000 บาท = 162,000 บาท
(ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร 5 คน x 1,200 บาท x 5 ชม. = 30,000 บาท)
(ค่าอาหาร 150 คน x 200 บาท x 1 มื้อ = 30,000 บาท)
(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 10,500 บาท)
(ค่าเอกสารประกอบการประชุม 150 ชุด x 70 บาท = 10,500 บาท)
1.2 จัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อศึกษาและพัฒนาร่างมาตรฐานคุณธรรม (60,000 บาท)
1) หมวดค่าตอบแทน (36,000 บาท)
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร (5 คน x 1,200 บาท x 6 ชม. = 36,000 บาท)
2) หมวดค่าดาเนินงาน (24,000 บาท)
- ค่าอาหาร (50 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) = 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) = 3,500 บาท
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม (50 ชุด x 70 บาท) = 3,500 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ 2,000 บาท
1.3 จัดเวทีนาเสนอมาตรฐานคุณธรรม (150,000 บาท)
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร 5 คน x 1,200 บาท x 6 ชม. = 36,000 บาท
- ค่าอาหาร 150 คน x 200 บาท x 1 มื้อ = 30,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน x 35 บาท x 2 มือ้ = 10,500 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 150 ชุด x 70 บาท = 10,500 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม (150 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว) = 60,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท
1.4 จัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรม
(2 ครั้งๆ ละ 50,000 บาท รวม 100,000 บาท)
1) หมวดค่าตอบแทน (30,000 บาท)
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร (5 คน x 1,200 บาท x 5 ชม. = 30,000 บาท)
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จานวนเงิน
(บาท)
1,233,696

ที่

2

รายการค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน
(บาท)

2) หมวดค่าดาเนินงาน (20,000 บาท)
- ค่าอาหาร (50 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) = 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) = 3,500 บาท
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม (50 ชุด x 70 บาท) = 3,500 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท
1.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องกระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรม (150,000 บาท)
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร 5 คน x 1,200 บาท x 6 ชม. = 36,000 บาท
- ค่าอาหาร 150 คน x 200 บาท x 1 มื้อ = 30,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 10,500 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 150 ชุด x 70 บาท = 10,500 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม (150 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว) = 60,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท
1.๖ จัดเวทีแลกเปลี่ยนผลการนา (ร่าง) มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติไปทดรองใช้ใน
กลุ่มนาร่อง (153,696 บาท)
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร 5 คน x 1,200 บาท x 6 ชม. = 36,000 บาท
- ค่าอาหาร 150 คน x 200 บาท x 1 มื้อ = 30,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 10,500 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 150 ชุด x 70 บาท = 10,500 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม (150 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว) = 60,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 5,000 บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ = 1,696 บาท
1.7 จั ดท าองค์ ความรู้ร่ างมาตรฐานคุ ณธรรมแห่ งชาติ และกระบวนการรับรอง
(200,000 บาท)
- ค่าจัดทาเอกสารวิชาการหลังการประชุม (Proceedings) โดยเป็นการจัดพิมพ์รายงาน
ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นจากการจัดประชุมนาเสนอ = 200,000 บาท
(ค่าออกแบบศิลปกรรม ราคา 20,000 บาท)
(ค่าจัดพิมพ์รูปเล่ม ขนาด A5 (12.8 x 21 เซนติเมตร) จานวน 3,000 เล่ม x
55 บาท = 180,000 บาท)
1.๘ งบบริหารจัดการโครงการ (240,000 บาท)
- จ้า งเหมาบริก าร ผู้ป ฏิบัติง านสนับ สนุน การดาเนิ น โครงการ (1 คน x 12
เดือน x 20,000 บาท = 240,000 บาท)
การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมคุณธรรม
4,350,000
2.1 จัดประชุมกลไกขับเคลื่อนเรื่องมาตรฐานองค์กร (150,000 บาท)
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร 5 คน x 1,200 บาท x 6 ชม. = 36,000 บาท
- ค่าอาหาร 150 คน x 200 บาท x 1 มื้อ = 30,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 10,500 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 150 ชุด x 70 บาท = 10,500 บาท
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- ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม (150 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว) = 60,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท
2.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมและการขยายผล (4,000,000 บาท)
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานระดับต่างๆ แบ่ง
ตามกลุ่มเป้าหมาย 5 เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา
เครือข่ายกลุ่มชุมชน เครือข่ ายกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ
และเครือข่ายกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นละ 150 คน ระยะเวลาการจัด 3 วัน รวม
ทั้งหมด 5 รุ่น (521,520 บาท x 5 ครั้ง) รวม 2,607,600 บาท
1) หมวดค่าตอบแทน (64,800 บาท)
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร (1,200 บาท x 3 คน x 6 ชม. x 3 วัน) = 64,800 บาท
2) หมวดค่าดาเนินงาน (456,720 บาท)
- ค่าอาหาร (150 คน x 200 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน) = 180,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน) = 31,500 บาท
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม (150 คน x 750 x 2 คืน) = 225,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (150 ชุด x 70 บาท) = 10,500 บาท
- ค่าจัดทาชุดข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในระบบออนไลน์ 7,600 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,120 บาท
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้เรื่องการพัฒนาการ
รั บ รองมาตรฐานองค์ ก รคุ ณ ธรรม จ านวน 2 ครั้ ง (696,200 บาท x 2 ครั้ ง =
1,392,400 บาท) เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจกับสังคมไทยในเรื่อง
การรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม
1) หมวดค่าตอบแทน (43,200 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 3 คน x 6 ชม. x 2 วัน) = 43,200 บาท
2) หมวดค่าดาเนินงาน (653,000 บาท)
- ค่าอาหาร (300 คน x 200 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน) = 240,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (300 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน) = 42,000 บาท
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม (300 คน x 750 x 1 คืน) = 225,000 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว = 120,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (300 ชุด x 70 บาท) = 21,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท
2.3 จัดประชุมติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาองค์กรสู่
มาตรฐานองค์กรคุณธรรม (200,000 บาท)
1) หมวดค่าตอบแทน (60,000 บาท)
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร (1,200 บาท x 5 คน x 5 ชม. x 2 วัน) = 60,00 บาท
2) หมวดค่าดาเนินงาน (140,000 บาท)
- ค่าอาหาร (100 คน x 200 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน) = 40,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 35 บาท x 2 มือ้ x 2 วัน) = 14,000 บาท
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม (100 คน x 750 x 1 คืน) = 75,000 บาท
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- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (100 ชุด x 70 บาท) = 7,000 บาท
- ค่าจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน 4,000 บาท
การพัฒนาศักยภาพผู้นาขับเคลื่อนคุณธรรม
1,350,000
3.1 พัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรกับภาคีนักวิชาการ (150,000 บาท)
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร 5 คน x 1,200 บาท x 6 ชม. = 36,000 บาท
- ค่าอาหาร 150 คน x 200 บาท x 1 มื้อ = 30,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คน x 35 บาท x 2 มือ้ = 10,500 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 150 ชุด x 70 บาท = 10,500 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม (150 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว) = 60,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท
3.2 พัฒนาศักยภาพผู้นา จัดอบรมวิทยากรคุณธรรมและอบรมแกนนาคุณธรรม
(1,000,000 บาท)
- การดาเนินการก่อนการจัดเวที (1,000 บาท)
ค่าจัดส่ งเอกสาร (ไปรษณี ย์ ) ปะชาสั มพั นธ์การจัดเวทีพั ฒนาผู้นาการเปลี่ ยนแปลง
(Change Agent) = 1,000 บาท
- จั ดเวที พั ฒนาผู้ น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในการพั ฒนาองค์กรสู่
มาตรฐานองค์ กรคุณธรรม (เครือข่ายระดั บส่งเสริม) แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย 5 เครือข่าย
กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบไปด้วยแกนนาจากเครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่ มชุมชน
เครือข่ายกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ และเครือข่ ายกลุ่มองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 150 คน ระยะเวลาการจัด 2 วัน รวมทั้งหมด 3 รุ่น (333,000 บาท x
3 ครั้ง) = 999,000 บาท
1) หมวดค่าตอบแทน (28,800 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 2 คน x 6 ชม. x 2 วัน) = 28,800 บาท
2) หมวดค่าดาเนินงาน (304,200 บาท)
- ค่าอาหาร (150 คน x 200 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน) = 60,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน) = 21,000 บาท
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม (150 คน x 750 x 1 คืน) = 112,500 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (150 ชุด x 70 บาท) = 10,500 บาท
- ค่าผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีสั้นกระบวนการพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงความยาวไม่
เกิน 5 นาที 2 ตอน x 50,000 บาท = 100,000 บาท
- ค่าวัสดุอื่นๆ 200 บาท
3.3 ติดตาม ประเมินผล และอื่นๆ จานวน 4 ครั้ง x 50,000 บาท = 200,000 บาท
- ค่าจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน 20,000 บาท
- ค่าที่พักสาหรับเจ้าหน้าที่ (750 บาท x 6 คน x 2 คืน) = 9,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 5 คน (240 บาท x 6 คน x 3 วัน) = 4,320 บาท
- ค่าเช่าเหมารถตู้สาหรับเจ้าหน้าที่ 3 วันเดินทางล่วงหน้า (2,800 บาท x 3 วัน) = 8,400 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ 3,280 บาท
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- จ้างเหมาบริ การ ผู้ ปฏิบัติงานสนับสนุนการดาเนินโครงการ (1 คน x 12
เดือน x 50,000 บาท = 600,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานส่วนกลาง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน
(บาท)
600,000
655,104
8,188,800

๘. ผลผลิต
1. เกณฑ์มาตรฐานองค์กรคุณธรรมนาร่องใน 5 เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา
เครือข่ายกลุ่มชุมชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ และเครือข่ายกลุ่มองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับในการนาไปปฏิบัติ
2. เกณฑ์มาตรฐานกลางองค์กรคุณธรรมที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับในการนาไปปฏิบัติ
3. กระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรมที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับใน
การนาไปปฏิบัติ
4. องค์กรที่เข้าร่ว มโครงการพั ฒ นามาตรฐานองค์กรคุณ ธรรม และเกิดการทดลองใช้มาตรฐานองค์กร
คุณธรรม จาก 5 เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่มชุมชน เครือข่ายกลุ่มองค์กร
ธุรกิจหรือเอกชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ และเครือข่ายกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จานวนรว ม
100 องค์กร
5. ฐานข้อมูลองค์กรภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม
6. หลั ก สู ต ร ชุ ด เครื่ องมื อ องค์ค วามรู้ และสื่ อ ต่างๆ เพื่ อสนั บ สนุ น การพั ฒ นาสู่ อ งค์ กรคุ ณ ธรรม และ
กระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรม
๙. ผลลัพธ์
1. เกณฑ์มาตรฐานองค์กรคุณ ธรรมนาร่องใน 5 กลุ่ มเป้าหมาย คือ กลุ่ มสถานศึกษา กลุ่ มชุมชน กลุ่ ม
องค์กรธุรกิจหรือเอกชน กลุ่มองค์กรภาครัฐ และกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นแนวทางให้องค์กร
ต่างๆนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร หรือปรับใช้ให้เหมาะสมตามลักษณะขององค์กร
2. เกณฑ์มาตรฐานกลางองค์กรคุณธรรมที่เป็นหลักคุณธรรมร่วมที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรคุณธรรมนา
ร่องใน 5 เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย (เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่มชุมชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือ
เอกชน เครื อ ข่ า ยกลุ่ ม องค์ ก รภาครั ฐ และเครื อ ข่ า ยกลุ่ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ) ซึ่ ง น าไป สู่ ก ารพั ฒ นา
กระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม
3. กระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรมที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับใน
การนาไปปฏิบัติในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรต่างๆในสังคมไทยในมิติคุณธรรม
4. องค์กรคุณธรรมอย่างน้อย 100 แห่ง จะเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่ มงานส่ งเสริมคุณ ธรรมเครือข่ายทางสั งคม และกลุ่ มงานพั ฒ นาองค์ความรู้นวัตกรรม ศูนย์คุณ ธรรม
(องค์การมหาชน)
1. นางสาวสุขุมาล
มลิวัลย์ เบอร์โทร 081-347-2211
2. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า เบอร์โทร 081-530-4161
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๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี)
๑๒. การติดตามและประเมินผล
ประเมินจากการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมของศูนย์คุณธรรมไปขยายผล และพัฒนาต่อยอดการดาเนินงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในเชิงนโยบาย ส่งเสริมขยายผล หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ
๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกณฑ์ มาตรฐานองค์กรคุณ ธรรมนาร่องใน 5 เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์มาตรฐานกลางองค์กร
คุณธรรม และกระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรมที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับใน
การนาไปปฏิบัติในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรต่างๆในสังคมไทยในมิติคุณธรรม
2. องค์กรคุณธรรมมีกลไกขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้าง
สังคมคุณธรรม
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แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการ : โครงการสมัชชาคุณธรรม
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
11,220,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย  งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 ยุ ทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพั ฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 แผนฯ ๑๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) : ข้อ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
 วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : 2. สนับสนุนการรวมพลังของ
เครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดประชุมสมัชชาคุณ ธรรมแห่งชาติที่
สอดคล้ องกับ แนวทางหรือกรอบการดาเนิ นงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณ ธรรมแห่ งชาติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย
 ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือ
ประชารั ฐ เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นงานด้ านคุ ณ ธรรมจริย ธรรม กลยุ ท ธ์ที่ 1 สนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ 2 จัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 02 644 9900 – 400 โทรสาร 02 644 4901
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รั ฐ บาลได้ มี น โยบายในการขับ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาประเทศ 20 ปี โดยมี เป้ าหมายให้
ประเทศไทย มั่น คง มั่งคั่ ง ยั่ งยื น ด้วยการบูรณาการความร่ว มมือประชารัฐ เพื่ อสร้างสั งคมคุณ ภาพและสั งคม
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559-2564) เมื่อวันที่ 12 กรกหาคม 2559 ให้เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการส่งเสริมคุณธรรม โดยนากลไกประชารัฐมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ดังกล่าว
กระบวนการสมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกลไกหนึ่ งที่สนับสนุนการสร้างการรับรู้และการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งคุณ ธรรมแห่งชาติ โดยเป็ นเวทีกลางในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กาหนด
ทิศทาง และพัฒ นานโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดีในระดับจังหวัด ภูมิภ าค และ
ระดับชาติ และสร้างกระแสคุณธรรมอย่างมีพลังจากทุกภาคส่วนในสังคม
ที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ประชาชน จัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อการขับเคลื่อนงานคุณธรรมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ ปี 2558 จนถึ งปั จ จุ บั น และยุ ท ธศาสตร์ศู น ย์คุ ณ ธรรม ปี 2560-2564 คณะกรรมการศู น ย์คุ ณ ธรรม
กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานของศูนย์คุณธรรมต้องมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ “ประชาชนมีจิตสานึกและพฤติกรรมเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ”โดยเน้นคุณธรรม 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนขบวนการสมัชชาคุณธรรม มีความ
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เข้มข้นทั้งในด้านเนื้อหาและด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของสังคมไทย ตอบสนองแนวนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม และ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรตามมาตรา 7 (1) ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังกลุ่มหรือเครือข่าย
ทางสั ง คม และประสานความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นจั ด สมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทาง
คณะกรรมการส่งเสริ มคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2561-2565 ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ที่ 1 ส่ งเสริมความร่ว มมื อประชารัฐ เพื่ อขับเคลื่ อนงานด้าน
คุณ ธรรมจริ ย ธรรม กลยุ ท ธ์ที่ 3 สนั บ สนุ น และดาเนิ น การจั ดสมั ช ชาคุ ณ ธรรม และกลยุท ธ์ที่ 4 สนั บ สนุ น การ
ขับ เคลื่อนแผนแม่บ ทส่งเสริมคุณ ธรรมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) เป็นกรอบแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบัติงานในองค์กร และสร้างกลไกการติดตาม และทางานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์คุณธรรมกับ
หน่วยงานองค์กรภาคีทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ โดยในปีงบประมาณ 2562 เป็นการจัดสมัชชาคุณธรรม
ระดับภาคและระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
ในปี ที่ ผ่ านมา และขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ตามแนวทางแผนแม่ บ ทส่ งเสริม คุ ณ ธรรมแห่ งชาติ ในปี ที่ 3 ครอบคลุ ม
หน่วยงานทุกภาคส่วน และรวมพลังเครือข่ายองค์กรในการผลักดันให้เกิดนโยบายด้านคุณธรรมในระดับองค์กร และ
ระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ และนานโยบายดังกล่าวไปขยายผลสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมไทย
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแนวนโยบายสู่การ
ปฏิบัติของทุกภาคส่วน
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการดาเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริม
คุ ณ ธรรมในระดั บ องค์ ก รและพื้ น ที่ ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารผลั ก ดั น ประเด็ น งานการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมของชาติ ผ่ า น
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติอย่างเป็นระบบ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1. จานวนองค์กร เครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและประกาศตัวเป็นองค์กรที่จะ
ขับเคลื่อนคุณธรรม ไม่น้อยกว่า 250 องค์กร
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/กระบวนการสมัชชาคุณธรรมและการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 5,000 คน
3. ชุมชน/องค์กร/เครือข่ายคุณธรรมต้นแบบ ได้มีพื้นที่นาเสนอผลงานด้านการส่งเสริ มคุณธรรมต่อ
สาธารณะในงานสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม
ไม่น้อยกว่า 100 องค์กร/กรณีตัวอย่าง
4. จานวนบุคคล/องค์กร ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรม ไม่น้อยกว่า 100 คน/องค์กร
5. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ จานวน
1 ฐานข้อมูล มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 200 องค์กร
6. องค์ ความรู้ที่ ได้จ ากกระบวนการสมั ช ชาคุณ ธรรมระดับ ต่างๆ รวมถึงองค์ความรู้การส่ งเสริม
คุณธรรมที่สนับสนุนแนวนโยบายด้านคุณธรรมขององค์กร และภาคีเครือข่าย ไม่นอ้ ยกว่า 4 เรื่อง
๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)

1. หน่วยงาน องค์กร กลุ่มเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาองค์ความรู้ด้าน
คุณธรรม แนวนโยบายด้านคุณธรรมทั้งในระดับองค์กร ระดับชาติที่เกิดจากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมไปขยายผลได้ตาม
บริบทของแต่ละองค์กร
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของแต่ละจังหวัด ภูมิภาค ชาติเกิดจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมและนาสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
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3. กระบวนการสมัชชาคุณธรรม สามารถตอบสนองแนวนโยบายคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
หรือยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมตามบทบาทภารกิจขององค์กร

๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
๕. สถานที่
สมัชชาคุณธรรมระดับชาติ (สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10) ณ กรุงเทพมหานคร
สมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค เพื่อขยายผลสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่
ภาคเหนือ:จัดที่จังหวัดสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดอุดรธานี ภาคใต้:จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภาคกลาง :
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอื่นๆ ตามมติคณะกรรมการจัดงาน/กรรมการศูนย์คุณธรรม/ตามข้อตกลงของ
องค์กรภาคีสมัชชาระดับต่างๆ เป็นผู้กาหนดตามความพร้อมและเหมาะสมกับสถานการณ์หรือประเด็นหลักการจัด
งาน
๖. งาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
การดาเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ในปี 2562 มีการดาเนินกิจกรรมสาคัญหลักๆ 3 กิจกรรมซึ่งมี
ความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในแต่ละกระบวนการคือ 1) การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 4 ภาค เพื่อแปลง
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับองค์กร พื้นที่จังหวัด 2) การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ ที่ได้รับความเห็นชอบตาม
กรอบแนวทางคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายคุณธรรม
ทุกภาคส่วน ในการผลักดันให้เกิดข้อตกลงร่วม ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือก่อเกิดเป็นวาระด้านคุณธรรมของชาติ 3)
สนับสนุน การขับเคลื่อนงานตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
ผ่านกลไกระดับกระทรวง ทั้ง 20 กระทรวง และกลไกระดับจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ที่
1

2

3

4

งาน/กิจกรรม
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า น
คุ ณ ธรรม และข้ อ มู ล การส ารวจสถานการณ์ ด้ า นคุ ณ ธรรม
ภาพรวมของสั ง คมไทย เพื่ อ กาหนดกรอบประเด็ น หลั กและ
จัดทาแนวทางในการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ทั้ง
ในเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่
น าเส น อ ก รอ บ แ น ว ท างก าร จั ด ส มั ช ช าคุ ณ ธรรม ให้
คณะกรรมการส่ ง เสริม คุ ณ ธรรมแห่ งชาติ พิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบ วัตถุประสงค์ ประเด็นเนื้อหาหลัก และกิจกรรมสาคัญ
ของงาน เพื่ อ น ามาจั ด ท าแผนการจั ด กระบวนการสมั ช ชา
คุณธรรมในระดับต่างๆ และเชื่อมโยงการทางานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กั บ ประเด็ น การจั ด งานเพื่ อ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มขั บ เคลื่ อ นงาน
สมัช ชาคุณ ธรรม และสร้างกลไกความร่วมมื อจากผู้ เกี่ยวข้อง
และจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ในการดาเนินงานสมัชชา
คุณธรรมระดับภูมิภาค ระดับชาติ
จัดประชุม/เวทีระดมความคิดเห็น “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่
อยากทา” เพื่ อเตรีย มประเด็ น เนื้ อหาและรูป แบบการจัด งาน
สมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ร่วมกับหน่วยงาน เครือข่ายองค์กร
ภาคีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม
56

ระยะเวลา
ต.ค. 61 – พ.ย. 61

พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

ต.ค. 61 –เม.ย. 62

ต.ค. 61 –เม.ย. 62

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและ
สมัชชาคุณธรรม

ที่
5

งาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ดาเนินงานด้านวิชาการเพื่อกาหนดเนื้อหา ประเด็น และรูปแบบ ต.ค. 61 – เม.ย. 62
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการจัดทาข้อมูลเอกสารวิชาการ
นาเข้าในการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคเพื่อผลักดัน
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
6 สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมภายใต้ แ ผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม ต.ค. 61 – เม.ย. 62
คุณธรรมแห่งชาติ และประเด็นคุณธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน
สู่การปฏิบัติทั้งในระดับองค์กร ระดับพื้นที่ จังหวัดเป้าหมาย
เพื่อถอดบทเรียนนาเสนอในเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ
7 รวบรวม สั ง เคราะห์ องค์ ค วามรู้ กิ จ กรรมเชิ ง รูป ธรรม การ พ.ย. 61 – มี.ค. 62
ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมของกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยทางสั ง คม เพื่ อ น ามา
เผยแพร่ขยายผลในงานสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ
8 สนับสนุนการรณรงค์สร้างกระแสด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ พ.ย. 61 – ส.ค. 62
สร้างการรับรู้และเชิญชวนให้หน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่ วไปเข้ามามี ส่ วนร่ว มในกระบวนการสมั ช ชา
คุณธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ
9 จัดสมัชชาคุณ ธรรมระดับภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีกลางการระดม ม.ค. 62 – มิ.ย. 62
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลการขับเคลื่อนงานตาม
ประกาศเจตนารมณ์สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติปีที่ผ่านมา สู่การ
ปฏิบัติในระดับจังหวัด ภูมิภาค และนาเสนอผลงานรูปธรรมด้าน
คุ ณ ธรรมขององค์ ก รเครื อ ข่ า ยภาคส่ ว นต่ า งๆ และผลั ก ดั น
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณ ธรรมระดั บ จั งหวั ด ภูมิ ภาคตาม
วงรอบสมัชชาคุณธรรม
10 จัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ เพื่อเวทีกลางของการเชื่อมโยง มิ.ย. 62 – ก.ค. 62
และรวมพลั ง ขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรมของหน่ ว ยงาน องค์ ก ร
เครือข่ายทางสังคมให้เกิดการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกิดเป็นข้อตกลงหรือพันธะสัญญาร่วมกันของเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กร
และเป็นเวทีนาเสนอผลงานรูปธรรมด้านคุณ ธรรมขององค์กร
เครื อ ข่ า ยภาคส่ ว นต่ า งๆจากการขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทส่ ง
คุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านคุณธรรมในขณะนั้น นาสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่าง
เป็นรูปธรรม
11 การประเมินผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ใน พ.ค. 62 - ก.ย. 62
รูปแบบการจัดเวทีหรือการใช้แบบสารวจติดตามรายงานผลการ
ด าเนิ น งานเพื่ อ น าข้ อ มู ล มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมครั้งต่อไป
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๗. งบประมาณ
งบประมาณ 11,220,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่
1

รายการค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค และระดับชาติ ที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติขององค์กรเครือข่ายในเชิงประเด็น
และเชิงพื้นที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค
1) ประสานการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมใน
444,000
เชิงประเด็นเชิงพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ รวม 444,000 บาท ดังนี้
1.1 การประชุมองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ระดับจังหวัด/ภาค (สถานที่ ราชการ) 5
ครั้งๆ ละ 56,000 = 280,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (3 คน x 1,200 บาท x 4 ชม.) = 14,400 บาท
- ค่ า พาหนะเดิ น ทางผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม (50 คน x 200 บาท x 2 เที่ ย ว) =
20,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) = 10,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) = 3,500 บาท
- ค่าเอกสารการประชุม (50 คน x 70 บาท) = 3,500 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,600 บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ 2,000 บาท
1.2 ประชุมองค์กรเครือข่ายในระดับชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับชาติร่วมกัน (สถานที่ราชการ) 1 ครั้ง = 164,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน x 1,200 บาท x 4 ชม.) = 14,400 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม (100 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว) = 40,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) = 20,000 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) = 7,000 บาท
- ค่าที่พักผู้ร่วมประชุมจากต่างจังหวัด (100 คน x 750 บาท x 1 คืน) = 75,000 บาท
- ค่าเอกสารการประชุม (100 ชุด x 70 บาท) = 7,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 600 บาท
2) การจัดงานสมัชชาคุณ ธรรมแห่งชาติ ณ กรุงเทพมหานคร (2 วัน 1 คืน) 3,060,000
ผู้เข้าร่วมงาน 1,500 คน รวม 3,060,000 บาท ดังนี้
- ค่าเช่าบริการสถานที่จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ สถานที่เอกชน พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,000 ตารางเมตร ห้องประชุมใหญ่ และห้องย่อย ความจุ 1,500 คนราคารวมบริการ
อาหาร และพื้นที่จัดนิทรรศการ (ผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 1,500 คน x 500 บาท x 2 วัน)
รวม 1,500,000 บาท
- ค่าจัดจ้างดาเนิ นการบริหารจัดการในงาน ออกแบบเวที ตกแต่งสถานที่ ห้ องประชุม
และนิทรรศการ (จ้างเหมาผู้ประกอบการฯ ดาเนินการก่อน ระหว่าง และหลังงาน) = 150,000
บาท
- ค่าจ้างทีมนักวิชาการจัดกระบวนการในห้องประชุมใหญ่และห้องย่อย ตลอดงาน (เหมา
จ่ายทั้งคณะ 2 วัน ดาเนินการตามกรอบเนื้อหาและรูปแบบการจัดงาน) = 150,000 บาท
- ค่ าพาหนะเดิ น ทางผู้ เข้ าร่ วมประชุ ม (1,000 คน x 200 บาท x 2 เที่ ยว) =
400,000 บาท
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ที่

รายการค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
- ค่ าที่ พั กผู้ ร่ วมประชุ มจากต่ างจั งหวั ด (1,000 คน x 750 บาท x 1 คื น) =
750,000 บาท
- ค่าเอกสาร 1,500 คน x 70 บาท = 105,000 บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ 5,000 บาท
5,000,000
3) การจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมระดั บ ภู มิ ภ าค 4 ภาค ๆ ละ 2 วั น ภาคละ
1,250,000 บาท = 5,000,000 บาท ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน x 1,200 บาท x 4 ชม.) = 14,400 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (3 คน x 2,500 บาท x 2 เที่ยว) = 15,000 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร (3 คน x 1,200 บาท x 1 คืน) = 3,600 บาท
- ค่าเช่าสถานที่จัดงานห้องประชุมใหญ่ (จานวน 1 ห้อง ความจุ 1,000 คน) และห้อง
ประชุมย่อย (จานวน 8 ห้อง) สถานที่เอกชน เหมาจ่ายรวมค่าอาหาร 1,000 คน x 500 บาท x
2 วัน) = 1,000,000 บาท
- ค่าจ้ างทีมนักวิชาการจัดกระบวนการในห้ องประชุมใหญ่ และห้องย่อย ตลอดงาน
(เหมาจ่ายทั้งคณะ 2 วัน ดาเนินการตามกรอบเนื้อหาและรูปแบบการจัดงาน) = 80,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (1,000 ชุด x 70 บาท) = 70,000 บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (5 จุด ป้ายเวทีใหญ่ ลานนิทรรศการ ป้ายเวทีย่อย
ป้ ายหน้ างาน และป้ ายตามเส้ นทางมาสู่ งาน) ป้ ายไวนิ ลทึ บแสง 50 ตร.ม x 348 บาท =
17,400 บาท
- ค่าออกแบบ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (5 จุด ป้าย
เวที ใหญ่ ลานนิ ทรรศการ ป้ ายเวที ย่ อย ป้ ายหน้ างาน และป้ ายตามเส้ นทางมาสู่ งาน) =
25,000 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าที่ (รถตู้) (2,800 บาท x 3 วัน) = 8,400 บาท
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (6 คน x 750 บาท x 2 คืน) = 9,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (6 คน x 240 x 3 วัน) = 2,880 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,020 บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ 2,300 บาท
211,000
4) ติดตามผลการด าเนินงานและสรุปผลการดาเนินงานสมัชชา รวม 211,000
บาท ดังนี้
4.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะทางานประชุม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 51,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (4 คน x 1,200 บาท x 6 ชม.) = 28,800 บาท
(ผู้ทรงคุณวุฒิจะขึ้นอยู่กับลักษณะและประเด็นการประชุมแต่ละครั้ง ทั้งที่แต่งตั้ง
เป็นคณะทางานและไม่ได้แต่งตั้งตามความเหมาะสมของเนื้องาน)
- ค่าอาหาร (30 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) = 6,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) = 2,100 บาท
- ค่ า พาหนะเดิ น ทางผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม (30 คน x 200 บาท x 2 เที่ ย ว) =
12,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (30 ชุด x 70 บาท) = 2,100 บาท
4.2) ค่าใช้จ่ายการติดตามงาน ลงพื้นที่เข้าร่วมงาน กิจกรรมของภาคีเครือข่ายใน
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ที่

2

รายการค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
4 ภูมิภาค 3 วัน 2 คืน (จานวน 20,000 บาท x 8 ครั้ง) = 160,000 บาท ได้แก่
- ค่าเช่ารถตู้ (2,800 บาท x 3 วัน) = 8,400 บาท
- ค่าที่พัก (4 คน x 750 บาท x 2 คืน) = 6,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (4 คน x 240 บาท x 3 วัน) = 2,880 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,720 บาท
รวมเงิน
8,715,000
สนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อนยุท ธศาสตร์ช าติด้ า นการส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม และแผนแม่ บ ท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามกรอบแนวทางคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
2.1) การติดตาม วิเคราะห์ รวบรวบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายและการ
300,000
ดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านคุณธรรม เพื่อเชื่อมโยงงานและสนับสนุนแนวนโยบาย
แปลงสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์คุณธรรม รวม 418,600 บาท
- ค่ าตอบแทนบุ ค คลภายนอกในการรวบรวมวิเคราะห์ ข้อ มู ล ประเมิ น ผลการ
ดาเนิ นงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ งชาติเพื่อปรับปรุงและพัฒ นาแผนระดับ
กระทรวง 20 กระทรวงและหน่วยงานในกากับของรัฐ = 20 กระทรวง x 10,000 บาท
= 200,000 บาท
- ระดั บ จั งหวั ด 76 จั ง หวัด โดยนั ก วิ ช าการในพื้ น ที่ แ บ่ งเป็ น ภู มิ ภ าค ภาคละ
25,000 บาท x 4 ภาค = 100,000 บาท
2.2) จั ด ท าองค์ ค วามรู้ สื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม
840,000
คุณธรรมแห่งชาติ ตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบหมาย
รวม 840,000 บาท โดยการคัดเลือกต้นแบบ ดังนี้
- จั ด ท าวีดี ทั ศ น์ ก รณี ตั ว อย่างหน่ ว ยงาน องค์ ก รในระดั บ จั งหวั ด ที่ ด าเนิ น การ
ขับ เคลื่อนแผนส่ งเสริมคุณ ธรรมส าเร็จเป็ นรูปธรรม ความยาว 5 นาที 4 เรื่อง จานวน
60,000 บาท/เรื่อง = 240,000 บาท
- จัดทาวีดีทัศน์กรณีตัวอย่างหน่วยงานระดับกระทรวง ที่ดาเนินการขับเคลื่อนแผน
ส่งเสริมคุณธรรมสาเร็จเป็นรูปธรรม ความยาว 5 นาที 1 เรื่อง จานวน 60,000 บาท/
เรื่อง =60,000 บาท
- จั ด ท าวีดี ทั ศน์ ส รุป ประมวลผลการขับ เคลื่ อ นแผนแม่บ ทส่ งเสริม คุณ ธรรมใน
ภาพรวมของประเทศ ความยาว 5 นาที จานวน 1 ตอน = 60,000 บาท
- ค่าจัดทาชุดความรู้แนะนา รณรงค์และเผยแพร่คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา สาหรับการรณรงค์ขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมสาหรับประชาชนช่วงวัยต่างๆ
ได้แก่ ปฐมวัย เยาวชน วัยแรงงาน ผู้สูงอายุ เป็น หนั งสื อ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทรรศการ
ส่งเสริมคุณธรรม จานวน 4 ช่วงวัยๆ ละ 1 ชุด ๆ 120,000 บาท x 4 ชุด = 480,000 บาท
2.3) สนั บ สนุ น การจั ดกระบวนการ ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมระดั บกระทรวง 20
245,400
กระทรวง และระดับจังหวัด 4 ภูมิภาค ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 รวม
245,000 บาท ดังนี้
2.3.1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บท
ส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมในระดั บ กระทรวง จั ดในกรุ งเทพฯ จ านวน 2 ครั้ งๆ ละ 122,700 =
245,400 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (5 คน x 1,200 บาท x 6 ชม.) = 36,000 บาท
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ที่

3
4

รายการค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
- ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม (100 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว) = 40,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) = 20,000 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) = 7,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (100 ชุด x 70 บาท) = 7,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ (4 คน x 240 บาท x 3 วัน) = 2,880 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ 4,820 บาท
รวมเงิน
1,385,400
งบบริหาร
220,000
จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการดาเนินโครงการ
(1 คน x 12 เดือน x 18,500 บาท = 220,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานส่วนกลาง
897,600
รวมเงินทั้งสิ้น
11,220,000

๘. ผลผลิต
- มีการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค และสมัชชาคุณธรรมระดับชาติที่เป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย ตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
- จานวนหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายเข้าร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ไม่น้อย
กว่า 200 องค์กร
- เกิดข้อตกลงร่วมกัน/ประกาศเจตนารมณ์ ที่มีแนวทางการส่งเสริม ขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
คุณธรรมในระดับองค์กร จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ ที่เป็นผลจากกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีสมัชชา
คุณธรรม
- ได้ฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายที่ดาเนินการด้านคุณธรรม จากกระบวนการสมัชชา
คุณธรรมในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ต่อการเชื่ อมโยงข้อมูลระหว่าง
เครือข่ายคุณธรรม เผยแพร่ขยายผลแก่ผู้สนใจ
๙. ผลลัพธ์
- ผลการจัดสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ทาให้เกิดข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงาน เครือข่ายในการกาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
- กระบวนการสมัชชาคุณธรรมเป็นเวทีกลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม น าสู่ ก ารพั ฒ นา ต่ อ ยอด ขยายผลในระดั บ องค์ ก ร/พื้ น ที่ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม จนเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
- เกิดกลไกการดาเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่ อันเป็นผลจากเวทีสมัชชาคุณธรรมใน
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ
- องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมได้รับการพัฒนา ยกระดับและเชื่อมโยงการทางาน
ร่วมกันระหว่างสมาชิกของแต่ละเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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1. นายประมวล บุญมา เบอร์โทร 089-189-3392
๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี)
๑๒. การติดตามและประเมินผล
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะจัดให้มีการวิจัย และสร้างเครื่องมือในการติดตามประเมินผลในสองส่วน
ส่วนที่ 1 การประเมินผลกระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ของศูนย์คุณธรรมและหน่วยงาน
องค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่นากรอบแนวทางการดาเนินงานจากข้อเสนอเชิงนโยบาย ปฏิญญาคุณธรรม /ประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่าย ไปขยายผลสู่การปฏิบัติในองค์กร เพื่อประเมินผลสาเร็จด้านปริมาณ ด้าน
คุณภาพ การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
การขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมในครั้งต่อไป
ส่ ว นที่ 2 การประเมิ น ผลการด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ งชาติ ข อง
หน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมภายใต้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในช่วงสิ้นปีเพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในปีต่อไป
๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจนเป็นวาระคุณธรรมระดับภูมิภาค ระดับชาติ
2. เกิดการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับต่างๆ อย่างกว้างขวาง
3. หน่วยงานองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในพื้นที่เป้าหมายสามารถนาปฏิญญาคุณ ธรรม/ประกาศ
เจตนารมณ์ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันในเวทีสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริ มคุณธรรมแห่งชาติ ไปขยายผลสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกจังหวัดที่ดาเนินการ
4. ทาให้ สังคมตระหนั กถึงความสาคัญและความจาเป็นในการร่วมแก้ไขปัญญาคุณธรรม ของสั งคมไทย
รวมทั้งส่งเสริมการนานโยบายสาธารณะเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไปขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
5. หน่วยงานที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด มีความ
เข้าใจต่อแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ และสามารถแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
แผนงานบูรณาการ
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แผนงาน : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
งบประมาณ
4,100,000 บาท (สี่ล้านหนึง่ แสนบาทถ้วน)
หมวดรายจ่าย  งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบเงินอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น
ความสอดคล้องกับนโยบาย
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ ข้อ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนฯ ๑๒ (ระบุ ) : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริห ารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
 แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) : (6) พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม
 วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : 2. สนับสนุนการรวมพลังของ
เครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้อง
กับแนวทางหรือกรอบการดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
 ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือ
ประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและเครือข่าย
เชิงประเด็นองค์กร พื้นที่
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 02 644 9900 – 400 โทรสาร 02 644 4901
๑. หลักการและเหตุผล
ผลการด าเนิ น งานโครงการศึ ก ษาสถานการณ์ คุ ณ ธรรมของสั ง คมไทยโดยศู น ย์ คุ ณ ธรรมร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2558 พบว่า สถานการณ์ปัญหาคุณธรรมในสังคม 8 ประเด็น ได้แก่ 1) ขาดความซื่อสัตย์
สุจริตที่ส่งผลให้เกิดการคอร์รัปชัน 2)ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคของภาคธุรกิจ 3)ความประพฤติไม่เหมาะสม
ของผู้ น าทางศาสนา 4)ขาดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ บทบาทหน้ า ที่ ในการให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ส มาชิ ก ในสั ง คมของ
สถาบันการศึกษา 5)ขาดความเท่าเทียมกันทางสังคม 6) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 7) แตกแยกขาดความสามัคคี
และ 8) ขาดความสานึกรับผิดชอบในความเป็นพลเมือง
ผลการส ารวจ “สถานการณ์ คุ ณ ธรรมของสั ง คมไทย” ช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม 2559 โดยศู น ย์ คุ ณ ธรรม
(องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พบว่า
ปั ญหาวิกฤตทางด้านคุณ ธรรมที่มีความรุน แรงในสังคมไทย มากที่สุ ดคือ ปัญ หาความซื่อสั ตย์ สุ จริต การทุจริต
คอร์รัปชั่น รองลงมาปัญหาขาดความสามัคคี เกิดความขัดแย้งในสังคม และปัญหาจิตสานึกสาธารณะ ขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม และ 5 อันดับของคุณธรรมที่เยาวชนไทยควรได้รับ
การปลูกฝัง พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญด้านความมีระเบียบวินัย รองลงมาความซื่อสัตย์ สุจริต และความมีน้าใจ
เอื้อเฟื้อ/เผื่อแผ่ ตามลาดับ
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอรั ป ซั่ น ฉ้ อ ราษฎร์บั งหลวง เป็ น สถานการณ์ ปั ญ หาที่ รุน แรง และมี ผ ลกระทบต่ อ
สังคมไทยอย่างมาก เพราะกระทบต่อความสงบสุข ความมั่นคง และสร้างความเหลื่อมล้าทางสังคมที่รุนแรง เป็น
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สาเหตุหลักของการสร้างให้เกิดความขัดแย้ง และการเสื่อมถอยของสังคม ทาให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ตกต่า
และไม่น่าเชื่อถือในสายตาสังคมโลก โดยเฉพาะค่า CPI ของประเทศที่ตกต่าอย่างน่าใจหาย
นโยบายรั ฐ บาล มุ่ ง สร้ า งคนดี แ ละสั งคมดี ด้ ว ยมิ ติ ท างวั ฒ นธรรมตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี และให้
ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ การสร้างความตระหนักรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ประกอบกับนโยบายการสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้อง
สร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ สอดคล้องกับข้อมูลการสรุปสถานะของประเทศเพื่อกาหนดทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริตในรูปใหม่ๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น มาตรการ กฎหมาย และนโยบายยัง
ไม่สามารถแก้ปั ญหาเหล่านี้ ได้ เกิดปั ญหาตามมาคือเรื่องของความเหลื่อมล้าในสังคม สอดคล้องตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณ ธรรมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564) และยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒ นธรรมด้านเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย และแผนการปฏิ รูปวัฒนธรรมกาหนดเป้าหมาย คนดีสังคมดี โดยมี
ชุมชนและองค์กรคุณธรรมเพิ่มขึ้น
จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า องค์กรต่างๆ มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรของตนเอง ให้เป็นองค์กร
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ซึ่งมี ความจ าเป็ นอย่างยิ่งที่บุ คลากรของแต่ละหน่วยงาน จะต้องมีค วามรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม อย่างถ่องแท้
ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ปี 2560-2564 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานของ
ศู น ย์ คุ ณ ธรรมต้ องมุ่ งให้ เกิ ดผลลั พธ์ “ประชาชนมี จิ ตส านึ กและพฤติ กรรมเพื่ อประโยชน์ ส่ วนรวมของสั งคมและ
ประเทศชาติ ” โดยเน้ นคุ ณธรรมหลั ก 4 ด้าน คื อ พอเพี ยง วินั ย สุจริต และจิตอาสา เพื่ อพั ฒนาคุ ณธรรมความดี ที่
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และให้ความสาคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อตรง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ กับสังคมไทย โดยมีเป้ าหมายที่จะพัฒนาผู้นาในกลุ่ มต่างๆ ได้เกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม มีแบบอย่างที่ดีด้าน
คุณธรรม มีอัตลักษณ์ด้านความซื่อตรงโปร่งใส สามารถเป็นผู้นาการขยายผลสู่สังคมรอบข้างในอนาคต
ดังนั้น เพื่อสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยฐานองค์
ความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์คุณธรรม ในปีงบประมาณ 2562 จึงเห็นสมควรในการดาเนินโครงการวิทยากร
ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถของผู้ เข้ า อบรมให้ ส ามารถคิ ด แยกแยะ
ผลประโยชน์ ส่ วนตัวและผลประโยชน์ ส่ว นรวม ความเป็นพลเมือง มีความอายต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต
รวมทั้งการประกาศเจตจานงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ และให้มีความ
พร้ อมในการขยายผล เพื่ อเพิ่ มโอกาสให้ กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่ ส นใจ ต้องการพัฒ นาตนเองเป็ นองค์ก ร
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคม ให้มีความเป็นผู้นาด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ต่อต้านการทุจริต สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดาเนินกิจกรรมในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ในสังคมไทย และยกระดับการ
สร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้เกิดการเกื้อหนุนการทางานระหว่างศูนย์คุณธรรม และ ป.ป.ช.ให้มากยิ่งขึ้น
2.3 พั ฒ นาขีดความสามารถของประเทศ ให้มี แหล่งบ่ มเพาะวิท ยากรกลาง ที่ ส ามารถเผยแพร่ และ
สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง เพื่อให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
2.4 เพื่อจัดทาองค์ความรู้ เพื่อขยายผล ต่อยอดเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
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1. เกิ ดวิท ยากรตั ว คูณ ในภาคประชาชนที่ ได้ รับ การพั ฒ นาศัก ยภาพ ในการส่ งเสริมและปลู กฝั ง
คุณธรรม จานวน 860 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1. เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มีต้นแบบความสาเร็จที่จะส่ง
ต่อชุมชนอื่นๆ ในระยะต่อไป ร้อยละ 80
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
๕. สถานที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนาร่อง ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพัทลุง
จังหวัดราชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดศรีสะเกษ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
๖. งาน/กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
1

2

3
4

งาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1.การเตรียมความพร้อมและพัฒนาหลักสูตร
ต.ค. 61 – ก.ย. 62 กลุ่มงานขับเคลื่อน
1.1) จัดตั้งคณะทางานและกาหนดแนวทางการทาหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ชาติและ
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
สมัชชาคุณธรรม
1.2) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/ถอดองค์ความรู้ในเขต 9 พื้นที่ ของ ป.ป.ช.
1.3) สังเคราะห์ข้อมูลพร้อมจัดทาเอกสาร
1.4) เปิดรับสมัครบุคลากรเข้ารับการอบรม
1.5) ผลิตสื่อประกอบการอบรม
2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 2 หลักสูตร
2.1) อบรมวิทยากรกระบวนการ จานวน 5 รุ่น รวม 360 คน
2.2) ขยายผลการฝึกอบรมวิทยากร สู่ภูมิภาค 5 ภาคๆ ละ 100
คน รวม 500 คน
3.ค้นหาต้นทุนความดี จากแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
เพื่อพัฒนาต่อยอด จัดทาสื่อบรรยายประกอบภาพ ส่งเสริมคุณธรรม
การติดตามประเมินผลโครงการ

๗. งบประมาณ
งบประมาณ 4,100,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่
1

รายการค่าใช้จ่าย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร, องค์ความรู้, จัดทาคู่มือ, สื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จนถึงกระบวนการเปิดรับสมัคร รวม 1,016,000 บาท
สถานที่ กทม.
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 10 คน
วิทยากร 10 คน ที่มาจากหลากหลายสาขา โดยมีลักษณะเด่นที่ตรงกัน คือ ใส่ใจ และมี
ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณธรรม
1.1) จัดตั้งคณะทางานและประชุมกาหนดแนวทางการทาหลักสูตรวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรม (วิทยากรเข้าร่วม 10 คน + เจ้าหน้าที่ 5 คน) จานวน 2 ครั้งๆละ 96,215
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จานวนเงิน
1,016,000

ที่

รายการค่าใช้จ่าย
บาท รวม 192,430 บาท ดังนี้
- ค่ า ตอบแทนวิ ท ยากร/นั ก วิช าการ (10 คน x 1,200 บาท x 5 ชม.) =
60,000 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร/นักวิชาการ จากต่างจังหวัด (5 คน x 2,500 บาท x 2
เที่ยว) = 25,000 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร/นักวิชาการ ใน กทม. (5 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว) =
2,000 บาท
- ค่าอาหารสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม (15 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) = 3,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) = 1,050 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (15 คน x 70 บาท) = 1,050 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 4,115 บาท
1.2) ลงพื้น ที่เก็บ ข้อมูล/ถอดองค์ค วามรู้ ในเขต 9 พื้น ที่ (3 วัน 2 คืน ) จานวน 9
ครั้งๆละ 21,000 บาท รวม 189,000 บาท ดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 3 วัน x 240 บาท) = 2,880 บาท
- ค่าที่พัก (4 คน x 2 คืน x 750 บาท) = 6,000 บาท
- ค่าเช่ารถตู้ (1 คัน x 3 วัน x 2,800 บาท) = 8,400 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,720 บาท
1.3) สังเคราะห์ข้อมูลพร้อมจัดทาเอกสาร จานวน 2 ครั้งๆ ละ 20,300 บาท รวม
40,600 บาท ดังนี้
- ค่าอาหาร (20 คน x 200 บาท x 1 มื้อ ) = 4,000 บาท
- อาหารว่าง (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) = 1,400 บาท
- ค่าเอกสารประชุม (20 ชุด x 70 บาท) = 1,400 บาท
- ค่าจัดทาชุดข้อมูลเพื่อเผยแพร่หลังการประชุม = 10,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,500 บาท
1.4) เปิดรับสมัครบุคลากรเข้ารับการอบรม รวม 176,000 บาท ดังนี้
- จัดทาเอกสารการเปิดรับสมัคร ดาเนินการโดยความร่วมมือภาคีเครือข่าย ใน
ภูมิภาค (1,000 ชุด x 70 บาท) = 70,000 บาท
- ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ส่งให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศทางไปรษณีย์
โดยการเปิดรับสมัครรายภูมิภาค (1,000 ชุด x 30 บาท) = 30,000 บาท
- ลงพื้ น ที่ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการปฏิ บั ติ ก ารจริ ง ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารและ
เจ้าหน้าที่ 4 คน ในระดับภูมิภาค 4 ภาคๆ ละ 1 ครั้ง (3 วัน 2 คืน) จานวน 4 ครั้งๆละ
19,000 บาท รวม 76,000 บาท ดังนี้
(ค่าที่พัก 4 คน x 750 บาท x 2 คืน) = 6,000 บาท
(ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน x 240 บาท x 3 วัน) = 2,880 บาท
(ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน x 2,800 บาท x 3 วัน) = 8,400 บาท
(ค่าวัสดุอุปกรณ์) = 1,720 บาท
1.5) จัดพิมพ์สื่อ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม 417,970 บาท
- จัดพิมพ์สื่อส่งเสริมคุณธรรม จานวน 3 ชุด ประกอบด้วย
1. คุณธรรม พื้นฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ
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ที่

2

3

4

5

รายการค่าใช้จ่าย
2. หลักการ กระบวนการพัฒ นาองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
3. ธรรมนูญสันติสุขหมู่บ้าน ฐานการเสริมสร้างคุณธรรมความดี ในสังคมไทย
(ขนาด A4 จานวน 7,000 เล่มๆ ละ 59.71 บาท = 417,970 บาท)
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 2 หลักสูตร รวม 2,200,000 บาท รายละเอียด
ดังนี้
กลุ่มเป้ าหมาย จ านวน 360 คน ที่มาจากภาคีความร่วมมือส่ งเข้าร่วม ประกอบด้ว ย
คณะกรรมการธรรมาภิบ าลจังหวัด คณะอนุกรรมการส่ งเสริมคุณ ธรรม ระดับจังหวัด
คณะกรรมการส่งเสริ มจริ ย ธรรมจังหวัด คณะ ป.ป.ช. จังหวัด เครือข่ายธุรกิจเอกชน
เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม 4 ภาค และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
2.1) อบรมวิ ท ยากรกระบวนการ จ านวน 360 คน (เวลา 3 วั น 2 คื น ) รวม
1,200,000 บาท ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชม. x 3 วัน x 4 คน) = 43,200 บาท
- ค่าอาหารผู้เข้าอบรม (360 คน x 500 บาท x 3 วัน ) = 540,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (360 คน x 35 บาท x 6 มื้อ ) = 75,600 บาท
- ค่าที่พักผู้เข้าอบรม (360 คน x 750 บาท x 2 คืน) = 540,000 บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ 1,200 บาท
2.2) ขยายผลการฝึกอบรมวิทยากร สู่ภูมิภาค 4 ภาค ดังนี้
วิ ท ยากร 360 คน ถ่ ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ที่ ได้ รั บ ในระดั บ พื้ น ที่
(2 วั น 1 คื น ) (เป้ าหมาย 4 ภู มิ ภ าค รวม 500 คน) ภาคละ 250,000 บาท รวม
1,000,000 บาท ดังนี้
- ค่าอาหาร 125 คน x 500 บาท x 2 วัน = 125,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (125 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) = 17,500 บาท
- ค่าที่พัก (125 คน x 750 บาท x 1 คืน) = 93,750 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 5 ชม. x 2 วัน x 2 คน) = 12,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,750 บาท
ค้นหาต้นทุนความดี จากแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาต่อยอด 5
เรื่อง
จัดทาสื่อวีดีทัศน์ประกอบบรรยายและเผยแพร่การส่งเสริมคุณธรรม ความยาว
3 นาที จานวน 5 เรื่อง (โดยคัดเลือกจากเครือข่ายต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพัก
โรงพยาบาล บริษัท องค์กรต่างๆ) จานวน 5 เรื่อง x 40,000 บาท = 200,000 บาท
การติดตามประเมินผลโครงการ
4.1 การติดตามลงพื้น ที่ในจั งหวัดเป้าหมาย 4 ภาค
(4 ภาค x 25,000 = 100,000 บาท)
4.2 จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการดาเนินโครงการ
(2 คน x 12 เดือน x 17,500 บาท = 420,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานส่วนกลาง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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2,200,000

200,000

520,000

164,000
4,100,000

๘. ผลผลิต
1. ชุดความรู้พ ร้อมสื่ อเรีย นรู้ส าหรับการพัฒ นาวิทยากร จานวน 2 ชุดความรู้ (ชุด ความรู้การส่ งเสริม
ครอบครัวและชุมชน และชุดความรู้การพัฒนาองค์กรคุณธรรม)
2. เกิดวิทยากรตัวคูณในภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒ นาศักยภาพ ในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จานวน 860 คน ที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และระหว่างเครือข่ายในประเทศ
๙. ผลลัพธ์
1. วิทยากรกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรตนเอง ที่สามารถจะยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม ที่มีขีดความสามารถใน
การส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
2. ศูนย์คุณธรรม เป็นแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง เพื่อให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
1. นายยงจิรายุ
อุปเสน เบอร์โทร 083-199-9514
2. นายประมวล
บุญมา เบอร์โทร 089-189-3392
๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๒. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (ปริมาณ)
เกิดวิทยากรตัวคูณในภาคประชาชนที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการ
ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จานวน
860 คน
ชุดความรู้พร้อมสื่อเรียนรู้สาหรับ
เผยแพร่ จานวน 2 ชุดความรู้
ผลผลิต (คุณภาพ)
1.วิทยากรกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรม สามารถเผยแพร่ และ
สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรตนเอง
2. มีศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมคุณธรรม
ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และระหว่าง
เครือข่ายในประเทศ

วิธีวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

วัดผลภาคปฏิบัติ

จัดเวทีสรุปผลงาน

ตรวจสอบ

แบบประเมินคุณภาพ

วัดผลภาคปฏิบัติ

แบบสารวจผลภาคปฏิบัติ
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ผู้รับผิดชอบ
นายยงจิรายุ อุปเสน

หัวหน้ากลุ่มงาน
นวัตกรรมองค์ความรู้ฯ
นายยงจิรายุ อุปเสน

๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ เข้ า อบรมและผู้ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดจากวิ ท ยากรสามารถคิ ด แยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งการประกาศเจตจานงสังคมใส
สะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. คนไทยมีพฤติกรรมไม่อดทนต่อการทุจริตเพิ่มมากขึ้น
3. เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปั ญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มีต้นแบบความสาเร็จที่จะส่งต่อ
ชุมชนอื่นๆ ในระยะต่อไป
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โครงการ
ที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก
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โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม
๑.หลักการและเหตุผล
สังคมไทยเผชิญกับวิกฤตปัญหาที่ร้ายแรง ที่ยังไม่สามารถออกจากวิกฤตได้ ที่สาคัญและเห็น
ได้ชัดเจน ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกภาคส่วน
ปัญหาการขาดสานึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ส่วนรวม ซึ่งเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในระดับประเทศ หมักหมมมานาน และคอยฉุดรั้งความเจริญเติบโต
ก้าวหน้าของสังคมในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ปัญหาสาคัญเหล่านี้ ล้วนมาจาก
ปัญหาการขาดคุณธรรมของคนในชาติ ทั้งคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความสามัคคี
ความเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ หรือ ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม จึ งจ าเป็ น ที่ รัฐบาลในปั จ จุ บั น ได้ เล็ งเห็ น
ความสาคัญ ของการพัฒ นาทุนมนุษย์ ที่เป็นรากฐานสาคัญ ของการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ โดยมี
ปรากฏอยู่ ในหลายส่ ว นของนโยบายประเทศ อาทิ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศไทย ๒๐ ปี
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ และที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔
สาระสาคัญ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของประชาชน ในระยะต่อไป คือ การส่งเสริม
การพัฒนาคุณธรรม ในทุกระบบ การบูรณาการแผนงานการพัฒนาคุณธรรมระดับพื้นที่จังหวัด การ
เชื่อมโยงและพัฒ นาเครือข่าย รวมถึงการทุ่งมั่นที่จะสร้างให้สังคมไทย เป็นแบบอย่างที่ดี งามด้าน
คุณธรรม ในนานาชาติ โดยมีคุณธรรมหลักสาคัญ ๔ ประการ เป็นคุณธรรมร่วม เพื่อการส่งเสริม
รณรงค์ในสังคม ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา
อย่างไรก็ดี โดยภาพรวม ของการส่งเสริมคุณธรรมที่ผ่านมา จะมุ่งเน้นไปที่การกากับตรวจสอบ
หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่น และ การปลูกฝังเยาวชนในโรงเรียน การ
รณรงค์การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ในรูปแบบต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ซึ่ง
ยังขาดการส่งเสริมอย่างจริงจังในภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ มีคนเกี่ยวข้องทั้งการผลิตและ
การตลาดเป็นจานวนมาก และภาคประชาสังคมในส่วนอื่นๆ ซึ่งยังมีอีกจานวนมาก มี “คน” และ
“องค์กร” จานวนมาก เกี่ยวข้องกับคนทั้งสังคม ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และคนในองค์กรทุกระดับ ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจุบัน สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น ประชาชนคนไทย กลุ่มวัยทางาน จึ งมี
ความสัมพันธ์กันในระบบองค์กรในสถานที่ทางาน และการเป็นสมาชิกองค์กรในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิต ค่านิยม รวมถึงการมีคุณธรรมของคนในองค์กรด้วย
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ในระยะที่ ผ่ านมา องค์ ก รภาคเอกชนส่ ว นใหญ่ ได้ รับ การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาองค์ ก รแห่ ง
ความสุข ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ซึ่งจะเน้นกิจกรรมสร้างสุข ๘ ประการ ได้แก่ / Happy
Body (สุ ข ภาพดี ) / Happy Heart (น้ าใจงาม) / Happy Society (สั งคมดี ) / Happy Relax
(ผ่อนคลาย) / Happy Brain (หาความรู้) / Happy Soul (ทางสงบ) / Happy Money (ปลอด
หนี้ ) / และ Happy Family (ครอบครั วดี ) เป็ น องค์ ก รที่ เห็ น คุ ณ ค่ า ในการพั ฒ นา “องค์ ก รสุ ข
ภาวะ” ที่เน้นการสร้าง “คน” และ “องค์กร” ให้มีความสุข และยั่งยืน และส่งผลให้ผลประกอบการ
ขององค์กรดีขึ้น และมีความสนใจที่จะพัฒนา “คน” และ “องค์กร” ให้มีความสุข มีความยั่งยืน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี โ ครงการ Happy Heart to Happy Society ที่ มู ล นิ ธิ หั ว ใจอาสา เข้ า ร่ ว ม
ส่งเสริมการให้ ในมิ ติด้านคุณ ธรรม ในระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ส่งเสริม “การให้ ” ในองค์ กร
“การให้” ระหว่างพนักงาน “การให้” ระหว่างพนักงานและองค์กร และ “การให้” ของพนักงาน
และองค์กร ต่อสังคม เพื่ อสร้างให้เกิด “น้าใจงาม (Happy Heart)” และสร้างให้เกิ ด “สังคมดี
(Happy Society)” โดยมีภาคีเครือข่าย Happy Heart ประมาณ ๔๐๐ องค์กร มีองค์กรต้นแบบ
การส่งเสริมเรื่องการให้ อาทิ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์, บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จากัด, บริษัท วี.เพาเดอร์
เทค จากัด, บริษัทแม่น้า สแตนเลสไวร์ จากัด (มหาชน), ฯลฯ มีองค์กรที่สนใจขยายผล เช่น บริษัท
สวนอุตสาหกรรมบางกระดี จากัด, บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จากัด (มหาชน),บริษัท
ไทยเมกิ จากัด, บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จากัด, บริษัท ไทยซันฟู้ด จากัด, ฯลฯ
จากการประชุมร่วมกันสามฝ่าย ระหว่าง สสส. ศูนย์คุณธรรม และมูลนิธิหัวใจอาสา ได้พบว่า
องค์กรในอดีตมุ่งเน้นการเป็น “องค์กรคนเก่ง (องค์กรประสิทธิภาพ)” มุ่งเป้าหมายองค์กร จากการ
มีผลประกอบการที่ดี ต่อมาได้พัฒนามาสู่ “องค์กรสร้างสุข (องค์กรสุขภาวะ)” มุง่ เป้าหมายที่คน
และองค์กร มีความสุข และมีความยั่งยืน เพื่อส่งผลต่อผลประกอบการที่ดี อย่างไรก็ดี ยังมีส่วนสาคัญ
ที่ขาดหายไป ที่จะทาให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข ได้อย่างเกิดผลระยะยาว คือ การสร้างเสริมใน
ส่วนของการเป็นผู้ให้ (Happy Heart) และ จิตใจที่มีสุข (Happy Soul) ซึ่งเป็นส่วนที่สาคัญกับ
การพัฒนาภายในตัวคน และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม โดยตรง หากมีการดาเนินการในเรื่อง
นี้ร่วมกัน ก็จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนสุขภาวะองค์กร ให้เป็นไปในทางที่รัฐบาลกาหนดเป็นยุทธศาสตร์
ประเทศ คือ คุณภาพของคนไทย ๔.๐ ที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยที่ สสส. ก็เห็น
ความสาคัญในบทบาทของศูนย์คุณธรรม ที่จะทาให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ใน
ภาคธุรกิจเอกชน ภายใต้เป้าหมายของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ตามที่กล่าว
มาแล้วนั้น
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จากการประเมินร่วมกันสามฝ่าย จึงเห็นว่า มีความเป็นไปได้สูง ที่องค์กรต่างๆ เหล่านั้น ที่เป็น
เครือข่ายองค์กรแห่งความสุข จะเข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์กรคุณธรรม” ที่เน้น
การสร้าง “คนดี” คือ มีความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา สร้าง “องค์กรคนดี” ให้มี
ความภาคภูมิใจ สามารถเสริมสร้างให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีคุณค่า และสามารถหนุนเสริมการพัฒนา
“องค์กรสุขภาวะ” Happy ทั้ง ๘ ประการ ให้มีความสาเร็จมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถส่งผลให้ผล
ประกอบการขององค์กรดียิ่งขึ้น และมีความยั่งยืน การเริ่มต้นนาร่องเพื่อพัฒนา “องค์กรคุณธรรม”
กับเครือข่ายและองค์กรภาคเอกชน ที่ให้ความสนใจในการพัฒนา “คน” และ “องค์กร” ไปสู่ความ
ยั่งยืน และมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่องค์กรคุณธรรมได้ จะเป็นการเริ่มต้น ในการสร้างกระแสการ
ขับเคลื่อนองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ อย่างกว้างขวางต่อไปด้วย รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการ
ใหม่ ( Start Up Thailand) และธุรกิจขนาดย่อมหรือ SME ในอนาคต
ยุทธศาสตร์สาคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จึงต้องรณรงค์ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ตระหนักใน
ความรับผิดชอบ และมีบทบาทส่งเสริมคุณธรรมอย่างจริงจัง เพื่อให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” เป็น
แหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี เป็นพลังสาคัญของการขับเคลื่อนสังคมไทย ๔.๐ คู่กับสังคมคุณธรรม
โดยใช้จุดแข็งของสสส.+ศูนย์คุณธรรม + มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกันขับเคลื่อนงาน
 สสส. มี พั น ธกิ จ ส่ ง เสริ ม “องค์ ก รสุ ข ภาวะ” หรื อ “Healthy Organization” หรื อ
“Happy Workplace” ที่ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ คื อ การส่ งเสริม Happy Heart (น้ าใจ
งาม) และการส่งเสริม Happy Soul (จิตใจที่มีสุข ) ซึ่งเป็นการสร้างเสริม “สุขภาพจิต
(Spiritual Health)” ให้กับคนทางานในองค์กร และการส่งเสริมคุณธรรม และองค์กร
คุณธรรม ก็เป็นการสร้างเสริม “สุขภาพจิต (Spiritual Health)” ให้กับคนทางานในองค์กร
ด้วย โดย สสส. จะมีบทบาทสนับสนุน และร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
ภาคเอกชน ในเชิงนโยบายของโครงการฯ ตลอดจนเชื่อมต่อการขับเคลื่อนงานโครงการฯ
ไปยังภาคีเครือข่าย Happy Workplace
 ศูนย์คุณธรรม ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบการผลักดันนโยบายการขับเคลื่อน
คุ ณ ธรรม โดยศู น ย์ คุ ณ ธรรมจะเน้ น หนั ก การขั บ เคลื่ อ นงานส่ ง เสริ ม องค์ ก รคุ ณ ธรรม
ภาคเอกชน ในเชิ ง นโยบายของโครงการฯ ร่ ว มกั บ ภาคี ยุ ท ธศาสตร์ ต่ า งๆ และจะใช้
ยุทธศาสตร์ แนวทาง และองค์ความรู้ ของศูนย์คุณธรรม ในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ของ
โครงการฯ
 มู ล นิ ธิ หั ว ใจอาสา มี พั น ธกิ จ ส่ ง เสริ ม การให้ แ ละการมี หั ว ใจอาสาในสั ง คม มี ฐ านการ
ขั บ เคลื่ อ นงาน Happy Heart ที่ เข้ ม แข็ ง ทั้ ง มี ภ าคี เครื อ ข่ ายจ านวนมาก และมี อ งค์
ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา “คน” และ “องค์กร” ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน
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หลายปี โดยมูลนิธิฯ จะเน้นหนักการขับเคลื่อนงานส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน ที่
เป็นรูปธรรมนาร่องในเชิงลึกของโครงการฯ
โดยใช้ จุ ด แข็ งและศั ก ยภาพของทั้ ง 3 องค์ ก ร มาร่ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นงานส่ งเสริม “องค์ก ร
คุณธรรมภาคเอกชน” ทั้งการสร้างรูปธรรมนาร่องในเชิงลึก และการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในภาพ
กว้าง
๒. เป้าหมายทั่วไป
ส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชน ตระหนักในความรับผิดชอบ และมีบทบาทเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรม ที่เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี คือ เป็นองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่ นที่จะ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดย มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้คนในองค์กรมีคุณธรรม เป็นฐานในการดาเนินชีวิต ทั้งในที่ทางาน ครอบครัว และชุมชน
และมีการรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน และสังคมที่เกี่ยวข้อง
๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ เพื่อส่งเสริมองค์กรภาคเอกชน ให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” ที่เป็นแหล่งสร้างคนดี สร้าง
องค์กรคนดี เป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และเสริมสร้างความสาเร็จ
ในการสร้าง องค์กรที่มีความสุข (Happy Workplace) มากยิ่งขึ้น
๓.๒ เพื่ อ หนุ น เสริม และพั ฒ นาเครื อ ข่ ายองค์ ก รคุ ณ ธรรม ในภาคเอกชน ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร เพื่อหนุนเสริม
ให้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมมีพลังและขยายตัวมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อจัดการความรู้และสื่อสารต่อสาธารณะ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และเกิดการสร้าง
องค์กรคุณธรรม ที่ขยายไปยังองค์กรอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
๓.๔ เพื่อขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย ประสานภาคียุทธศาสตร์ภาคเอกชน และภาคียุทธศาสตร์
ด้านนโยบาย เพื่อผลักดัน นโยบาย มาตรการ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิด
การขยายการส่งเสริมไปยังสมาชิกเครือข่ายต่างๆ ในวงกว้าง อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
 ภาคีเครือข่าย Happy Heart จานวน ๓๐๐ องค์กร ซึ่งจะเกิดการพัฒนาตนเอง เป็นองค์กร
คุ ณ ธรรม ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐๐ องค์ ก ร และเป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม ที่ ได้ มี ก ารพั ฒ นาตาม
มาตรฐานที่กาหนดร่วมกันขององค์กรภาคเอกชน ที่เป็นแบบอย่าง ไม่น้อยกว่า ๕๐ องค์กร
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๕. แนวทางสาคัญในการดาเนินงาน
๕.๑ สร้างเวทีความร่วมมือองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน
 ประสานความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์ด้านนโยบาย ได้แก่ กระทรวงแรงงาน, กระทรวง
วัฒนธรรม, ป.ป.ช.,สภาอุตสาหกรรม,สภาหอการค้าไทยฯลฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ส่งเสริมและกากับการดาเนินงานขององค์กรภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาควิชาการ ภาคสื่อสารมวลชนและภาคประชาสังคม
 จัดเวที องค์กรที่ ได้รับการยอมรับ ในสังคม ด้านการส่งเสริมและพั ฒ นาคุ ณ ธรรม เพื่ อ
แสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมในภาคเอกชน และการเตรียม
ความพร้อมองค์กรต้นแบบ เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
๕.๒ จัดฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่องกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมและองค์กรคุณธรรม
 จัดฝึกอบรม หลั กสูตรการส่งเสริมคุณธรรม, คุณธรรมหลัก ๔ ประการ, การพัฒ นาองค์กร
คุณธรรม, ฯลฯ ให้กับภาคีเครือข่าย Happy Heart / เพื่อกระตุ้นความสนใจ และให้ข้อมูล
ความรู้ที่เพียงพอ ในการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
๕.๓ พัฒนาองค์กรคุณธรรมเชิงลึก โดยการ
 จัดศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบภาคเอกชน ที่เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
 ส่งเสริมในระดับองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงานหลักของแต่ละองค์กร อย่างต่อเนื่อง
โดยมีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ที่มุ่งให้เกิดการปฏิบัติในวิถีขององค์กร
๕.๔ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและองค์กรคุณธรรม
 จัด เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทากิจกรรมส่งเสริมคุณ ธรรมและการพั ฒ นาองค์กรคุณ ธรรม
ระหว่าง องค์กรคุณธรรม องค์กรส่งเสริมคุณธรรม และองค์กรที่สนใจและตั้งใจจะเข้าร่วมเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
 จัดเวทีใหญ่ปีละครั้ง (สมัชชาองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน / อาจจะจัดในงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ) เป็น Forum การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสรุปความก้าวหน้าประจาปี
 จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ เพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาองค์ ก รส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม สู่ ก ารพั ฒ นา
มาตรฐานคุณธรรมในภาคเอกชน เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานกลาง ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมใน
ระยะต่อไป
๕.๕ จัดการความรู้ในโครงการฯ
 ประสานความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ที่ขับเคลื่อนคุณธรรม ร่วมจัดเวที
สังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกันขององค์กรต้นแบบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือดาเนินงานโครงการฯ /
จัดพิมพ์ พร้อม VCD
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 จัดการความรู้ กระบวนการส่งเสริมและพัฒ นาองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและสาธารณะ
๕.๖ พัฒนากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน ในระดับประเทศ
 ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชน ได้แก่ นสพ., TV, วิทยุ ที่ขับเคลื่อนคุณธรรม และกรม
ประชาสัมพันธ์ / สื่อสารเผยแพร่การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต่อสาธารณะวงกว้าง
 ร่วมกันพัฒนากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ที่มีน้าหนักความสาคัญในระดับประเทศ
เช่น “การมอบรางวัล” ที่น่าสนใจ น่าเชื่อถือ และมีคุณค่าต่อองค์กรที่ได้รับอย่างชัดเจน เพื่อ
ยกระดับคุณค่าขององค์กรคุณธรรมภาคเอกชนให้เด่นชัด และเป็นธงนาในการสื่อสารต่อสังคม
วงกว้าง
๖.ระยะเวลาการดาเนินงาน
 ระยะเวลา ๒ ปี ระหว่าง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๗. งบประมาณของโครงการ
 ๑๕,๓๒๔,๐๐๐ ล้านบาท
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ เชิงปริมาณ
๘.๑.๑ เกิด “องค์กรคุณธรรม” จานวน ๑๐๐ องค์กร ที่มีการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กร อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
๘.๑.๒ เกิด “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ” จานวน ๕๐ องค์กร ที่มีการดาเนินงานชัดเจน มี
ทีมงานส่งเสริมคุณธรรม และมีกิจกรรมโดดเด่น ตามมาตรฐานองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน
๘.๑.๓ มีองค์ความรู้กระบวนการส่งเสริมและปลูกฝังการพัฒนาคุณธรรมในภาคธุรกิจเอกชน
จานวน ๓ – ๕ ชุ ด ที่ สามารถเผยแพร่ให้ กั บองค์ กรกลุ่ มเป้ าหมายและองค์ กรที่ เกี่ ยวข้ อง น าไปใช้
ประโยชน์ได้
๘.๒ เชิงคุณภาพ
๘.๒.๑ พนักงานขององค์กรต่างๆ มีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น มีกิจกรรม และ
รูปธรรมที่ดีงามเกิดขึ้นมา ต่อเนื่อง ทั้งต่อบริษัทและต่อสังคม
๘.๒.๒ องค์กรคุณธรรม สามารถเสริมสร้างให้องค์กรภาคเอกชน มีภาพลักษณ์ ที่ดี มีคุณค่า
สามารถเสริมสร้างให้องค์กรมีความสาเร็จในการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) มาก
ยิ่งขึ้น และสามารถหนุนเสริมให้ผลประกอบการขององค์กรดียิ่งขึ้น และมีความยั่งยืน
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๘.๒.๓ สามารถเพิ่ ม รูป ธรรมและเพิ่ ม กระแสของการสร้ า งคนดี มี คุ ณ ธรรม สร้ า งองค์ ก ร
คุณธรรม และสร้างสังคมคุณธรรม ที่จะส่งผลต่อการสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมคนดี” ต่อไป
๘.๒.๔ เกิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ที่มีความสาคัญในระดับประเทศ ที่เป็น
การผลักดัน นโยบาย และมาตรการ ในการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น การ
มอบรางวัล ที่มีคุณค่าต่อองค์กรที่ได้รับอย่างชัดเจน
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(๑)
ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)
งานจ้างจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อการเป็นสื่อมวลชนวิชาชีพ
1. ความเป็นมา
“สื่อ” เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรสร้ำงแรงขับเคลื่อนและผลกระทบทำงสังคม ทั้งกำรสร้ำงเสริม กำรลบ
ล้ำง กำรเปลี่ยนแปลงชีวิต รวมถึงพฤติกรรมของคนได้ อย่ำงทรงพลัง ดังนั้น "สื่อสำรมวลชน" จึงถูกนำมำใช้เป็น
เครื่องมือในกำรสร้ำงสังคมที่ ดี เพรำะสื่อดี เป็นกลไกสำคัญในกำรทำหน้ำที่นำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่นำไปสู่กำร
แสวงหำทำงออกที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม รวมถึงสร้ำงแรงขับเคลื่อนกลไกต่ำงๆของสังคมให้มีพลังมำกยิ่งขึ้นอีก
ด้ ว ย ซึ่ ง กำรสื่ อ สำรที่ ดี มี คุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรม มี ค วำมรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม เป็ น สิ่ งส ำคั ญ ยิ่ งที่ ผู้ ท ำงำนด้ ำ น
สื่อสำรมวลชนจะต้องคำนึงถึงและพึงปฏิบัติตำม
ในช่วง ๑ ปีกว่ำๆ (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ที่ผ่ำนมำ สื่อต่ำงๆ โดยเฉพำะสื่อดั้งเดิมอย่ำง ฟรีทีวี ทีวี ดิจิทัล และ
หนังสือพิมพ์ กำลังเผชิญกับภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงและภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ เนื่องจำกอิทธิพล
ของสื่อใหม่อย่ำงอินเทอร์เน็ตได้เข้ำมำมีบทบำทและดึงควำมสนใจจำกผู้บริโภคมำกขึ้น พฤติกรรมของคนเสพสื่อก็
มีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว กล่ำวคือเปลี่ยนจำกกำร “เสพ” อย่ำงเดียว เป็นกำร “สร้ำง” เนื้อหำเองด้วย
ซึ่งอิทธิพลที่มำกขึ้น เรื่อยๆ ของอัล กอริธึม (algorithm) ของโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทำให้ สื่ อ
แทบทุกสำขำมองว่ำเป็นช่องทำงที่ขำดไม่ได้ในกำรดึงดูดคน และเงินโฆษณำ อีกทั้งแนวโน้มใหม่ๆ อย่ำงเช่น กำรใช้
ปั ญ ญำประดิ ษฐ์ หรือ AI ในกำรเขีย นข่ำว ก็ส่ งผลให้ สื่ อมวลชนทั้งหลำยต่ำงต้ องพร้อมที่ จะปรับตั ว ให้ ทั นกั บ
เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นสื่อในประเทศ หรือสื่อต่ำงประเทศ ต่ำงก็กำลังเผชิญกับควำมท้ำ ทำย
เหล่ำนี้เช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่น่ำสนใจและน่ำเป็นห่วงในเวลำเดียวกันก็คือ มีสื่อใดบ้ำงที่ปรับตัวท่ำมกลำงกระแส
ธุรกิจกำรสื่อสำรออนไลน์ได้ สำเร็จ โดยที่สำมำรถ “อยู่รอดทำงกำรเงิน” และ “รักษำจรรยำบรรณสื่อ” ไปพร้อม
กันในฐำนะผู้ปฏิบัติหน้ำที่สื่อสำธำรณะ ที่ต้องรำยงำนข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
อย่ำงถูกต้องเหมำะสมได้บ้ำง
นอกจำกนี้ ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน สื่อยังคงถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำไม่ได้ตั้งอยู่บนฐำนของคุณธรรม จริยธรรม
สื่ อ และบ่ อยครั้งถูก ครอบงำทำงกำรเมื อง เลื อกข้ำง ชี้ น ำ มีก ำรน ำเสนอภำพที่ รุน แรง โดยไม่ค ำนึงถึง ควำม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม ลั ก ษณะเหล่ ำนี้ ท ำให้ สื่ อ ถู ก มองถึ งจรรยำบรรณวิช ำชี พ สื่ อ ที่ ถ ดถอยน้ อ ยลง แม้ ว่ ำจะมี
หลำกหลำยองค์กร/หน่วยงำนทำงด้ำนสื่อมวลชนพยำยำมกำกับดูแลในเรื่องจริยธรรมสื่อด้วยกันเองแล้วก็ตำม เช่น
กำรจัดทำหลักสูตร กฎระเบียบ ให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมวิชำชีพ ให้ แก่
นักสื่อสำรมวลชน แต่ก็ยังมี กำรปฏิบัติงำนด้ำนสื่อที่ไม่สอดคล้องกับแนวทำงคุณธรรมจริยธรรมของสื่อ มวลชน
อำชีพหลงเหลืออยู่
ในกำรนี้ ฝ่ ำ ยส่ ง เสริ ม กำรมี ส่ ว นร่ ว ม กองทุ น พั ฒ นำสื่ อ ปลอดภั ย และสร้ ำ งสรรค์ จึ ง ได้ ร่ ว มมื อ กั บ
ศูน ย์ คุณ ธรรม (องค์กำรมหำชน) และคณะทำงำนขับเคลื่ อนและพั ฒ นำคุณ ธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน (คจส.)
ในกำรร่วมกันจัดทำกิจกรรมอบรมพัฒนำศักยภำพเพื่อกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพ ขึ้น เพื่อให้คนทำงำนด้ำนสื่อได้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องด้ำนกำรสื่อสำรสำธำรณะอย่ำงสร้ำงสรรค์ และพัฒนำทักษะวิชำชีพสื่อมวลชนให้เกิด
ควำมตระหนั ก ถึงควำมรับ ผิ ดชอบต่อกำรปฏิบั ติห น้ำที่โดยยึดหลั ก คุณ ธรรมจริยธรรมในวิช ำชีพ อย่ำงแท้ จริง
ด้วยกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ จำกตัวอย่ำงในสังคม จำกเพื่อนร่วมวิชำชีพ และจำกสื่อสร้ำงสรรค์ เพื่อสร้ำง
นักสื่อสำรรุ่นใหม่ที่พร้อมปฏิบัติหน้ำที่สื่อมวลชนแบบมืออำชีพต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้ำงกำรรับ รู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ หลักคุณ ธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติห น้ำ ที่
สื่อสำรมวลชน เพื่อกำรนำเสนอข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์
๒.๒ เพื่อส่งเสริมนักสื่อสำรรุ่นใหม่ ให้มีควำมรู้เรื่องจรรยำบรรณวิชำชีพและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
ให้พร้อมสู่กำรเป็นสื่อมวลชนมืออำชีพ
๒.๓ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักวิชำชีพสื่อ ให้เกิดควำมตระหนักต่อจรรยำบรรณวิชำชีพ เพื่อให้
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ
๓. กลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ บุคลำกรในองค์กรด้ำนสื่อสำรมวลชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓.2 สื่อมวลชนอิสระ สื่อภำคพลเมือง อำยุ 25 ปีขึ้นไป
๓.3 อินฟลูเอนเซอร์ หรือ ยูทูปเบอร์ ที่มีแนวคิดสื่อสำรที่สร้ำงสรรค์สังคม
๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
๔.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๔.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๔.๔ ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกั บหน่วยงำนของรัฐ
ไว้ ชั่ ว ครำว เนื่ อ งจำกเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนของผู้ ป ระกอบกำรตำมระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น และ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๔.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ (e-Government Procurement E-GP) ต้ อ งลงท ะเบี ยน ใน ระบ บ อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๔.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
หรื อ แสดงบั ญ ชี ร ำยรั บ รำยจ่ ำยไม่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นในสำระส ำคั ญ (ในกรณี ที่ งำนซื้ อ หรือ งำนจ้ำงมี มู ล ค่ ำเกิ น
๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท)
๔.๑๐ ผู้ป ระสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
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๔.๑๑ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในกำรจัด
ฝึกอบรม พัฒนำศักยภำพบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ด้ำนกำรสื่อสำรที่ปลอดภัย สร้ำงสรรค์ และด้ำนจริยธรรมวิชำชีพสื่อ
โดยแนบเอกสำรประกอบ อย่ำงน้อย ๓ ผลงำน
๔.๑๒ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องมีทีมงำนที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนสื่อ
กำรประสำนงำนกับภำคีเครือข่ำย กำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม กำรบันทึกและสรุปกำรประชุม และกำร
ติดตำมประเมินผลกิจกรรม
๕. ขอบเขตงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ขอบเขตงำนจ้ำงจัดกิจกรรมอบรมพัฒ นำศักยภำพเพื่อกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพ จัดให้มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
ส่ ว นที่ ๑ กำรจั ด ท ำหลั ก สู ต รส ำหรั บ สนั บ สนุ น กำรจั ด กิ จ กรรมอบรมพั ฒ นำศั ก ยภำพเพื่ อ กำรเป็ น
สื่อมวลชนวิชำชีพ
๕.๑ จัดทำหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ในกำรจัดอบรม ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำร ดังนี้
๕.๑.๑ ดำเนินกำรจัดทำหลักสูตรกำรอบรม ที่นำไปใช้ในกำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพเพื่อกำรเป็น
สื่อมวลชนวิชำชีพ โดยเนื้อหำของหลักสูตรให้เน้น ที่ประเด็น “กำรสื่อสำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสั งคม” และ
“ควำมตระหนักต่อจรรยำบรรณวิชำชีพสื่อ”
๕.๑.๒ เนื้อหำและรูปแบบของหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อนำมำใช้ในกิจกรรมกำรอบรม ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำนกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ด้วย
ส่วนที่ ๒ กำรจัดกิจกรรมอบรมพัฒนำศักยภำพเพื่อกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพ
๕.๒ ขั้นตอนก่อนกำรจัดอบรม ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำร ดังนี้
๕.๒.๑ ดำเนินกำรออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ และดำเนินกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรอบรม
ให้กระจำยสู่กลุ่มเป้ำหมำยในวงกว้ำงทั่วประเทศ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ทั้งทำงออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย
ต่ำงๆ), ออนกรำวด์ (ลงพื้นที่ประชำสัมพันธ์) , และออนแอร์ (เช่นวิทยุ โทรทัศน์) เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และเกิดควำม
สนใจในกำรสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ข่ำว
๕.๒.๒ ดำเนิ น กำรคัดเลื อกผู้ เข้ำอบรม จำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔๐ คน จำกประวัติ ผลงำน รวมถึง
แนวคิดเรื่องกำรสื่อสำรสมัยใหม่ พร้อมแจ้งรำยชื่อและข้อมูลของผู้ที่สมัคร และผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก ให้สำนักงำน
กองทุนฯ รับทรำบ
๕.๒.๓ กำรจัดเตรียมองค์ควำมรู้ตำมหลักสู ตรที่จัดทำขึ้น พร้อมวำงแผนกิจกรรมสำหรับกำรจัด
อบรมให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรคัดเลือก โดยรำยละเอียดส่วนต่ำง ๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
กองทุนฯ ด้วย
๕.๒.๔ จัดหำวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ หรือประสบควำมสำเร็จในด้ำนกำรสื่อสำรอย่ำง
สร้ำงสรรค์ เทคนิคกำรรู้เท่ำทันและเฝ้ำระวังสื่อ กำรปฏิบัติหน้ำที่สื่อมวลชนตำมหลักจริยธรรมวิชำชีพ กฎหมำยสื่อ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคม และด้ำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตำมจำนวนที่เหมำะสม
๕.๒.๕ กำรประสำนงำน และจัดเตรียมด้ำนสถำนที่ วัส ดุ อุปกรณ์ อำหำรและเครื่องดื่ม รวมถึง
สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ให้พร้อมสำหรับกำรจัดอบรมและสำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมอบรมได้ จำนวนไม่น้อย
กว่ำ ๔๐ คน โดยสถำนที่กำรจัดอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร หรือปริมณฑล หรือสถำนที่ที่สำนักงำนกองทุน ฯ
เห็นชอบ

81

(๔)
๕.๒.๖ จั ดทำแบบประเมิน ผลควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมพึ งพอใจในกำรจัดกิ จกรรม ส ำหรับ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดกำรอบรมฯ
๕.๒.๗ จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่สำหรับประสำนงำน อำนวยควำมสะดวก และติดตำมประเมินผลพร้อม
เก็บข้อมูลกำรดำเนินงำนตลอดกิจกรรม
๕.๒.๘ จัดหำช่ำงภำพมืออำชีพที่มีควำมชำนำญในกำรถ่ำยภำพและถ่ำยวิดีโอ เพื่อเก็บภำพกิจกรรม
ภำยในงำนและบริเวณโดยรอบ
๕.๓ ขั้นตอนกำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพเพื่อกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพ ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำร ดังนี้
๕.๓.๑ กำรประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เข้ำร่วมอบรม วิทยำกร และเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องทุกคน ตลอดระยะเวลำของกำรจัดอบรม ทั้งในส่วนของกำรลงทะเบียน กำรแจกเอกสำร รวบรวมแบบ
ประเมินผล จัดเตรียมอำหำรและของว่ำงที่เพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยำบำล และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำ
ให้กำรจัดกิจกรรมดำเนินไปอย่ำงรำบรื่น
๕.๓.๒ กำรบั น ทึกภำพนิ่ง แบบHD และวิดีโอ(ควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 1080p) ภำยในงำนและ
บริเวณโดยรอบ ในช่วงที่สำคัญตลอดกำรจัดกิจกรรม
๕.๓.๓ กำรจ่ ำยค่ำตอบแทน ค่ำเดินทำง และมอบของที่ระลึ กให้ ผู้ เข้ำ ร่วมอบรม วิทยำกร และ
เจ้ำหน้ำที่กองทุนฯที่เข้ำร่วมลงพื้นที่ติดตำมประเมินผล ตำมควำมเหมำะสม
๕.๓.๔ กำรจดบันทึกกำรประชุม และกำกับติดตำมพร้อมประเมินผลกำรดำเนินงำนในระหว่ำงกำร
จัดกิจกรรม ให้ตรงตำมแผนกำรดำเนินงำนที่กำหนดไว้
๕.๔ ขั้นตอนหลังกำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพเพื่อกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพ ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำร ดังนี้
๕.๔.๑ กำรรวบรวมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม วิทยำกร รวมถึงผู้เข้ำร่วมงำนทั้งหมด และช่องทำงกำร
ติดต่อ ประกอบด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมลแอดเดรส โดยจัดทำเป็นฐำนข้อมูลลงในตำรำงExcel พร้อมทั้ง
ส่งมอบเอกสำรฉบับจริงใบเซ็นต์ชื่อของผู้เข้ำร่วมฉบับจริงให้แก่สำนักงำนกองทุน ฯ
๕.๔.๒ กำรรวบรวมภำพนิ่ง โดยส่งมอบเป็นเอกสำร (คัดเลือกภำพนิ่งบำงส่วนลงในรำยงำน) และ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (บันทึกภำพนิ่งทั้งหมดลงใน USB Flash Drive)
๕.๔.๓ กำรรวบรวมวิดีโอ พร้อมจัดทำคลิปวิดีโอขนำดสั้นที่ผ่ำนกำรตัดต่ออย่ำงดี เพื่อใช้เผยแพร่
ผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำงๆของกองทุนฯ อย่ำงน้อย ๑ คลิป โดยส่งมอบทั้งไฟล์ต้นฉบับและไฟล์ที่ได้รับกำรตัดต่อแล้ว
๕.๔.๔ กำรจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ และสรุปกำรประเมินผลควำมรู้ควำม
เข้ำใจและควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม ส่งมอบให้ สำนักงำนกองทุน ฯ ในรูปแบบของเอกสำร และรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf (บันทึกลงใน USB Flash Drive)
ส่วนที่ ๓ กำรจัดเวทีนำเสนอผลงำนและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ำร่วมอบรม
๕.๕ กำรจัดเวทีนำเสนอผลงำนและมอบเกียรติบัตร ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำร ดังนี้
๕.๕.๑ วำงแผนกำรจัดเวทีนำเสนอผลงำนให้เกิดกำรเสวนำเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงวำงแผนขั้นตอนกำรรับมอบเกียรติบัตรให้มีควำมเหมำะสม
๕.๕.๒ เชิญผู้เข้ำร่วมอบรมและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมงำนเสวนำ
๕.๕.๓ จัดหำและตกแต่งสถำนที่สำหรับกำรจัดงำน พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ อำหำร เครื่องดื่ม
และองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อรองรับและอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เข้ำร่วมงำนทุกคน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด
๕.๕.๔ จัดหำพิธีกรที่มีควำมเหมำะสม อย่ำงน้อย ๑ คน
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๕.๕.๕ ประสำนงำนเชิญสื่อมวลชนเข้ำร่วมเก็บภำพบรรยำกำศงำน
๕.๕.๖ จัดเตรียมเกียรติบัตรรับรองกำรเข้ำร่วมอบรม และประธำนในพิธีมอบเกียรติ บัตร สำหรับ
ผู้ผ่ำนกำรอบรมพัฒนำศักยภำพเพื่อกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพทุกคน
๕.๕.๗ ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้ กั บ ผู้ เข้ ำ ร่ ว มงำน สื่ อ มวลชน และเจ้ ำ หน้ ำ ที่
ที่เกี่ยวข้องทุกคน ตลอดระยะเวลำของกำรจัดงำน
๕.๕.๘ กำรบันทึกภำพนิ่งแบบHD ภำยในงำนและบริเวณโดยรอบ โดยส่งมอบเป็นเอกสำร (คัดเลือก
ภำพนิ่งบำงส่วนลงในรำยงำน) และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (บันทึกภำพนิ่งทั้งหมดลงใน USB Flash Drive)
๕.๕.๙ กำรบันทึกวิดีโอ (ควำมละเอียดไม่ต่ำกว่ำ 1080p) พร้อมจัดทำคลิปวิดีโอขนำดสั้นที่ผ่ำน
กำรตัดต่ออย่ำงดี เพื่อใช้เผยแพร่ผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำงๆของกองทุนฯ อย่ำงน้อย ๑ คลิป โดยส่งมอบทั้งไฟล์ต้นฉบับ
และไฟล์ที่ได้รับกำรตัดต่อแล้ว
๕.๕.๑๐ เผยแพร่ข่ำวกำรจัดอบรมและเวทีนำเสนอผลงำน ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ อย่ำงน้อย
๑๐ ข่ำว พร้อมทั้งรวบรวมคลิปปิ้ งข่ำวทั้งหมด ในรูปแบบแฟ้มข่ำว และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (บันทึกลงใน USB
Flash Drive)
๕.๕.๑๑ รวบรวมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมงำนทั้งหมด และช่องทำงกำรติดต่อ ประกอบด้วย เบอร์โทรศัพท์
และอีเมลแอดเดรส โดยส่งมอบเป็นแฟ้มเอกสำรและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ รวมถึงส่งมอบใบลงทะเบียนฉบับจริง
แก่สำนักงำนกองทุนฯ ด้วย
๕.๕.๑๒ จัดทำเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรจัดเวทีนำเสนอผลงำน โดยส่งมอบเป็นแฟ้มเอกสำรและ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf (บันทึกลงใน USB Flash Drive)
๕.๖ สถำนที่จัดอบรม
ในเขตกรุงเทพมหำนคร หรือปริมณฑล หรือสถำนที่ ที่ สำนักงำนกองทุ นพั ฒ นำสื่อปลอดภัยและ
สร้ำงสรรค์เห็นชอบ
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ภำยใน ๑๒๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
๗. กาหนดการส่งมอบงาน
ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนจ้ำงจัดกิจกรรมอบรมพัฒนำศักยภำพเพื่อกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพ ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๕ ทั้ งหมดในรูป แบบเอกสำร จ ำนวน ๒ ชุด/งวด และอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ไฟล์ เป็ นไฟล์ word และ pdf
(บันทึกลงใน USB Flash Drive) จำนวน ๑ ชุด/งวด ให้แก่สำนักงำนกองทุนฯ โดยแบ่งกำรส่งมอบออกเป็น ๓ งวด
ดังนี้
๗.๑ งวดที่ ๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนจ้ำงตำมที่ระบุไว้ในข้ อ ๕.๑ ให้แก่สำนักงำนกองทุน ฯ ภำยใน
๔๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
๗.๒ งวดที่ ๒ ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนจ้ำงตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๒ - ๕.๔ ให้แก่สำนักงำนกองทุน ฯ
ภำยใน ๙๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
๗.๓ งวดที่ ๓ ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนจ้ ำงตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๕ ให้แก่สำนักงำนกองทุน ฯ ภำยใน
๑๒๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
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๘. เงื่อนไขการชาระเงิน
สำนักงำนกองทุนฯ จะชำระเงินค่ำจ้ำงจัดกิจกรรมอบรมพัฒ นำศักยภำพเพื่อกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพ
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ให้แก่ผู้รับจ้ำง หลังจำกวันที่สำนักงำนกองทุนฯ ได้รับเอกสำรกำรส่งมอบ และเอกสำรกำรแจ้ง
ชำระเงิน โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยชำระเงินเป็นจำนวน ๓ งวด ดังนี้
๘.๑ งวดที่ ๑ ชำระเงิน จำนวน ๔๐% ของมูลค่ำงำนจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงดำเนินกำรส่งมอบงำนจ้ำงตำมที่
ระบุไว้ในข้อ ๗.๑ ให้แก่สำนักงำนกองทุน ฯ ภำยใน ๔๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุของสำนักงำนกองทุนฯ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
๘.๒ งวดที่ ๒ ชำระเงิน จำนวน ๔๐% ของมูลค่ำงำนจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงดำเนินกำรส่งมอบงำนจ้ำงตำมที่
ระบุไว้ในข้อ ๗.๒ ให้แก่สำนักงำนกองทุนฯ ภำยใน ๙๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุของสำนักงำนกองทุนฯ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
๘.๓ งวดที่ ๒ ชำระเงิน จำนวน ๒๐% ของมูลค่ำงำนจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงดำเนินกำรส่งมอบงำนจ้ำงตำมที่
ระบุไว้ในข้อ ๗.๓ ให้แก่สำนักงำนกองทุนฯ ภำยใน ๑๒๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุของสำนักงำนกองทุนฯ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
๙. ค่าปรับกรณีส่งมอบพัสดุล่าช้า
หำกผู้ รับ จ้ำงส่ งมอบงำนจ้ำงจัดกิจกรรมอบรมพัฒ นำศักยภำพเพื่ อกำรเป็ นสื่ อมวลชนวิช ำชีพ พร้อม
เอกสำรประกอบกำรส่งมอบตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ล่ำช้ำเกินกำหนดส่งมอบ ผู้รับจ้ำงยินดีให้สำนักงำนกองทุนฯ ปรับ
กรณีส่งมอบล่ำช้ำเป็นรำยวัน ในอัตรำร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๑%) ของมูลค่ำงำนจ้ำงฯ นับตั้งแต่วันที่เกินกำหนด
ส่งมอบจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำนจ้ำงฯ ถูกต้องครบถ้วน
๑๐. เงื่อนไขทรัพย์สินทางปัญญา
๑๒.๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องทำงำนโดยสร้ำงสรรค์งำนตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงด้วยควำมคิดของผู้รับจ้ำง
เอง โดยไม่กระทำกำรคัดลอกหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่น หำกผู้รับจ้ำงฝ่ำฝืน หรือมีเหตุ
ให้ผู้ว่ำจ้ำงเชื่อหรือควรเชื่อได้ว่ำผู้รับจ้ำงฝ่ำฝืนเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำนี้ สำนักงำนกองทุนพัฒ นำสื่อ
ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญำได้ทันที และมีสิทธิ์ที่จะไม่รับเอำงำนที่มีส่วนของกำรคัดลอกหรือ
ละเมิดในทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่นดังกล่ำวทั้งหมด
๑๒.๒ ผลลัพธ์ของโครงกำรที่ถูกสร้ำงหรือพัฒ นำเพิ่มเติมขึ้นใหม่สำหรับสำนักงำนกองทุนพัฒ นำสื่อ
ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ ถือเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของสำนักงำนกองทุนพั ฒ นำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
แต่เพียงผู้เดียว และไม่อนุญำตให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดนำผลลัพธ์ดังกล่ำวนั้น ไปใช้งำนเผยแพร่หรือกระทำกำร
อื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกสำนักงำนกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ ได้ที่
ฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
สำนักงำนกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
นำงสำวสุพรรณิกำร์ สุสำยัณห์
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๓ ๐๑๑๘ ต่อ ๓๐๘
Email: supannika.s@thaimediafund.or.th
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โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม
หัวข้อ พัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ
1. หลักการและเหตุผล
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนในทุกด้าน ได้แก่
1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
โดยให้ ส ถาบั น ทางสั งคมร่ ว มปลู กฝั งวัฒ นธรรมและค่ านิย มที่ พึ งประสงค์ ได้ แก่ พอเพี ยง วินั ย สุ จริต จิ ต
สาธารณะ และรับผิดชอบ
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์
ให้เป็นสังคมคุณธรรม คนดีมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทาโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม หัวข้อ พัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม และนามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
รณรงค์ส่งเสริมและวัดผลการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรต่างๆ และภาพรวมของสังคมไทย เพื่อ ให้
บรรลุเป้าหมายการดาเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสื่อสาร สร้างการรับ รู้และความเข้ าใจต่อการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ให้กับสถาบันทางสังคมของประเทศ
2.2 เพื่ อ พั ฒ นาดั ช นี ชี้ วั ด ด้ านคุ ณ ธรรมของสั ง คมไทย ใน 5 ประเด็ น พอเพี ย ง วิ นั ย สุ จ ริ ต จิ ต
สาธารณะ และความรับผิ ดชอบ ให้ เป็ น เครื่องมือในการส่งเสริม พัฒ นา และวัดผลการดาเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กรต่างๆ และภาพรวมของสังคมไทย
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย
3. ระยะเวลาดาเนินโครงการ: 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนเมษายน 2562)
4. ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
4.1 เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในมิติการพัฒนาและเสริมสร้าง
เดือนที่ 1-2
ศักยภาพทุนมนุษย์ และทบทวนวรรณกรรมดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ
4.2 จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในประเด็นพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ เดือนที่ 3-4
และรับผิดชอบ ร่วมกับเครือข่ายทางสังคม จานวน 3 ครั้ง
4.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล และจัดทารายงานพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทยใน เดือนที่ 5-6
ประเด็นพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ประชาชนและเครือข่ายทางสังคม มีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และพร้อมเป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้างคนไทยไปสู่สังคมคุณธรรมต่อไป
5.2 มีดัชนีชี้วัด ด้านคุณธรรมของสังคมไทย ใน 5 ประเด็น คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบ เพื่อเป็นเครื่องมือการส่งเสริม พัฒ นา และวัดผลการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของ
องค์กรต่างๆ และภาพรวมของสังคมไทย
6. งบประมาณ: 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ที่
รายการค่าใช้จ่าย
1

จานวนเงิน
(บาท)
100,000

การเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในมิติการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทุนมนุษย์ และทบทวนวรรณกรรมดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมในประเทศและต่างประเทศ
1) หมวดค่าดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเอกสาร 20,000 บาท
- ค่าจัดทารายงานการทบทวนวรรณกรรม 5,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ (2 ครั้ง x 36,000 บาท รวม 72,000 บาท)
(ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน x 1,200 บาท x 5 ชม. = 18,000 บาท)
(ค่าอาหาร 20 คน x 350 บาท x 1 มื้อ) = 7,000 บาท
(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 2,000 บาท)
(ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว = 8,000 บาท)
(ค่าเอกสารประกอบการประชุม 20 ชุด x 50 บาท = 1,000 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท
2 จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในประเด็นพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ 300,000
รับผิดชอบ ร่วมกับเครือข่ายทางสังคม (3 ครั้ง x 100,000 บาท)
1) หมวดค่าตอบแทน (48,000 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 5 คน x 8 ชม.) 48,000 บาท
2) หมวดค่าดาเนินงาน (52,000 บาท)
- ค่าอาหาร 50 คน x 450 บาท x 1 มื้อ) = 22,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 5,000 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว = 20,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 50 ชุด x 50 บาท = 2,500 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท
3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล และจัดทารายงานพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทยฯ
100,000
- ค่าวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทารายงาน 50,000 บาท
- ค่าออกแบบศิลปกรรม 50,000 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น
500,000
หมายเหตุ: ขอถัวจ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
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7. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
1) เครือข่ายทางสังคม ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่มี
เป้ าหมายในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม โดยแบ่ งระดั บ การใช้ป ระโยชน์ ข องกลุ่ ม เป้ าหมายได้ เป็ น 3 ระดั บ คื อ
1. ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 2. ดาเนินการส่งเสริมขยายผล 3. เผยแพร่สู่สาธารณะ
2) คณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคุณธรรม ได้แก่ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ ด้ านการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ คณะกรรมการส่ งเสริม คุ ณ ธรรมแห่ งชาติ
คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
8. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
8.1 การเผยแพร่สร้างความรู้ความ
เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในมิติ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ และทบทวนวรรณกรรม
ดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมในประเทศ
และต่างประเทศ
8.2 จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม
(Focus group) ในประเด็นพอเพียง
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
รับผิดชอบ ร่วมกับเครือข่ายทาง
สังคม จานวน 3 ครั้ง
8.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล
และจัดทารายงานพัฒนาดัชนีชี้วัด
ด้านคุณธรรมของสังคมไทยใน
ประเด็นพอเพียง วินัย สุจริต
จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ

ระยะเวลา
เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6
√

√

√

√

√

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 300 / E-mail : thanyalak@moralcenter.or.th
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ :
งบประมาณ :
แผนงาน :
ความสอดคล้อง :

ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี
2,150,000 บาท
แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
รัฐธรรมนูญ ระบุมาตรา : มาตรา 57,59,62,65,69

นโยบายรัฐบาล ระบุขอ้ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์กระทรวง ระบุ : 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

นโยบายกระทรวง (จุดเน้น 9 ข้อ) ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ..................................................
o
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
หน่วยงานหลัก : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หน่วยงานสนับสนุน : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผลโดยสรุป จากการสารวจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ในปี 2560 พบว่าวิฤติดา้ นคุณธรรมที่ควรแก้ไข 5 ลาดับแรก คือ 1. ปัญหาทุจริตคอรัปชัน 2. ปัญหาจิตสานึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 3. ขาด
ระเบียบวินัย ไม่เคารพกติกา กฎหมาย 4. ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มคี วามพอเพียง 5. คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะ ไม่เคารพผู้ใหญ่ แต่ท่ามกลางสถานการณ์ปญ
ั หาสังคมไทยก็มี "ทุนความดี" ในหลายเรื่องที่ควรมีการศึกษาวิจัย จัดการความรู้ และสร้างพืน้ ที่กลางในการแลกเป
ลี่ยนเรียนรู้ เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมให้กบั สังคมไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ : 1. เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนับสนุนองค์กรทางนโยบาย องค์กรส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และประชาชนทั่วไป 2. เพือ่ สร้างพืน้ ที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
รายการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ

จานวน

เรื่อง

1

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

ต.ค.

พ.ศ. 2561
พ.ย.

ระยะเวลาดาเนินการ
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.

ผูร้ บั ผิดชอบ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบโครงการ ส่งเสริมการพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
ความดี
กิจกรรมที่ 1 รายงานสถานการณ์
คุณธรรม

500,000

กรุงเทพฯ

นายติณณพัชช์ พูลพิพฒ
ั น์
√

√

√

√

√

√

√

√

500,000

กิจกรรมที่ 2 ครอบครัวไทยกับบทบาท
ในการปลูกฝังคุณธรรมสังคม
2.1 ทบทวนวรรณกรรม

เรื่อง

2

500,000

กรุงเทพฯ

นายติณณพัชช์ พูลพิพฒ
ั น์

√
20,000

√
20,000

√
10,000
√

2.2 จัดกระบวนการสนทนากลุม่
(Focus group) องค์กรที่ทางานกับ
ครอบครัว

130,000

94

เป้าหมาย

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

ต.ค.

พ.ศ. 2561
พ.ย.

ระยะเวลาดาเนินการ
ธ.ค.

ม.ค.

2.3 ถอดบทเรียน best practice

ก.พ.
√
40,000

มี.ค.
√
40,000

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

√

√

√

ผูร้ บั ผิดชอบ

ส.ค.

ก.ย.

√
40,000

2.4 จัดทาองค์ความรู้

200,000

กิจกรรมที่ 3 กระบวนการส่งเสริมชุมชน
คุณธรรมด้วยธรรมนูญชุมชน

เรื่อง

1

210,000

กรุงเทพฯ

นายติณณพัชช์ พูลพิพฒ
ั น์

√

3.1 วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจาก
ธรรมนูญชุมชนปี 2561

√

√

3.2 จัดทาเป็นองค์ความรู้

√

210,000

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมการอยู่
ร่วมกันในอาเซียน

เรื่อง

1

200,000

กรุงเทพฯ

น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

√

4.1 จัดเวทีนาเสนอองค์ความรู้
คุณธรรมการอยูร่ ่วม

200,000
√

4.2 proceeding จากงานประชุม
(ต้นฉบับ)
กิจกรรมที่ 5 งานประชุมวิชาการ
5.1 proceedingงานประชุมวิชาการ
ปี 2561

ครั้ง

1

414,000

√

กรุงเทพฯ

น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีสง่า
√

√

100,000
√

5.2 งานประชุมวิชาการปี 2562

314,000
√

5.3 (ต้นฉบับ) proceeding งาน
ประชุมวิชาการปี 2562
งบบริหารจัดการโครงการ
ค่าใช้จา่ ยดาเนินงานส่วนกลาง
รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

240,000
86,000
2,150,000
2,150,000

100

20,000
86,000
126,000

20,000
40,000

20,000

20,000

20,000

530,000

250,000

374,000

696,000
32

684,000
32

95

20,000
60,000

20,000
60,000

√

20,000
420,000
500,000
23

20,000
20,000

20,000
230,000

20,000
20,000
270,000
13

20,000
20,000

แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี
2,843,000 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 รัฐธรรมนูญ ระบุมาตรา : มาตรา 57,59,62,65

โครงการ :
งบประมาณ :
แผนงาน :
ความสอดคล้อง :

 นโยบายรัฐบาล ระบุข้อ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ยุทธศาสตร์กระทรวง ระบุ : ข้อ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
o นโยบายกระทรวง (จุดเน้น 9 ข้อ) ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ..................................................
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์ขอ้ มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก : งานพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลด้านคุณธรรมและการให้บริการ
หน่วยงานสนับสนุน : งานพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการและเหตุผลโดยสรุป ศูนย์คณ
ุ ธรรมเป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และมีภารกิจทีค่ รอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยั เป็นแหล่งค้นคว้า
รวบรวมองค์ความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ขอ้ มูลในการให้บริการภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ : พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นและมีขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ สามารถเชื่อมโยงพัฒนาเป็นศูนย์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Bigdata) ในการเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการประชาชนได้
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

รายการ
งบโครงการ 2,843,000 บาท
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
และการให้บริการ
- การพัฒนาระบบการให้บริการศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

เป้าหมาย
หน่วยนับ

จานวน

ระบบ

1

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ทีด่ าเนินการ
(ระบุจังหวัด)

1,249,400

ศคธ. (กรุงเทพ)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2561
พ.ย.

ธ.ค.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
พัณณ์ชิตา พุ่มทอง

220,000

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 4.0
(ระบบบุคคล,พัสดุ ,งบประมาณ การเงิน)
ค่าใช้จา่ ยดาเนินงานส่วนกลาง
รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

ก.พ.

700,000

- การพัฒนาดูแลฐานข้อมูลและบารุงรักษาระบบเว็บไซต์
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเครือข่ายและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- การพัฒนาดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพืน้ ฐาน
(ฐานข้อมูล เครื่องแม่ขา่ ย,ระบบสารสนเทศ)

ม.ค.

160,000

160,000

160,000

174,700

200,000

174,700

549,400

ระบบ

1

1,479,880

พัณณ์ชิตา พุ่มทอง

ศคธ. (กรุงเทพ)

479,880
96,280

191,800

191,800

250,000

500,000

1,000,000
113,720
2,843,000
2,843,000
100

113,720
430,000

0
430,000
15

0

776,500

96

0
776,500
27

0

1,051,800

250,000
0
1,051,800
37

0

584,700

0
584,700
21

0

แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ :

สื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team”

งบประมาณ :
แผนงาน :
ความสอดคล้อง :

1,884,000 บาท
แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
รัฐธรรมนูญ ระบุมาตรา : มาตรา 57,59,62,65



นโยบายรัฐบาล ระบุข้อ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



ยุทธศาสตร์กระทรวง ระบุ : 2. ประชาชนมีความรัก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ความเป็นไทยมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ งี าม

นโยบายกระทรวง (จุดเน้น 9 ข้อ) ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ..................................................
o
กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
หน่วยงานหลัก : ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
หน่วยงานสนับสนุน : ...................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team” ดาเนินการสื่อสารส่งเสริมสังคมคุณธรรมผ่านการสื่อในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ New Media Social Media Viral Vedio Infographic วีดที ัศน์
หน่วยงานรับผิดชอบ :

การแสดง สื่อสารสนเทศ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ (แบนเนอร์ทางโซเชียลมีเดีย) สื่อกระจายเสียง (รายการวิทยุ) สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน เป็นต้น สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ดา้ นความมั่นคง ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) และ ยุทธศาสตร์ศนู ย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 – 2564) เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์สงั คมคุณธรรม สังคมสันติสขุ โดยใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์สงั คมในการพัฒนา เป็นสื่อทีท่ ุกคนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างทัว่ ถึง โดยผ่านการดาเนินกิจกรรมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว อันประกอบด้วย On air, Online,
On ground
วัตถุประสงค์ : 1 สื่อสารภารกิจองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 2 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้เรื่องคุณธรรมในการดาเนินชีวิตเพือ่ พัฒนาตนเองด้วยความเข้าใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์เพือ่ ส่วนรวม 3. ส่งเสริมการการลงมือปฏิบัตติ น
ในการทาความดีอย่างเป็นรูปธรรม นาไปสู่การพัฒนาประเทศเป็น “ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ 4. เผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 (ประเมินผลเพือ่ การต่อยอดและพัฒนาทุกสิ้นปีงบประมาณ)
ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
รายการ
งบโครงการ สื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรม
อย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0
“MORAL Digital Team”

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการสื่อสารเสริม
สร้างคุณธรรม 4.0 “MORAL Digital Team”

กิจกรรมที่ 2 จัดทาแผนยุทธศาสตร์
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตามยุทธ
ศาสตร์ทเี่ ป็นจุดเน้นของหน่วยงาน เพือ่ หา
จุดร่วมการเปลี่ยนแปลงสังคมคุณธรรม

หน่วยนับ

จานวน

Core Team
ภาคีหนุ้ ส่วน
Co Brand
Team Leader
คข.ยุวทัศน์ฯ
ประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เครือข่ายสื่อฯ
Co Brand
ปชส.จังหวัด
สถาบันยุวทัศน์
สดย. เครือข่าย
สื่อมวลชน
Co Brand

10 คน
35 คน
28 คน
77 คน
77 คน
3 คน
7 คน
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
งานสื่อสารองค์กรและ
รณรงค์ทางสังคม

72,000
(4 ครั้ง)

ศคธ.

133,640

ศคธ.

18,000

18,000

133,640

97

18,000

18,000

งานสื่อสารองค์กรและ
รณรงค์ทางสังคม

ระยะเวลาดาเนินการ

เป้าหมาย
รายการ
กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัตกิ าร On Air

หน่วยนับ

จานวน

ผลิตรายการ

60 ตอน

กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัตกิ าร Online

12 เดือน

กิจกรรมที่ 5 ปฏิบัตกิ าร Onlground
Field trip “กล้าทาดีสญ
ั จร”
ค่าใช้จา่ ยดาเนินงานส่วนกลาง
รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

10 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

1,200,000
180,000
223,000
75,360
1,884,000
1,884,000
100

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4 ภูมิภาค

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ศคธ.

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

22,300

22,300

22,300

22,300

22,300

22,300

22,300

22,300

22,300

22,300

137,300

155,300

137,300
429,900
23

137,300

155,300

137,300
429,900
23

137,300

155,300

137,300
429,900
23

137,300

4 ภูมิภาค
75,360
133,000

324,000
594,300
32
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งานสื่อสารองค์กรและ
รณรงค์ทางสังคม

แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ :
งบประมาณ :
แผนงาน :
ความสอดคล้อง :

หน่วยงานรับผิดชอบ :

หลักการและเหตุผลโดยสรุป :

วัตถุประสงค์ :
ระยะเวลาดาเนินการ :
รายการ

พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
352,700 บาท
แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
รัฐธรรมนูญ ระบุมาตรา : มาตรา 57,59,62,65,71,76

นโยบายรัฐบาล ระบุข้อ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์กระทรวง ระบุ : ประชาชนมีความรัก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ความเป็นไทยมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีด่ ีงาม แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 : 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์

นโยบายกระทรวง (จุดเน้น 9 ข้อ) ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ..................................................
o
กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป
หน่วยงานหลัก : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หน่วยงานสนับสนุน : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จากนโยบายระดับประเทศ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ รวมถึงกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจาเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัลของบุคลากรภาครัฐ เพือ่ ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิ ัล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26
กันยายน 2560 ประกอบกับการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรของศูนย์คุณธรรมเกี่ยวกับการดาเนินงาน พบว่า จาเป็นต้องพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีศักยภาพเหมาะสม ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. 2561
– 2565) นอกจากนีบ้ ุคลากรส่วนใหญ่มีความประสงค์ในการเพิม่ พูนทักษะ พัฒนาขีดความสามารถในประเด็นองค์ความรู้หลักเพือ่ ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในมิติทหี่ ลากหลาย
การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึง่ ในการบริหารงานบุคคลทีต่ ้องดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร อีกทัง้ เพือ่ เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะเฉพาะทางแก่บุคลากร เพือ่ ให้บุคลากรทุกคนในศูนย์คุณธรรมได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้วยรูปแบบทีห่ ลากหลายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ นาไปสู่การเสริมสร้างให้การดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ ตามภารกิจการจัดตั้งในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนในชาติ ศูนย์คุณธรรมจึงกาหนดการดาเนินการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้สอดคล้องกับภารกิจในเชิงยุทธศาสตร์และการเป็นผู้นาในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการเป็นคนมีคุณธรรมต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
1)เพือ่ ให้บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการทบทวนผลการปฏิบัติงานของศูนย์คุณธรรม และมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในระดับคุณภาพตามมาตรฐานองค์กร ทาให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นสุข
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
เป้าหมาย

หน่วยนับ
จานวน
งบโครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
กิจกรรมที่ 1 แผนพัฒนาบุคลากรแบบก้าว
กระโดด(พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร
ภาครัฐใน 5ปี)
1.1) อบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอ
ผู้บริหารระดับสูงทีผ่ ่าน
2 คน
นอกส์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
การพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานอย่างมีคุณภาพ
2.1)การประเมินผล /การจัดทาแผนการพัฒนา/
การ Coaching / วัฒนธรรมองค์กร/ จัดจ้าง
บุคลากรภายนอกให้คาปรึกษา และให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 3 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
นอกสถานที่
3.1) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่
งบบริหารจัดการโครงการ
รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

บุคลากรของศูนย์
คุณธรรมมีสมรรถนะ
และศักยภาพเหมาะสม
ตามมาตรฐานงาน

35 คน

บุคลากรของศูนย์
คุณธรรมทุกคนทุกระดับ

35 คน

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ต.ค.

พ.ศ. 2561
พ.ย.

ระยะเวลาดาเนินการ
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
งานทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป

0.1782

0.0891

กรุงเทพฯ

0.0620

0.0155

0.0891

0.0155

0.0155

0.0155

กรุงเทพฯ

0.1125

0.1125

สถานที่เอกชน

0.5130

0.5130

0.8657
0.8657
100

0.5130

0.1125
0.6410
36.29

0.0155

99

0.0000

0.0000
0.1046
29.66

0.1046

0.0000

0.0891
0.1046
29.66

0.0155

0.0000

0.0000
0.0155
4.39

0.0155

แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ :

ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม

งบประมาณ :
แผนงาน :
ความสอดคล้อง :

8,188,800 บาท
ยุทธศาสตร์

รัฐธรรมนูญ ระบุมาตรา : มาตรา 57,59,62,65

นโยบายรัฐบาล ระบุขอ้ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์กระทรวง ระบุ : 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

o
นโยบายกระทรวง (จุดเน้น 9 ข้อ) ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ..................................................
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
หน่วยงานหลัก : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หน่วยงานสนับสนุน : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หลักการและเหตุผลโดยสรุป จากความสาคัญของนโยบายระดับประเทศซึ่งมุ่งเน้นการวางรากฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับองค์กร เพือ่ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมสันติสุข ศูนย์คุณธรรมจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริม
การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม เพือ่ สร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเป็นองค์กรคุณธรรมและเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรมต่อไป ซึ่งกระบวนการเหล่า
นี้คือการปรับเปลี่ยนงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีเกณฑ์การวัดผลและติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริงด้วยมาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติที่เป็นทั้งเครื่องมือและเป้าหมายของการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
วัตถุประสงค์ : 1. เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานองค์กรคุณธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 2. เพือ่ ขยายผลการใช้มาตรฐานองค์กรคุณธรรมใน 5 เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา (ขยายผลจากโครงการโรงเรียนคุณธรรมนาสู่นวัตกรรมสังคม
โครงการต้นแบบสุภาพชน คนอาชีวะ และโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นานักศึกษา) เครือข่ายกลุ่มชุมชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน (ขยายผลจากโครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว ) เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ และเครือข่ายกลุ่มองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 3. เพือ่ พัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรมในสังคมไทย
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
เป้าหมาย

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

เรื่อง

1

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2561
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.

ผูร้ บั ผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่
มาตรฐานคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิจยั และพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรมแห่งชาติ

1,380,000

1) ทบทวนวรรณกรรมเรื่องพัฒนามาตรฐาน
กระบวนการรับรอง และจัดทาร่างมาตรฐาน
คุณธรรมแห่งชาติ

กรุงเทพฯ

นางสาวเปรมกมล สมใจ
√

180,000
2) ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนา
ร่างมาตรฐานคุณธรรม

√

√

180,000
√

60,000
3) จัดเวทีนาเสนอร่างมาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ

60,000
√

150,000
4) ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนา
กระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรม
100,000

150,000
√

√

50,000

50,000

100

เป้าหมาย

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2561
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

5) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องกระบวนการ
รับรองมาตรฐานคุณธรรม
150,000

เม.ย.
√

พ.ศ. 2562
พ.ค.

153,696

องค์กร
กลไก

250
3

กลุ่มเครือข่าย

3

200,000
386,304
4,350,000 กรุงเทพฯ และ
4 ภูมิภาค
150,000

3) ประชุม พัฒนาระบบบริการ/ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
งบบริหารจัดการโครงการ
ค่าใช้จา่ ยดาเนินงานส่วนกลาง
รวมการใช้จา่ ยรายเดือน

รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

32,192
√
150,000

32,192

32,192

√

√

√

√

√

1,200,000

1,200,000

500,000

√

√

200,000
1,350,000

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผูน้ าขับเคลือ่ น
คุณธรรม

2) พัฒนาศักยภาพผู้นา จัดอบรมวิทยากร
คุณธรรมและอบรมแกนนาคุณธรรม

√

√

√

32,192

32,192

ก.ย.

153,696

4,000,000

3) ประชุม ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน

1) พัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรกับ
ภาคีนักวิชาการ

ส.ค.

√

7) จัดทาองค์ความรู้ร่างมาตรฐานคุณธรรม
แห่งชาติและกระบวนการรับรอง

2) สนับสนุนการขับเคลือนคุณธรรมและการขยาย
ผล
1. สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่
มาตรฐานระดับต่างๆ
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค

ก.ค.

150,000

6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนผลการนา (ร่าง) มาตรฐาน
คุณธรรมแห่งชาติไปทดลองใช้ในกลุ่มนาร่อง

งบบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาองค์กรสูอ่ งค์กรคุณธรรม
มาตรฐาน
1) จัดกลไกขับเคลื่อนเรื่องมาตรฐานองค์กร
คุณธรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ
มิ.ย.

หลักสูตร

3
150,000

คน

√
25,000

150
1,000,000
√
200,000
453,696
655,104
8,188,800

8,188,800
100

37,808
655,104
1,080,104

√
25,000
√
350,000
√

√
50,000

32,192

32,192

32,192

32,192

32,192

200,000
32,192

32,192
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม
เครือข่ายทางสังคม

√

√
√
300,000
√

37,808

√
350,000
√
50,000
37,808

1,005,000

1,870,000

1,620,000

37,808

3,955,104
48

√
700,000

130,000

√

√
50,000

√
50,000

√
50,000

√
37,808
820,000

2,710,000
33

101

√

√
50,000
37,808
270,000

√
130,000

√
140,000

√

√

√
50,000

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

37,808

37,808

√
50,000
37,808

37,808

37,808

220,000

223,696

943,696
12

500,000

200,000

210,000

580,000
7

√
50,000

√
50,000
37,808
170,000

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ :
งบประมาณ :
แผนงาน :
ความสอดคล้อง :

หน่วยงานรับผิดชอบ :

หลักการและเหตุผลโดยสรุป :

วัตถุประสงค์ :

ระยะเวลาดาเนินการ :

สมัชชาคุณธรรม
11,220,000 บาท
ยุทธศาสตร์
รัฐธรรมนูญ ระบุมาตรา : มาตรา 57,59,62,65,71

นโยบายรัฐบาล ระบุขอ้ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์กระทรวง ระบุ : ข้อ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 : 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

นโยบายกระทรวง (จุดเน้น 9 ข้อ) ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ..................................................
o
กลุม่ งานขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
หน่วยงานหลัก : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หน่วยงานสนับสนุน : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐ เพื่อสร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ให้เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพื่อให้ทกุ หน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการส่งเสริมคุณธรรม โดยนากลไกประชารัฐ
มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ดังกล่าว
กระบวนการสมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกลไกหนึง่ ที่สนับสนุนการสร้างการรับรู้และการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งคุณธรรมแห่งชาติ โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กาหนดทิศทาง และพัฒนานโยบาย
สาธารณะในการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดีในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ และสร้างกระแสคุณธรรมอย่างมีพลังจากทุกภาคส่วนในสังคม
โดยในปีงบประมาณ 2562 เป็นการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภาคและระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในปีที่ผ่านมา และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี
และตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และรวมพลังเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการผลักดันให้เกิดนโยบายด้านคุณธรรมในระดับองค์กร และระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ และนา
นโยบายดังกล่าวไปขยายผลสู่การปฏิบตั ิในทุกภาคส่วนของสังคมไทย
1. เพื่อสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกีย่ วข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแนวนโยบายสู่การปฏิบตั ิของทุกภาคส่วน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชือ่ มโยงการดาเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่ ที่จะนาไปสู่การผลักดันประเด็นงานการส่งเสริมคุณธรรมของชาติผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่
จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติอย่างเป็นระบบ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

หน่วยนับ
งบโครงการสมัชชาคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลือ่ นกระบวนการสมัชชา
คุณธรรมระดับภูมภิ าค และระดับชาติ
1.1) ประสานการเชือ่ มโยงเครือข่าย เพื่อ
ขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในเชิง
ประเด็นเชิงพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ
1.2) จัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 4 ภาค
ภาคเหนือ : สุโขทัย
ภาคอีสาน : อุดรธานี
ภาคกลาง : พระนครศรีอยุธยา
ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช
๑.๓)จัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

๑.๔) ติดตามผลการดาเนินงานและสรุปผลการ
ดาเนินงานสมัชชา

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

รายการ

จานวน

พื้นที่ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2561
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
กลุ่มงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและ
สมัชชาคุณธรรม

8.7150
เกิดความร่วมมือกับ
หน่วยงาน ไม่นอ้ ยกว่า
200 แห่ง
หน่วยงานเข้าร่วม
กระบวนการ 100 แห่ง

200 แห่ง

หน่วยงานเข้าร่วม
กระบวนการ 150 แห่ง

150 แห่ง

รายงานสรุปการ
ดาเนินงาน 1 เรื่อง

1 เรื่อง

0.4440 ในจังหวัดเป้า หมาย

0.1000

0.1000

0.1000

0.1000

0.0440

4 ภาค และ
ส่วนกลาง

100 แห่ง

5.0000

1.2500

2.5000

1.2500

0.0200

0.5000

0.5000

ในจังหวัดเป้าหมาย
4 ภาค

3.0600

0.0200

0.0200

1.5000

0.5000

กรุงเทพฯ

0.2110 ในจังหวัดเป้าหมาย

0.0500

4 ภาค
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0.1500

0.0110

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย

รายการ
หน่วยนับ

จานวน

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม และแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามกรอบแนวทาง
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2561
พ.ย.

ธ.ค.

0.1000

0.1000

0.1000

0.0400

0.2000

0.2000

ม.ค.

ก.พ.

0.2000

0.2000

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1.3854

2.1) การติดตาม วิเคราะห์ รวบรวบข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับแนวนโยบายและการดาเนินงานแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านคุณธรรม

กลไกการส่งเสริม
คุณธรรม 20 กระทรวง
และ 77 จังหวัด

2.2) จัดทาองค์ความรู้ สื่อ เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติมอบหมาย

องค์ความรู้ 4 เรื่อง

2.3) สนับสนุนการจัดกระบวนการในการพัฒนา
คุณธรรมระดับกระทรวง และระดับจังหวัด 4
ภูมิภาค
งบบริหาร
- จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบตั ิงานสนับสนุนการ
ดาเนินโครงการ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานส่วนกลาง
รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

พื้นที่ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

77 จังหวัด

0.3000
หน่วยงานส่วนกลาง
ในกทม.

4 เรื่อง

0.8400

กลไกการส่งเสริม
คุณธรรม 20 กระทรวง
และ 77 จังหวัด

77 จังหวัด

0.2454

1 คน

1 คน

0.06135

0.06135

0.06135

0.06135

ส่วนกลางในกทม.
และต่างจังหวัด

0.2220
0.2220
0.8976
๑๑.๒๒๐๐
๑๑.๒๒๐๐
๑๐๐

ปฏิบตั ิงานที่ศูนย์
คุณธรรม

0.0185
0.8976
๑.๑๕๖๑

0.0185

0.0185

0.0185

0.0185

0.0185

0.0185

0.0185

0.0185

0.0185

0.0185

0.0185

๐.๓๓๘๕
๑.๙๓๓๑
17.23

๐.๔๓๘๕

๑.๕๔๙๙

๓.๓๑๘๕
๖.๖๙๘๒
59.70

๑.๘๒๙๙

๐.๑๑๘๕

๑.๖๒๓๙
๑.๗๖๐๙
15.69

๐.๐๑๘๕

๐.๖๒๙๙

๐.๑๖๘๕
๐.๘๒๗๙
7.38

๐.๐๒๙๕
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ :
งบประมาณ :
แผนงาน :
ผลผลิตที่ :
ความสอดคล้อง :

หน่วยงานรับผิดชอบ :

หลักการและเหตุผลโดยสรุป :

ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
4,100,000 .- (สีล่ ้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รัฐธรรมนูญ ระบุมาตรา : มาตรา 57,59,62,65

นโยบายรัฐบาล ระบุขอ้ : ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์กระทรวง ระบุ : (6) พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม
o
นโยบายกระทรวง (จุดเน้น 9 ข้อ) ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ ..................................................

แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 : 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
หน่วยงานหลัก : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หน่วยงานสนับสนุน : สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกรมการศาสนา
สถานการณ์ปญ
ั หาการทุจริต คอรัปซั่นที่ปรากฏให้เห็นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปัญหาที่รุนแรง และมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมาก ทั้งต่อความสงบสุข ความมั่นคง และสร้างความเหลือ่ มล้าทางสังคมที่รุนแรง เป็นสาเหตุหลักของการสร้างให้เกิดความขัดแย้ง และการเสือ่ ม
ถอยของสังคม ทาให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ตกต่า และไม่น่าเชือ่ ถือในสายตาสังคมโลก นโยบายรัฐบาล มุ่งสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ การสร้างความตระหนักรู้ และสร้างภูมิคมุ้ กันให้กับประชาชน ประกอบกับนโยบายการสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ สอดคล้องกับข้อมูลการสรุปสถานะของประเทศเพื่อกาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้าน
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทบั ซ้อน การทุจริตในรูปใหม่ๆ มีความซับซ้อนมากขึน้ มาตรการ กฎหมาย และนโยบายยังไม่สามารถแก้ปญ
ั หาเหล่านี้ได้ เกิดปัญหาตามมาคือเรื่องของความเหลือ่ มล้าในสังคม สอดคล้องตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564) และยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมด้านเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย และแผนการปฏิรูปวัฒนธรรมกาหนดเป้าหมาย คนดีสังคมดี โดยมีชุมชนและองค์กรคุณธรรมเพิ่มขึน้
จากสถานการณ์ปจั จุบนั พบว่า องค์กรต่างๆ มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรของตนเอง ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิง่ ที่บคุ ลากรของแต่ละหน่วยงาน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
ชุมชนคุณธรรม อย่างถ่องแท้ ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ปี 2560-2564 กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานของศูนย์คุณธรรมต้องมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ “ประชาชนมีจติ สานึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ ” โดยเน้นคุณธรรมหลัก 4 ด้าน คือ
พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และให้ความสาคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อตรง เพื่อสร้างภูมิคมุ้ กันให้กับสังคมไทย โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผูน้ าในกลุม่ ต่างๆ ได้เกิดการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม มีแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม มีอัตลักษณ์ด้านความซื่อตรงโปร่งใส สามารถเป็นผูน้ าการขยายผลสูส่ ังคมรอบข้างในอนาคต

วัตถุประสงค์ :

ระยะเวลาดาเนินการ :
รายการ

ดังนั้น เพื่อสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยฐานองค์ความรู้ความเชีย่ วชาญของศูนย์คุณธรรม ในปีงบประมาณ 2562 มีการดาเนินโครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้
เข้าอบรมให้สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง มีความอายต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งการประกาศเจตจานงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ และให้มีความพร้อมในการขยาย
ผล เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจ ต้องการพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชัน่ มากขึน้
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิบตั ิงานภาครัฐและประชาสังคม ให้มีความเป็นผูน้ าด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดาเนินกิจกรรมในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดตัง้ เครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ในสังคมไทย และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้เกิดการเกือ้ หนุนการทางานระหว่างศูนย์คุณธรรม และ ป .ป.ช.ให้มากยิง่ ขึน้
3. พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ให้มีแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง เพื่อให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุม่ สาขาอาชีพ
4. เพื่อจัดทาองค์ความรู้ เพื่อขยายผล ต่อยอดเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
ระยะเวลาดาเนินการ
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
พื้นที่ดาเนินการ(ระบุจังหวัด)
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
(บาท)
หน่วยนับ
จานวน
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

งบโครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม
ต่อต้านการทุจริตด้วยมิตทิ างวัฒนธรรม
และมิตดิ า้ นสังคม
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อม
และพัฒนาหลักสูตร
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เป้าหมาย

รายการ
1.1) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร, องค์
ความรู,้ จัดทาคูม่ ือ, สือ่ ต่างๆ เพื่อใช้ใน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

หน่วยนับ
- คณะทางานพัฒนาและ
จัดหลักสูตร 1 ชุด
- หลักสูตรอบรมฯ 1
หลักสูตร
- สือ่ องค์ความรู้
ประกอบการอบรม 3 ชุด
- เปิดรับสมัครผูส้ นใจ 4
ภาคๆ ละ 100 คน (รวม
400 คน)

จานวน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ(ระบุจังหวัด)

1.0160 กรุงเทพฯ และพื้นที่เป้าหมาย
ใน 4 ภูมิภาค

1 ชุด

พ.ศ. 2561
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
0.2000

0.4000

ม.ค.

ก.พ.

0.3000

0.1000

0.0160

0.3000

0.3000

0.3000

มี.ค.

พ.ศ. 2562
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ผู้รบั ผิดชอบ
ก.ค.

ส.ค.

0.2500

0.2500

ก.ย.

1 หลักสูตร
3 ชุด
ภาคๆ ละ 100
คน (รวม 400 คน)

กิจกรรมที่ 2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
2.1) อบรมวิทยากรกระบวน การแกนนา - มีการอบรมจานวน 4 รุ่น 4 รุ่น
คุณธรรม ที่มาจาก คณะกรรมการธรร
- ผูผ้ ่านการอบรมหลักสูตร
มาภิบาลจังหวัด คณะอนุกรรมการ
แกนนาคุณธรรม จานวน 360 คน
ส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด
360 คน
คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมจังหวัด
คณะ ป.ป.ช. จังหวัด เครือข่ายธุรกิจ
เอกชน เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม 4
ภาค และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
2.2 ) ขยายผลการฝึกอบรมวิทยากรสู่
ภูมิภาค 4 ภาค
กิจกรรมที่ 3 ค้นหาต้นทุนความดี จาก
แหล่งเรียนรูด้ า้ นการส่งเสริมคุณธรรม
เพื่อพัฒนาต่อยอด 5 เรือ่ ง
3.1 ค้นหาต้นทุนความดี จากแหล่งเรียนรู้
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาต่อ
ยอด 5 เรื่อง
กิจกรรมที่ 4 การติดตามประเมินผล
และปริหารโครงการ
4.1 การติดตามลงพื้นที่ในจังหวัด
เป้าหมาย 4 ภาค
4.2 จ้างเหมาบริการ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
สนับสนุนการดาเนินโครงการ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานส่วนกลาง
รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

1.2000 ภูมิภาค 4 ภาค
ภาคเหนือ: สุโขทัย
ภาคกลาง : พระนครศรีอยุธยา
ภาคอีสาน : อุดร ธานี
ภาคใต้: นครศรี ธรรมราช

ขยายผลวิทยากรตัวคุณ 500 คน
รวม 4 ภูมิภาค จานวน
500 คน

1.0000 ในจังหวัดเป้าหมาย 4 ภาค (เดิม)

สือ่ วีดีทศั น์กรณีศึกษาพื้นที่ 5 เรื่อง
ต้นแบบ 5 เรื่อง

0.2000 ในจังหวัดเป้าหมาย 4 ภาค

0.2500

0.1000

2 ครั้ง/เดือน

2 ครั้ง/เดือน

0.1000

ในพื้นที่ 4 ภาค

0.0200

2 คน

2 คน

0.4200

ปฏิบตั ิงานที่ศูนย์คุณธรรม

0.0350

0.1640
4.1000
4.1000
100

0.3000

0.2500

0.1000

0.0200

0.0200

0.0200

0.0100

0.0100

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.4350

0.7550

0.4350

0.3710

0.4350

0.2850

0.3050

0.0450

0.2850

0.2950

0.0350

0.1640
0.4190

1.6090

1.2410

0.6350

0.6150

39.24

30.27

15.49

15.00
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แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ เพื่อขับเคลือ่ นสูอ่ งค์กรคุณธรรม
หลักการและเหตุผล สสส. และศูนย์คุณธรรม ได้เล็งถึงความสาคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โดยน้อมนาหลักคุณธรรม ๔ ประการ ไปสู่การส่งเสริม ปฏิบตั ิในองค์กร ซึ่งจะทาให้การพัฒนาองค์กรสุขภาวะความเข้มข้น
ในมิติด้านการพัฒนา Happy 8 ได้อย่างดียงิ่ ดังนัน้ จึงได้พัฒนาโครงการความร่วมมือร่วมกัน เพื่อยกระดับองค์กรสุขภาวะขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม มุง่ ให้บริษัทเอกชน โรงงานต่างๆ เป็นองค์กร ที่เป็นฐานสาคัญในการพัฒนาคนดี
องค์กรเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในกระบวนการทางาน เพื่อผลประกอบการที่ดีขนึ้ มีภาพลักษณ์ดีขนึ้ พนักงานมีความสุข และเติบโตก้าวหน้า พร้อมกับเสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชนมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม ที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………….
ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละองค์กร
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกีย่ วกับรูปแบบ กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน เพื่อขยายผล สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะและพัฒนาเป็นนโยบายที่เหมาะสมปฏิบตั ิจริงได้
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

รายการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ

งบโครงการ ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ
เพื่อขับเคลือ่ นสูอ่ งค์กรคุณธรรม
วัตถุประสงค์ 1 การส่งเสริมองค์กร
ให้เป็น “องค์กรคุณธรรม”
1.1 ประสานงานและรณรงค์กับภาคี
เครือข่ายHappy Heart(500องค์กร)
1.2 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
คุณธรรมและองค์กรคุณธรรม และ
จัดศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ
1.3 รับสมัครองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
100 องค์กร(ปี 1,2 จานวน 40,60องค์กร)
1.4 พัฒนาองค์กรคุณธรรม 50 องค์กร
วัตถุประสงค์ 2 การพัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
2.1 จัดเวทีสมัชชาองค์กรคุณธรรม
ภาคเอกชน เป็น Forum สรุปความ
ก้าวหน้าประจาปี
2.2 สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมภาคเอกชน (100 องค์กร)
2.3 การพัฒนามาตรฐานองค์กร
คุณธรรมภาคเอกชน
วัตถุประสงค์ 3 การจัดการความรู้
และสือ่ สารต่อสาธารณะ
3.1 ถอดองค์ความรู้จาก 20 องค์กร
ภาคเอกชนต้นแบบคุณธรรม
3.2 จัดทาวีดีทศั น์ รูปแบบ วิธกี าร และ
บทเรียน การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาค
เอกชนพร้อม VCD (1 เล่ม 2,000 ฉบับ)

งบประมาณ (บาท)

จานวน

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

100,000

50,000

916,000

252,000

องค์กร

100

องค์กร

150

องค์กร

30

907,000

ครั้ง

1

475,000

ระบบ

1

360,000

ครั้ง

1

40,000

พ.ศ. 2561
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

50,000
252,000

412,000

มูลนิธิหัวใจอาสา

มูลนิธิหัวใจอาสา

1,240,000

538,000

369,000

มูลนิธิหัวใจอาสา

475,000

100,000

สุขมุ าล มลิวัลย์

260,000

มูลนิธิหัวใจอาสา

40,000
680,000

130,000

พัลลภา ฉัตรทอง
430,000

เรื่อง

1

มูลนิธหิ วั ใจอาสา

เรื่อง

1

พัลลภา ฉัตรทอง
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รายการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ

จานวน

งบประมาณ (บาท)

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2561
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

3.3 จัดพิมพ์เอกสารชุดความรู้ และ
เรื่อง
1
พัลลภา ฉัตรทอง
คูม่ ือต่างๆ พร้อม VCD
(2 เล่มๆ ละ 2,000 ฉบับ)
3.4 จัดทาสื่ออืน่ ๆ เพื่อใช้ในการดาเนิน
ชุด
1
มูลนิธหิ วั ใจอาสา
งานของโครงการฯ ตามความเหมาะสม
3.5 ประสานความร่วมมือสือ่ มวลชน
มูลนิธหิ วั ใจอาสา
นสพ., TV, วิทยุ ส่งเสริมคุณธรรม
และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมสือ่ สาร
เผยแพร่การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
ต่อสาธารณะวงกว้าง
3.6 สือ่ สารผ่านช่องทาง Social และ ช่องทาง
3
470,000
160,000
160,000
150,000
มูลนิธหิ วั ใจอาสา
การจัดกิจกรรม / Event ภาคีต่างๆ
ลักษณะ Roadshow (ต่อเนื่อง)
วัตถุประสงค์ 4 การขับเคลือ่ นเชิง
870,000
290,000
290,000
290,000
นโยบาย
4.1 ขยายการส่งเสริมไปยังฐาน
สุขุมาล มลิวลั ย์
สมาชิกของภาคียุทธศาสตร์ภาคเอกชน
4.2 พัฒนากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
สุขุมาล มลิวลั ย์
องค์กรคุณธรรมภาคเอกชน ในระดับ
ประเทศ
งบบริหารจัดการ
5,160,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
1. เงินเดือน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่
มูลนิธหิ วั ใจอาสา
โครงการ โดยมูลนิธิหัวใจอาสา
เบิกจ่าย ตามงวดงาน
2. ค่าสาธารณูปโภค (สานักงาน น้า
มูลนิธหิ วั ใจอาสา
ไฟ โทรศัพท์ วัสดุ การประชุมทีมงาน ฯลฯ)
3. จัดจ้างประเมินผลการดาเนินงาน
เรื่อง
1
พัลลภา ฉัตรทอง
ของโครงการ / ทีมวิชาการ
รวมการใช้จ่ายรายเดือน
10,538,000
2,022,000
450,000
730,000
352,000
130,000
2,458,000
290,000
260,000
369,000
2,757,000
290,000
430,000
3,202,000
2,940,000
919,000
3,477,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
10,538,000
30
28
9
33
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
100
หมายเหตุ : โครงการนีด้ าเนินการร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ สสส. จัดทาบันทึกข้อตกลงกับศุนย์คุณธรรม และสนับสนุนงบประมาณและติดตามผล ส่วนศูนย์คุณธรรม และมูลนิธหิ วั ใจอาสา ดาเนินการร่วมกัน ในรูปแบบบันทึกความร่วมมือ โดยศูนย์คุณธรรมสนับสนุนงบประมาณและกากับติดตามงาน ตามแผนงาน ของมูลนิธหิ วั ใจอาสา โดยแบ่งเป็น 4 งวด
งาน เท่ากับที่ สสส.ให้งบประมาณมายังศูนย์คุณธรรม ซึ่งงบประมาณหลักที่สนับสนุนผ่านมูลนิธหิ วั ใจอาสาประกอบด้วย งบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1,2 และ 3 บางส่วน และงบหมวดบริหารจัดการงบประมาณ ในหมวดงบบริหารจัดการ ได้ขอเปลี่ยนแปลงแผนกับ สสส. แล้ว โดยนาค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ
มาเกลี่ยเพิ่มในหมวดค่าประเมินผลโครงการ ทั้งนีเ้ นือ่ งจากผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นเจ้าหน้าที่ของศุนย์คุณธรรม มีเงินเดือน ค่าตอบแทนอยูแ่ ล้วเดิม จึงขอปรับแผน และงบประมาณในส่วนนี้

107

แผนปฏิบตั ิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน .........ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน).................
โครงการ สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย (อบรมพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนวิชาชีพ)
งบประมาณ 499,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
หน่วยงานหลัก : .........................................................................ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)...........................................................................................................................................................................................
หน่วยงานสนับสนุน : .................................................................กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ .......................................................................................................................
หลักการและเหตุผลโดยสรุป “สื่อ” เป็นเครื่องมือสาคัญในการที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนในสังคม ทั้งการสร้าง การลบล้าง การเปลี่ยนแปลงชีวติ รวมถึงพฤติกรรมของคนได้อย่างทรงพลัง ดังนั้น "สื่อสาธารณะ" จึงถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน และเป็นกลไก
สาคัญในการทาหน้าที่นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่นาไปสู่การแสวงหาทางออกที่ถูกต้อง เหมาะสม ดีงามให้กับสังคมไทย ตลอดจนการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ของสังคม สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ถือว่าเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่รับผิดชอบสังคม ซึ่งจะสามารถนาพาสังไทยไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มรูปแบบ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………….........................……………..
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สื่อสารมวลชนด้วยความเข้าใจ เพือ่ สร้างสรรค์สังคมสันติสุขร่วมกัน 2. ส่งเสริมการการลงมือปฏิบัติตนในการทาหน้าที่สื่อสารความดีเพือ่ สร้างสังคมสันติสุขอย่างเป็นรูปธรร
มนาไปสู่การพัฒนาประเทศเป็น “ประเทศที่พฒ
ั นาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 3. ส่งเสริมนักวิชาชีพสื่อรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎหมายสื่อ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในสายวิชาชีพสื่อ 4.ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักวิชาชีพสื่อ ด้วยกระบวนการเรียนรู้การทาหน้าที่ด้วยสติ (Mind fullness) นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน (transformative learning) มีความตั้งใจในการแสวงหาความรู้เพิม่ เติม มีหลักในการตั้งคาถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไป และพร้อมที่จะทบทวน
ตนเองเพือ่ พัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 กันยายน - 30 ตุลาคม 2561
เป้าหมาย

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

ครั้ง

5

พื้นที่
งบประมาณ (บาท) ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2561
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.

ผู้รบั ผิดชอบ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบโครงการ สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์
สังคมไทย (อบรมพัฒนาศักยภาพ
สื่อมวลชนวิชาชีพ) สื่อคุณธรรม
สร้างสรรค์สังคมไทย
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพ
สื่อมวลชนวิชาชีพ : สื่อคุณธรรม
สร้างสรรค์สังคมไทย

รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

499,500

0

354,563

144,937

499,500
499,500
100

น.ส.วิชดา นฤรพัฒน์

354,563 144,937

กรุงเทพฯ

499,500
100
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0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0

แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน .........ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน).................
โครงการ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรมหัวข้อ พัฒนาดัชนีชวี้ ดั พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ
งบประมาณ 500,000 บาท
แผนงาน : ….3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พงึ ประสงค์
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุม่ งานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
หลักการและเหตุผลโดยสรุป การวัดผลการเปลีย่ นแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยด้วยดัชชีว้ ดั ด้านสังคมในภาพรวม การประมวลข้อมูลทั้งจากเอกสาร และสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งสารวจความคิดเห็น อาจไม่เพียงพอในการวัดผลความเปลีย่ นแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ดังนั้
นจึงมีความจาเป็นในการจัดทาโครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม หัวข้อพัฒนาดัชนีชวี้ ดั พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาดัชนีชวี้ ดั คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม และนามาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดาเนินงานส่งเสริมคุณธ
รรมจริยธรรมในสังคมไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสือ่ สาร สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ให้กับสถาบันทางสังคมของประเทศ
2. เพื่อพัฒนาดัชนีชวี้ ดั ด้านคุณธรรมของสังคมไทย ใน 5 ประเด็น พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ ให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม พัฒนา และวัดผลการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรต่างๆ และภาพรวมของสังคมไทย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการพัฒนาและขับเคลือ่ นคุณธรรมในสังคมไทย
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562
เป้าหมาย

รายการ

หน่วยนับ

จานวน

เรื่อง

1

พื้นที่
งบประมาณ (บาท) ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2561
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562
เม.ย.
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบโครงการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม
หัวข้อ พัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย
สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1 การเผยแพร่สร้างความรู้ความ
เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในมิติการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์
และทบทวนวรรณกรรมดัชนีชวี้ ดั ด้าน
คุณธรรมในประเทศและต่างประเทศ

100,000

กรุงเทพฯ

น.ส.เปรมกมล สมใจ

√
50,000

กิจกรรมที่ 2 จัดกระบวนการสนทนากลุม่
(Focus group) ในประเด็นพอเพียง วินัย
สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ร่วมกับ
เครือข่ายทางสังคม

ครั้ง

3

300,000

√
50,000

กรุงเทพฯ

น.ส.เปรมกมล สมใจ

√

√

100,000
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100,000

√
100,000

รายการ
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล
และจัดทารายงานพัฒนาดัชนีชวี้ ดั ด้าน
คุณธรรมของสังคมไทยในประเด็นพอเพียง
วินัย สุจริตจิตสาธารณะ และรับผิดชอบ

รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

เป้าหมาย
หน่วยนับ

จานวน

เรื่อง

1

พื้นที่
งบประมาณ (บาท) ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

100,000

500,000
100

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2561
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

กรุงเทพฯ

50,000 50,000 100,000
200,000
40
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100,000

ก.พ.
√

มี.ค.
√

50,000
150,000
300,000
60

50,000
50,000

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
น.ส.เปรมกมล สมใจ

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน ศุนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการ สื่อตามศาสตร์พระราชา
งบประมาณ 5,000,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
หน่วยงานหลัก : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
หลักการและเหตุผลโดยสรุป ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติบา้ นเมืองมากมายกว่า 4 พันโครงการ ประชาชนชาวไทย มิได้ลืมเลือนในพระมหากรุณาธิคณ
ุ แต่การจะสร้างให้เกิดสานึกรู้พระคุณของพระเจ้าอยูห่ วั ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ ใช่เพราะศรัทธาตามกันม
า การทีค่ รอบครัวได้ร่วมกันสัมผัสงานของพระองค์แท้จริง ผ่านเส้นทางทีห่ นังสือตามรอยพระราชาจัดทาไว้ จะยิง่ สร้างความตระหนัก ในคุณค่าและพระคุณของพระองค์ทา่ น และจะส่งผลต่อการน้อมนามาปฏิบตั ใิ นวิถีชวี ิต ให้ดงี ามต่อไป
วัตถุประสงค์ : เพือ่ สร้างเสริมจิตสานึกรัก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562
เป้าหมาย

รายการ

หน่วยนับ
งบโครงการ สื่อตามศาสตร์พระราชา
กิจกรรมที่ 1 จัดพิมพ์หนังสือเดินทาง
ตามรอยพระราชา
กิจกรรมที่ 2 จัดทาสื่ออิเลคทรอนิคส์
และการประชาสัมพันธ์การเข้าถึง
โครงการ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรณรงค์ ให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากหนังสือ เดินทาง
ตามรอยพระราชา
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร และประเมินผลโครงการ
งบบริหาร
รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

จานวน

เส้นทางละ
90,000 เล่ม
10,000 เล่ม
โปรแกรม

1 โปรแกรม

6 ครั้ง

500 คน

ฉบับ

1 เล่ม

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

5,000,000
1,926,000

กทม.

500,000

กทม.

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2561
พ.ย.

กทม.

200,000

ทัว่ ไป

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

200,000

126,400

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

0

0
0
0

0

300,000

500,000 500,000 500,000 500,000

247,600
10,000
0

5,000,000
100

ม.ค.

ผูร้ ับผิดชอบ

1,000,000 926,000

2,126,400 ต่างจังหวัด

247,600

ธ.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ค.

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

10,000 1,146,400 946,000 730,000 530,000 530,000 830,000 277,600
1,156,400
2,206,000
1,637,600
23
44
33
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แบบรายงานผลการดาเนินงานรายเดือน
ประจาเดือน ........................ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มงาน ................................................................ ฝ่าย ................................
โครงการ ..............................................................................................................................................................
งาน/กิจกรรมที่ดาเนินงานในรอบเดือน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ................................
..............................................................................................................................................................................
บรรลุเป้าหมาย/ผลที่เกิดขึ้น (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
แผนที่จะดาเนินงานถัดไป
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

สถานที่

(กรุณาแนบภาพถ่ายสาคัญจากการดาเนินงาน อย่างน้อย ๓-๔ ภาพต่อโครงการ)

หมายเหตุ : แบบรายงานนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้ หากมีขอ้ เสนอแนะใดๆ สามารถแจ้งทีง่ านติดตามประเมินผล กลุ่มงานยุทธศาสตร์
๑๘ ต.ค.๒๕๖๑
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แบบรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ........................ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มงาน ................................................................ ฝ่าย ................................
โครงการ .............................................................................................................................................................................................................................................................
ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรมที่เกี่ยวข้อง ระบุ .................................................................................................................................... ....................................................................
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ...........................................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์โครงการ

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ
เชิงปริมาณ :

เชิงคุณภาพ :

หมายเหตุ : แบบรายงานนี้อยูร่ ะหว่างการทดลองใช้ หากมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถแจ้งที่งานติดตามประเมินผล กลุ่มงานยุทธศาสตร์
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