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  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของการจัดตั้งองค์กร ซึ่งการจัดท าแผนฯ สอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และสถานการณ์ด้านคุณธรรมความดีของสังคม 

  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเล่มนี้จัดท าขึ้นเ พ่ือใช้ เป็นคู่มือ
ประกอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม รวมทั้งให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ทั้งนี้ แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการศูนย์คุณธรรมได้
เห็นชอบแผนด าเนินการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑     
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๑.๑ ศูนย์คุณธรรมกับกำรเป็นองค์กำรมหำชน 
 ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) หรือชื่อเดิมคือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
จัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ในสังกัดส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ส านักนายกรัฐมนตรี โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือท า
หน้าที่หลักในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประสานงาน
และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กร ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้มีพลังในการพัฒนาคุณภาพ
ประชากรของชาติในด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือรักษาดุลยภาพในการพัฒนาสังคมไทย มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์คุณธรรมโดยค าสั่ง สบร. ที่สามารถก าหนดเป้าหมายและนโยบายการบริหารงานด้วยตนเอง 
 พ.ศ. ๒๕๕๑ สบร. รับข้อสังเกตจากส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
การบริหารงานของ สบร. ตามมาตรา ๒๘ ซึ่งมีลักษณะองค์การมหาชนซ้อนองค์การมหาชนคณะกรรมการ 
บริหาร สบร. จึงมีมติยุบเลิกประกาศจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านและปรับสถานะของหน่วยงานเฉพาะด้านเป็น
ส่วนงานภายใน และปรับภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) การ
บริหารงานในสถานะส่วนงานภายในขององค์การมหาชนดังกล่าว ส่งผลให้การปฏิบัติงานของศูนย์คุณธรรมไม่
สอดคล้องกับภาระงานของส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ คณะกรรมการบริหารส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ จึงเห็นควรให้ศูนย์คุณธรรมท าเรื่องขอแยกตัวออกมาเป็นองค์การมหาชน ด าเนินงานตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้แต่แรก โดยเริ่มด าเนินการขอจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ผ่านส านักงาน ก.พ.ร. ระหว่าง พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ได้รับการจัดตั้ง
เป็น ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) ในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 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
จัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  
  (๓) ด าเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับการ
ปลูกฝังคุณธรรมความดีในสังคมไทยและนานาชาติ เผยแพร่องค์ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมความดี 
 (๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรอง
การเป็นองค์กรคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม 
 
๑.๓ ทิศทำงและนโยบำยกำรด ำเนินงำน  

 

ศูนย์คุณธรรมขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ดังนี้  

๑) ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ประเด็นที่ ๑ การ

ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) มุ่งเน้นให้สถาบันทาง
สังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว 
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ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมใน
ลักษณะที่เป็นวิถีการด าเนินชีวิต ได้แก่ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูใน
ครอบครัว , การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน , การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ , การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมของคนในสังคม , การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเด็นที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ โดยการ
พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฯ ปลูก
จิตส านึกและคุณสมบัติพ้ืนฐานคนไทยที่ดี และการเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

๒) แผนกำรปฏิรูปประเทศ  
 กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง ประเด็นที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย โดยการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการขัดกันของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง และการส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างธรรมาธิปไตยให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง  

 กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ใน ๒ 
ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง กลยุทธ์ที่๑ เร่งสร้างการรับรู้และ
จิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือ ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม โดยมีกิจกรรม คือ ปลูกฝัง “จิตพอเพียง” เพ่ือ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็นที่ ๒ ด้านการป้องปราม กลยุทธ์ที่ ๒  ให้
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรง และรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่
ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ ความผิดทางอาญา โดยมีกิจกรรม คือ ปลุกจิตส านึก
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง ( Integrity) โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ 
(ซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด) และซื่อตรงต่อ
ประชาชน 

๓) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 วัตถุประสงค์ของแผนฯ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี 
ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 เป้าหมายรวมของแผนฯ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการ
ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มี
สุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความ
เป็นไทย  
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 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
๑) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ๒) เพ่ือเตรียม
คนในสังคมไทยให้มีทักษะการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ ๓) เพ่ือส่งเสริมให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต ๔) เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อ
การพัฒนาคนและประเทศ  

  แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  
จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ ๑) ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัว ๒) 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมฯ ๓) 
ปรับวิธีการเผยแพร่หลักศาสนาให้มุ่งชี้แนะแนวทางการด ารงชีวิตตามหลักธรรมค าสอนที่
เข้าใจง่าย สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง น าไปสู่การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ๔) เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จัดระเบียบทางสังคม 
และก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม ๕) จัดสรรเวลาและ
พ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดี 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด และส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี ๖) ผลักดันให้มีการน า
วัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติจนให้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของคนใน
สังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ฯลฯ 

๔) นโยบำยรัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ  
 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่

ของรัฐและประชาชนทั่วไป  
 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้า

ด้วยกัน  
 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ  

๕) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  
 วิสัยทัศน์ สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญในกำรด ำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทย 

อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน  
 เป้าประสงค์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักค าสอนทางศาสนาที่ตน

นับถือ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
อย่างยั่งยืน 

 พันธกิจ ๑) พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงาม ๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพในมิติ
ต่างๆ ๓) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีธรรมาภิ
บาล มีความสมานฉันท์และมีความยั่งยืน ๔) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

4



 

 

๖) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน

กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่าน 
สถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าทีใ่นการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มี
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ กลยุทธ์ ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) 
ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้าน
ทุจริต ๓) ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต ๔) เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทุจริต 

จากภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ประเทศ จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม เพ่ือเป็นทิศทางการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และความต้องการของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการศูนย์
คุณธรรม มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุม 
ครั้งที่ ๓๑ (๗/๒๕๖๑) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
๑.๔ แผนยุทธศำสตร์ศูนย์คณุธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  

เป้ำหมำย  
๑) ประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมเพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ โดยมีคุณธรรม

เป้าหมาย ๔ เรื่อง คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
๒) ศูนย์คุณธรรมได้รับการยอมรับเป็นองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

วิสัยทัศน์ :  เป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และรณรงค์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม สู่
สังคมสันติสุข 

พันธกิจ :  
๑) เชื่อมโยงประสานงานและรณรงค์ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน

ระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
๒) พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม องค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับ

สังคมไทย 
๓) ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้และความสามารถในการปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ :  
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมควำมร่วมมือประชำรัฐเพื่อขับเคลื่อนงำนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  
กลยุทธ์  

๑) สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
๒) จัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรม 
๓) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและเครือข่ายเชิงประเด็น องค์กร พ้ืนที่  
๔) ส่งเสริมการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรม 

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) ส่งเสริมและด าเนินการพัฒนาสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๒) สื่อสารและรณรงค์คุณธรรมเป้าหมาย ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
๓) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับนำนำชำติ (อำเซียน)  
กลยุทธ์ 

๑) ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒) การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมในประเทศอาเซียน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดีของศูนย์คุณธรรม 
กลยุทธ์ 

๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
๒) พัฒนาความเป็นองค์กรคุณธรรม 
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๑.๕ ทิศทำงกำรด ำเนินงำน  

การด าเนินงานในปี ๒๕๖๒ มุ่งเน้นการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการ เพื่อน าสู่วิสัยทัศน์มุ่ง
เป้าส าคัญ ๕ เรื่อง คือ ๑) สมัชชาคุณธรรม เชื่อมโยงท้องถิ่น ภูมิภาค ชาติ และนานาชาติ ๒) ศูนย์วิจัยนวัตกรรม
ระบบพฤติกรรมไทย ๓) สถาบันพัฒนาวิทยากรคุณธรรมและกระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม ๔) ระบบ
สารสนเทศทีเ่อ้ือประโยชน์ต่อการสร้างสังคมคุณธรรม และ ๕) องค์กรคุณธรรมต้นแบบและ Green Office  

 

เพ่ือให้พันธกิจของศูนย์คุณธรรมที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ บรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงมีโครงการด าเนินงาน ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
๑. ส่งเสริมความร่วมมือ
ประชารัฐเ พ่ือขับเคลื่อน
งานด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๑) สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ 

๒) จัดและสนับสนุนการจัดสมัชชา
คุณธรรม 

๓) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
และเครือข่ายเชิงประเด็น องค์กร 
พ้ืนที่  

๔) ส่งเสริมการพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรม 

 โครงการสมัชชาคุณธรรม 

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร
คุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม 

 โครงการส่งเสริมเครือข่ายทาง
สังคม ต่อต้านการทุจริตด้วยมิติ
ทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 

 โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ
ภาคเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กร
คุณธรรม (สสส.)  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
๒.  ส่ ง เ ส ริ มกา ร พัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร รม  แล ะ พัฒน า
กระบวนการรับรอง 
การเป็นองค์กรคุณธรรม  

๑) พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๒) พัฒนากระบวนการรับรององค์กร
คุณธรรม  
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้เสีย  

๓) พัฒนากระบวนการยกย่องเชิดชู
บุคคล/องค์กรคุณธรรม 

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร
คุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม  

๓. พัฒนานวัตกรรมองค์
ค ว า ม รู้ ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม 

๑) พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

๒) ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  

๓) ศูนย์สารสนเทศด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
ความด ี

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 

๔ .  สื่ อ รณรงค์ เ พ่ื อกา ร
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

๑) ส่งเสริมและด าเนินการพัฒนาสื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

๒) สื่อสารและรณรงค์คุณธรรม
เป้าหมาย ๔ ประการ “พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” 

๓) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อ
เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคม
คุ ณ ธ ร ร ม อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ใ น ยุ ค 
Thailand 4.0 “MORAL Digital 
Team” 

๕ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมร่วมกับนานาชาติ 
(อาเซียน) 

๑) ส่งเสริมความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒) การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมใน
ประเทศอาเซียน 

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
ความด ี

๖. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดีของศูนย์
คุณธรรม 

๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

๒) พัฒนาความเป็นองค์กรคุณธรรม 

 โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กร
มาตรฐานตามระบบคุณภาพ 
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๑.๖ โครงสร้ำงองค์กร 
การจัดแบ่งโครงสร้างของศูนย์คุณธรรม เพ่ือด าเนินภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย ประกอบด้วย  
๑) ฝ่ำยบริหำร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑.๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
ประกอบด้วยงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ งานกฎหมาย งานบริหารทั่วไปประกอบด้วย งานสารบรรณ 
งานธุรการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยงานบริหารบุคคลและงาน
พัฒนาบุคลากร และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๒) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
งานแผนงานและงบประมาณ งานติดตามประเมินผล งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน งาน
เลขานุการการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย         

๒) ฝ่ำยปฏิบัติกำร ๑ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้ 
๒.๑) กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตและ 

เผยแพร่สื่อ จัดกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์และนโยบายระดับต่างๆ งานสื่อสาร
องค์กรประกอบด้วยการสื่อสารเผยแพร่งานของศูนย์คุณธรรม งานความร่วมมือด้านการสื่อสารกับองค์กรภาคี 
งานสื่อสารภายใน งานสร้างความร่วมมือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเครือข่ายสื่อ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย    
  ๒.๒) กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานศึกษา วิจัย 
จัดประชุมวิชาการ และจัดการความรู้นวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่ เหมาะสมกับสังคมไทย 
(ทั้งในและต่างประเทศ) งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม
ประกอบด้วยการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมของชาติ มาตรฐานขององค์กรประเภทต่าง ๆ และพัฒนา
กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
   ๒.๓) กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมให้เป็นศูนย์ข้อมูลระดับชาติ และการให้บริการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓) ฝ่ำยปฏิบัติกำร ๒ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้ 
๓.๑) กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับ งานสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศระดับต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและ
คณะกรรมการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม การประสานความร่วมมือทางนโยบายกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและระดับภูมิภาค และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๓.๒) กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมและหรือนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ งาน
พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา การท า
โครงการความร่วมมือ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย      

๔) งำนตรวจสอบภำยใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบประเมินผลการบริหารการเงิน 
การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินของศูนย์ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
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ส่วนท่ี ๒ 
ความเชื่อมโยงของนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์คุณธรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 59,216,500 บาท 
และมีแผนงานทั้งสิ้น 4 แผนงาน ดังนี้  

 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ  ได้รับงบประมาณ  17,808,000  บาท 
 2) แผนงานพื้นฐาน   ได้รับงบประมาณ  17,899,700  บาท 
 3) แผนงานยุทธศาสตร์   ได้รับงบประมาณ  19,408,800  บาท 
 4) แผนงานบูรณาการ   ได้รับงบประมาณ  4,100,000  บาท 
 
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ :  รายการค่าด าเนินการภาครัฐส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
แผนงาน :  แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีคุณภาพ

และมาตรฐาน 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ 
ผลผลิต/โครงการ :  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 
งบประมาณจัดสรร ปี 2562 :  จ านวน  17,808,000  บาท 

 
2) แผนงานพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แผนงาน :  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  ศูนย์คุณธรรมเป็นพ้ืนที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้

และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
ผลผลิต/โครงการ :  องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ 
กิจกรรม :  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 

งบประมาณจัดสรร ปี 2562 :  จ านวน  17,899,700  บาท 
 
3) แผนงานยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แผนงาน :  แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  เครือข่ายทางสังคมที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม มี

ศักยภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม 4 
ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 

ผลผลิต/โครงการ :  1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม ได้รับ
งบประมาณท้ังสิ้น 8,188,800 บาท 

 :  2) โครงการสมัชชาคุณธรรม ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 11,220,000 บาท 
งบประมาณจัดสรร ปี 2562 :  จ านวน  19,408,800   บาท 

 
4) แผนงานบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แผนงาน :  แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม :  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น 
ผลผลิต/โครงการ :  1. โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทาง

วัฒนธรรมและมิติทางสังคม ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 4,100,000 บาท 
งบประมาณจัดสรร ปี 2562 :  จ านวน  4,100,000  บาท 
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ส่วนที่ ๓ แผนการด าเนินงานและงบประมาณ 

 งบประมาณที่สถาบันฯ ใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประกอบด้วย
งบประมาณจาก ๒  แหล่ง โดยมีวงเงินงบประมาณรวม เป็นดังนี้ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 
๑) งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 59,216,500.00 บาท 
๒) เงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 16,537,500.00 บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75,754,000.00 บาท 

หมายเหตุ: ถัวจ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

เงินงบประมาณ 
(๑) 

งบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุน 

(๒) 

รวมงบประมาณ 

งบบุคลากร 19,400,100.00 0.00 19,400,100.00 
งบพื้นฐาน 18,724,304.00 0.00 18,724,304.00 
กิจกรรมที่ ๑ : เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร 865,700.00 0.00 865,700.00 
กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่าย (งบด าเนินงาน) 

11,196,684.00 0.00 11,196,684.00 

กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่าย (งบลงทุน) 

60,000.00 0.00 60,000.00 

กิจกรรมที่ ๓ : ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี และ
เผยแพร่  

3,872,640.00 0.00 3,872,640.00 
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กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

เงินงบประมาณ 
(๑) 

งบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุน 

(๒) 

รวมงบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๔ : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรด้านคุณธรรมความดี 2,729,280.00 0.00 2,729,280.00 
งบยุทธศาสตร์ 17,856,096.00 0.00 17,856,096.00 
งบบูรณาการ 3,936,000.00 0.00 3,936,000.00 
งบทีไ่ด้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 0.00 15,837,500.00 15,387,500.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 59,916,500.00 15,837,500.00 75,754,000.00 
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7-พ.ย.-61
แหล่ง
เงิน

1 2 3 4 5 6
งบประมาณจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับ
จากภายนอก

เงินทุน

งบด้านบุคลากร 19,400,100.00  -                    -                  19,400,100.00  
หมวดเงินเดอืน 17,794,100.00 17,794,100.00 

6 2 1 0 1 1 เงินเดือน 17,260,000.00   17,260,000.00   
6 2 1 0 1 9 ค่าจ้างลูกจ้าง
6 2 1 0 2 1 ผลประโยชนต์อบแทนอืน่ 436,000.00        436,000.00        
6 2 1 0 3 1 ค่าล่วงเวลา 98,100.00          98,100.00          

หมวดสวัสดกิาร 1,606,000.00    1,606,000.00   
6 2 2 0 1 9 เงินบ าเหนจ็
6 2 2 0 2 1 เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 810,000.00        810,000.00        
6 2 2 0 3 1 ค่าเบี้ยประกนัชีวิต/อบุติัเหตุ/ประกนัสุขภาพ 390,000.00        390,000.00        
6 2 2 0 3 1 ค่าตรวจสุขภาพ 99,000.00         99,000.00          
6 2 2 0 4 1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 120,000.00        120,000.00        
6 2 2 0 5 1 ค่ารักษาพยาบาล 167,000.00        167,000.00        
6 2 2 0 6 1 เงินช่วยเหลือกรณีคลอด/มีบตุร 20,000.00          20,000.00          

งบด าเนินงาน/บริหารจัดการ 11,196,684.00  -                    -                  11,196,684.00  
หมวดค่าตอบแทน 1,660,000.00    1,660,000.00   

6 2 3 0 0 1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ประธาน+กรรมการ+ท่ีปรึกษา) 960,000.00        960,000.00        

6 2 3 0 1 1 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนกุรรมการ (ประธาน+กรรมการ) 600,000.00        600,000.00        

6 2 3 0 2 1 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยปฏบิติังาน 100,000.00        100,000.00        
6 2 3 0 3 1 ค่าตอบแทนอืน่ (รวมค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย)

หมวดค่าใชส้อย 7,810,684.00    7,810,684.00   
6 2 4 0 1 9 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
6 2 4 0 2 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

(ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าท่ีพกั,ค่าเบี้ยเล้ียง, ค่าทางด่วน)
200,000.00        200,000.00        

ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ส านกังาน-ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา-ครุภณัฑ์ยานพาหนะ (เพิ่มใหม่ 62)

6 2 4 0 4 1 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 400,000.00       400,000.00        
6 2 4 0 5 9 ค่าจ้างเหมาบคุคลภายนอก
6 2 4 0 6 1 ค่าธรรมเนยีมธนาคาร 500.00               500.00               
6 2 4 0 7 1 ค่าภาษ ีและพรบ.และค่าเบี้ยประกนัภยั 21,000.00          21,000.00          

ตารางรหัสงบประมาณศูนย์คุณธรรม
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตลุาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

รหัสปี รหัสงบ หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ
จ านวนเงินงบประมาณ

รวมทั้งสิน้ หมายเหตุ

150,000.00         รวม 2 รายการ 
(ครุภณัฑ์ส านกังาน-ครุภณัฑ์ยานพาหนะ)

6 2 4 0 3 1 150,000.00        
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แหล่ง
เงิน

1 2 3 4 5 6
งบประมาณจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับ
จากภายนอก

เงินทุน

รหัสปี รหัสงบ หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ
จ านวนเงินงบประมาณ

รวมทั้งสิน้ หมายเหตุ

6 2 4 0 8 1 ค่าครุภณัฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 30,000.00          30,000.00          
6 2 4 0 9 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าอาหาร,อาหารว่าง,เคร่ืองด่ืม) 327,204.00        327,204.00        
6 2 4 1 0 1 ค่ารับรองและพธิีการ 20,000.00          20,000.00          
6 2 4 1 1 1 ค่าเช่าอาคารส านกังาน 4,158,660.00     4,158,660.00     ต้ังจ่ายทั้งป ี(12 * 346,555 = 4,158,660)
6 2 4 1 2 1 ค่าเช่ายานพาหนะ 328,100.00        328,100.00        ต้ังจ่ายทั้งป ี(12 * 27,339.57 = 328,074.84)
6 2 4 1 3 1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 230,000.00        230,000.00         จ านวน 2 เคร่ือง เฉล่ียเดือนละ 15,200 บาท อตัรา 

40,000 แผ่น/เดือน เกนิแผ่นละ 0.33 บาท รวม 182,400
 บาท 
*ประมาณการเผ่ือการส าเนาเกนิ

6 2 4 1 4 1 ค่าผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต ได้รับการยกเว้น
6 2 4 1 5 1 ค่าเช่าท่ีจอดรถ 30,000.00          30,000.00          
6 2 4 1 6 1 ค่าจ้างบริการรับ - ส่งเอกสาร 36,000.00          36,000.00          
6 2 4 1 7 1 ค่าจัดท าเล่มรายงาน/เอกสารการประชุม/วาระการประชุม 48,000.00          48,000.00          
6 2 4 1 8 1 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 712,720.00        712,720.00        ต้ังจ่ายทั้งป ี(12 * 59,393.16 = 712,717.92)
6 2 4 1 9 1 ค่าใช้สอยอืน่ ๆ 60,000.00          60,000.00          
6 2 4 2 0 1 เอกสารรายงานตามตัวช้ีวัด 800,000.00        800,000.00         ความพงึพอใจ (596,000) + รายงานประจ าป ี(231,000)
6 2 4 2 1 1 ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย 76,800.00          76,800.00          
6 2 4 2 2 1 ค่าจ้างเหมาดูแลระบบการปอ้งกนัการโจมตี 30,000.00          30,000.00          
6 2 4 2 3 1 ค่าต่ออายโุปรแกรมปอ้งกนัไวรัส 40,500.00          40,500.00          
6 2 4 2 4 1 วัสดุงานบา้นงานครัว 15,000.00          15,000.00          
6 2 4 2 5 1 ค่าบริการรับฝากกล่อง 80,000.00          80,000.00          
6 2 4 2 6 1 ค่าหนงัสือพมิพ ์ 16,200.00          16,200.00          

หมวดค่าวัสดุ 500,000.00      500,000.00      
6 2 5 0 1 1 ค่าวัสดุส านกังาน 180,000.00        180,000.00        
6 2 5 0 2 1 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 220,000.00       220,000.00        
6 2 5 0 3 1 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000.00          60,000.00          
6 2 5 0 4 1 ค่าวัสดุอืน่ ๆ 40,000.00          40,000.00          

หมวดค่าสาธารณปูโภค 1,226,000.00    1,226,000.00   
6 2 6 0 1 1 ค่าน้ าประปา 12,000.00          12,000.00          
6 2 6 0 2 1 ค่าโทรศัพท์ 90,000.00          90,000.00          
6 2 6 0 3 1 ค่าไฟฟา้ 850,000.00        850,000.00        
6 2 6 0 4 1 ค่าบริการระบบอนิเตอร์เนต็ 250,000.00        250,000.00        
6 2 6 0 5 1 ค่าไปรษณีย์ 24,000.00          24,000.00          

รวมงบท าการ (บุคคล + บริหารจัดการ) 30,596,784.00  30,596,784.00  
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แหล่ง
เงิน

1 2 3 4 5 6
งบประมาณจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับ
จากภายนอก

เงินทุน

รหัสปี รหัสงบ หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ
จ านวนเงินงบประมาณ

รวมทั้งสิน้ หมายเหตุ

งบลงทุน 60,000.00         60,000.00         
หมวดค่าครุภณัฑ์ 60,000.00        60,000.00        

6 2 7 0 1 9 ครุภณัฑ์ส านกังาน
6 2 7 0 2 9 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
6 2 7 0 3 1 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 60,000.00          60,000.00          เคร่ืองฉายภาพ 2 เคร่ือง
6 2 7 0 4 9 ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
6 2 7 0 5 9 ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

หมวดอาคารและที่ดนิสิง่ก่อสร้าง
6 2 9 0 1 9 ค่าตกแต่งส านกังาน

รวมงบอ านวยการ (งบท าการ+งบลงทุน) 30,656,784.00  -                    -                  30,656,784.00  
งบอุดหนุน/ภารกิจ 29,259,716.00  15,837,500.00  -                  45,097,216.00  
แผนงานพ้ืนฐาน 7,467,620.00    7,467,620.00   

6 2 8 0 1 1
โครงการการส่ือสารเสริมสร้างคุณธรรมอยา่งยัง่ยนืในยคุ Thailand 4.0 
“MORAL Digital Team”

1,808,640.00     1,808,640.00     

6 2 8 0 2 1 โครงการส่งเสริมการพฒันาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี 2,064,000.00     2,064,000.00     

6 2 8 0 5 1
โครงการพฒันาขีดความสามารถของศูนยคุ์ณธรรมใหเ้ปน็องค์กรมาตรฐาน
ตามระบบคุณภาพ

865,700.00        865,700.00         เพิ่มการจ้างลูกจ้าง 2 คน (พสัดุ+งานแผน) 513,000 บาท

6 2 8 0 6 1 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 2,729,280.00     2,729,280.00     
แผนงานยทุธศาสตร์ 17,856,096.00  17,856,096.00  

6 2 8 0 3 1 โครงการสมัชชาคุณธรรม 10,322,400.00   10,322,400.00   
6 2 8 0 4 1 โครงการส่งเสริมการพฒันาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม (เครือข่าย) 6,153,696.00     6,153,696.00     
6 2 8 0 7 1 โครงการส่งเสริมการพฒันาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม (นวัตกรรม) 1,380,000.00     1,380,000.00     

แผนงานบรูณาการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 3,936,000.00    3,936,000.00    
6 2 8 1 5 1 โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม 3,936,000.00     3,936,000.00     

โครงการที่ไดร้ับงบประมาณจากภายนอก 15,837,500.00  15,837,500.00  
6 1 8 2 1 8 โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม 

(คก.ต่อเนือ่ง)
10,038,000.00   10,038,000.00    งบประมาณต่อเนือ่ง ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

ได้รับทั้งส้ินจ านวน 10,538,000 บาท
6 1 8 2 2 8 กจิกรรมอบรมพฒันาศักยภาพเพื่อการเปน็ส่ือมวลชนวิชาชีพ 499,500.00        499,500.00        
6 2 8 2 3 8 โครงการขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม

หวัข้อ พฒันาดัชนช้ีีวัดพอเพยีง วินยั สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ
500,000.00        500,000.00        

6 2 8 2 4 8 โครงการส่ือตามศาสตร์พระราชา 4,800,000.00     4,800,000.00      งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับทั้งส้ินจ านวน 5,000,000 
บาท

รวมทั้งสิน้ (งบอ านวยการ+งบอุดหนุน-ภารกิจ) 59,916,500.00 15,837,500.00 -                 75,754,000.00 75,754,000.00                                               
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แหล่ง
เงิน

1 2 3 4 5 6
งบประมาณจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับ
จากภายนอก

เงินทุน

รหัสปี รหัสงบ หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ
จ านวนเงินงบประมาณ

รวมทั้งสิน้ หมายเหตุ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. 59,216,500.00  59,216,500.00 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภายนอก 16,537,500.00  16,537,500.00 
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิน้ 59,216,500.00 16,537,500.00 75,754,000.00 

คงเหลือจากการจัดสรร -                
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โครงการ 

แผนงานพื้นฐาน 
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แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ ๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
หมวดรายจ่าย  งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
  งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์ข้อ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  แผนฯ ๑๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
  แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ๓.๓ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
  ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) : ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
  วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ๓. ด าเนินการและสนับสนุน
การศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมความดีในสังคมไทยและ
นานาชาติ เผยแพร่องค์ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมความดี 
  ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๐ – ๓๐๐ โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ในปี 2560 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประมวลสถานการณ์สังคมไทยเชื่อมโยงกับคุณลักษณะด้าน

คุณธรรม 4 ข้อ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในระดับสากลและในระดับประเทศช่วงปี 2559-2560 และ
จัดท าเป็นเอกสารชุด “มองเรา มองโลก” ประกอบไปด้วย 1. การทบทวนการจัดอันดับประเทศไทยในระดับโลก  
2. สถานการณ์สังคมที่ส่งผลต่อสภาวการณ์ด้านคุณธรรมในสังคมไทย และ 3. รายงานสถานการณ์ความตั้งใจท า
ความดีของคนไทย (ศูนย์คุณธรรม, 2560) 
 ข้อมูลที่ประมวลมาสะท้อนปัญหาด้านคุณธรรมในหลายประเด็น เช่น ดัชนีสากล Sustainability Scores  
หรือคะแนนความยั่งยืน โดย RobecoSAM ประเทศไทยอยู่ล าดับที่ 57 จาก 62 ประเทศ ติดอยู่ในกลุ่ม 10 
ประเทศที่มีคะแนนต่ า หรือองค์การอนามัยโลกสรุปอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี 2558 พบว่า
ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิต 36.2 ต่อประชากร 100,000 คน เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศลิเบีย 
ทั้งที่มีการพัฒนามาตรการทางกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนที่มุ่งหวังช่วยลดจ านวนผู้เสียชีวิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง หรือผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) 
ประจ าปี 2559 พบว่าประเทศไทยได้ 35 คะแนน จาก 100 คะแนนอยู่อันดับ 101 จากทั้งหมด 176 ประเทศ
ทั่วโลก ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยคือ 44 คะแนน และเป็นอันดับที่ 19 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 นอกจากนั้นจากการส ารวจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ในปี 2560 โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สรุปภาพรวมปัญหา 
วิกฤติด้านคุณธรรมที่สมควรได้รับการแก้ไขปัญหา 5 ล าดับแรก คือ 1. ปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน การขาดความ
ซื่อสัตย์สุจริต 2. ปัญหาจิตส านึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
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3. ขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพกติกา กฎหมาย 4. ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม ไม่มีความพอเพียง 5. คน
รุ่นใหม่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะ ไม่เคารพผู้ใหญ่ และประเด็นที่ควรส่งเสริมในสังคมไทย ได้แก่ 1. ความซื่อสัตย์สุจริต 
ยึดมั่นในความถูกต้อง 2. ด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง 3. การมีจิตอาสามีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคม 4. มีวินัยต่อ
ตนเองและสังคม 5. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 อย่างไรก็ตามท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาคุณธรรมในหลายประเด็น สังคมไทยยังมี “ทุนความดี” ในหลาย
เรื่อง เช่น ประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 9 จาก 140 ประเทศทั่วโลก จากการจัดล าดับของดัชนีโลกมีสุข (The 
Happy Planet Index) หรือติดอันดับ10 ประเทศแรกที่มีประชาชนบริจาคเงินมากที่สุด จากดัชนีชี้วัดการให้ของ
โลก (World Giving Index) ปี 2559 จัดท าโดย Charities Aid Foundation (CAF) หรือข้อมูลปณิธานความดี 
“ท าดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อท า” ในโครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี ตามมติสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ที่ด าเนินการโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พบว่าความตั้งใจท าความดีของคนในสังคมไทยมีระดับไล่
เรียงกันไป ตั้งแต่ตั้งใจท าในสิ่งใหม่ที่ไม่เคยท ามาก่อน รักษาสิ่งที่กระท าอยู่แล้วให้มีความต่อเนื่อง หรือเพ่ิมความ
เข้มข้นหรือความท้าทายให้กับสิ่งที่ท า  
 การตั้งปณิธานจึงไม่ได้เป็นเพียงถ้อยค าหรือตัวอักษรที่ล่องลอยไร้ความหมาย แต่เป็นการแสดงเจตจ านงในการ
สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่มีระดับแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและชุดประสบการณ์ของแต่ละบุคคล การตั้งปณิธาน
ความดีของคนในแต่ละช่วงวัยแสดงถึง “พัฒนาการของการตั้งปณิธาน” ที่เริ่มจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคล และ
เมื่ออายุมากขึ้น ขอบเขตการตั้งปณิธานความดีจะขยายไปสู่การท าความดีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเพ่ิมมากขึ้น 
 นอกจาก “ทุนความดี” ในสังคมแล้ว ในเชิงนโยบายพบประเด็นส่งเสริมคุณธรรมปรากฏอยู่ในสองลักษณะ 
ลักษณะแรก คือ ประเด็นส่งเสริมคุณธรรมรวมอยู่ในแนวนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน เช่น ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม
ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง ครอบครัว ศาสนา การศึกษาและสื่อ ในการหล่อ
หลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น "วิถี" การด าเนินชีวิตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ข้อที่ 3 ด าเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมความดีในสังคมไทยและนานาชาติ เผยแพร่องค์ความรู้ รณรงค์ ปลูก
จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมความดี 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี โดยค้นหา ศึกษาวิจัย พัฒนา
องค์ความรู้  และกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดี ในรูปแบ บต่างๆ ให้ สามารถน าองค์ความรู้และ
กระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีไปถ่ายทอด เผยแพร่ ขยายผล เสริมรากฐานทางวัฒนธรรม สู่สังคมคุณธรรม
อย่างยั่งยืน 

๒. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนับสนุนองค์กรทาง

นโยบาย องค์กรส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และประชาชนทั่วไป  
 2.2 เพ่ือสร้างพ้ืนที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริม
คุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
 ๑. จ านวนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนับสนุนองค์กรทาง
นโยบาย องค์กรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และประชาชนทั่วไป ๕ ชุดองค์ความรู้ 
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 ๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
 ๑. องค์กรส่งเสริมคุณธรรม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อน าไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม
ความดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

๕. สถานที ่
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

๖. งาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เปน็องค์

ความรู้กลางในการสนบัสนุนองค์กรทางนโยบาย องค์กร
ส่งเสริม และประชาชนทั่วไป 

1 ต.ค. 2561 – 
30 ก.ย. 2562 

กลุ่มงานพฒันาองค์ความรู้
นวัตกรรม 

๒ สร้างเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านคุณธรรม 

ก.ค. 2562 

 
๗. งบประมาณ 

งบประมาณ 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนับสนุน
องค์กรทางนโยบาย องค์กรส่งเสริม และประชาชนทั่วไป 

 1.1 รายงานสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยปี 2562 (500,000 บาท) 
1) หมวดค่าด าเนินงาน  

- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเอกสาร 66,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเครื่องมือเก็บรวบรวมและประมวลผล 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) 
(ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้ารว่มประชุม 50 คน x 200 บาท x 2 เทีย่ว = 20,000 บาท)  

- ค่าจัดท ารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบรูณ์) 30,000 บาท 
- ค่าจัดท าต้นฉบับพร้อมพิมพ์ 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 

500,000 

2 ครอบครัวไทยกับบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมสังคม 
 1) ทบทวนวรรณกรรม (50,000 บาท) 

500,000 
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ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
(บาท) 

- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเอกสาร 25,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเครื่องมอืเก็บรวบรวมและประมวลผล 25,000 บาท 
 ๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม focus group กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กร หนว่ยงาน
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) 
(ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้ารว่มประชุม 50 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว = 20,000 บาท) 
 3) จัดเวทีถอดบทเรียนครอบครัวไทยกับบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมสังคม 
(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) หมวดค่าด าเนินงาน (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) 
 - ค่าจัดท าต้นฉบับพร้อมพิมพ์ 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) 

3 กระบวนการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมด้วยธรรมนูญชุมชน 
 1) หมวดค่าด าเนินงาน (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)  
 - ค่าจัดท าต้นฉบับพร้อมพิมพ์ 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 

210,000 

4 การส่งเสริมคุณธรรมการอยู่ร่วมกันในอาเซียน 
1) หมวดค่าตอบแทน (96,000 บาท) 

- ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 10 คน x 8 ชม. x 1 วัน) = 96,000 บาท  

200,000 
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ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
(บาท) 

2) หมวดค่าด าเนินงาน (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 
- ค่าจัดท าเอกสารวิชาการหลังการประชุม (Proceedings) โดยเป็นการรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุมวิชาการ = 25,000 บาท 
(ค่าออกแบบศิลปกรรม ราคา 5,000 บาท) 
(ค่าจัดพิมพ์รูปเล่ม  ขนาด A5 (12.8 x 21 เซนติเมตร) 400 เล่ม x 50 บาท = 
20,000 บาท) 

5 สร้างเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม ในรูปแบบ
ของการจัดประชุมวิชาการในกรุงเทพ ระยะเวลา 1 วัน  
 1) หมวดค่าตอบแทน (72,000 บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 30 คน x 2 ชม.) = 72,000 บาท 
 2) หมวดค่าด าเนินงาน (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 
- ค่าจัดท าเอกสารวิชาการหลังการประชุม (Proceedings) โดยเป็นการรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุมวิชาการ =157,000 บาท 
(ค่าออกแบบศิลปกรรม ราคา 57,000 บาท) 
(ค่าจัดพิมพ์รูปเล่ม  ขนาด A5 (12.8 x 21 เซนติเมตร) 2,000 เล่ม X 50 บาท = 
100,000 บาท) 

414,000 

6 งบบริหารจัดการโครงการ 
- จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการด าเนินโครงการ  
(1 คน x 12 เดือน x 20,000 บาท = 240,000 บาท) 

240,000 

7 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานส่วนกลาง 86,000 
 รวมเงินทั้งสิ้น 2,150,000 

๘. ผลผลิต 
1. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนับสนุนองค์กรทางนโยบาย 

องค์กรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และประชาชนทั่วไป จ านวน 5 ชุดองค์ความรู้ จ านวน 20 เรื่อง 
2. เวทีกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม จ านวน 1 ครั้ง 

๙. ผลลัพธ์ 
1. เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนับสนุนองค์กรทางนโยบาย 

องค์กรส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และประชาชนทั่วไป 
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2. ภาคส่วนต่างๆน าองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมไปขยายผล และพัฒนาต่อยอดการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในเชิงนโยบาย ส่งเสริมขยายผล หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  

  ๑. น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีสง่า เบอร์โทร 081-530-4161 

๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี) 
 - 
๑๒. การติดตามและประเมินผล 
 ประเมินจากการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมของศูนย์คุณธรรมไปขยายผล และพัฒนาต่อยอดการ
ด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมในเชิงนโยบาย ส่งเสริมขยายผล หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนับสนุนองค์กรทางนโยบาย 
องค์กรส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และประชาชนทั่วไป 
 2. ภาคส่วนต่างๆน าองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมไปขยายผล และพัฒนาต่อยอดการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในเชิงนโยบาย ส่งเสริมขยายผล หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ   
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แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ 2,843,000 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 
หมวดรายจ่าย  งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
  งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
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 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
  แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ๓.๓ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
  ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) : ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
  วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ๓. ด าเนินการและสนับสนุน
การศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมความดีในสังคมไทยและ
นานาชาติ เผยแพร่องค์ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมความดี 
  ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาองค์ความรู้
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
คุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  ภารกิจของศูนย์คุณธรรมรวมถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติ
ปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและ
นวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจขององค์กร และเพ่ือการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลศูนย์
คุณธรรมจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยี เพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันความปลอดภัยต่อข้อมูลสารสนเทศของศูนย์คุณธรรมให้สามารถบริก าร
ฐานข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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๒. วัตถุประสงค ์
 2.1 พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น
และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพ่ือเผยแผ่องค์ความรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการประชาชนได้ 

2.2 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และจัดสรรเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้งานและรองรับการเชื่อมโยงบูรณาการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็วด้วยความม่ันคงปลอดภัย 

๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
 - 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีข้อมูลที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้นทั้งทางด้านเว็บไซต์และฐานข้อมูล 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

๕. สถานที ่
ศูนย์คุณธรรม กรุงเทพมหานครฯ 

๖. งาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ การพัฒนาปรับปรุงระบบ Webserver และระบบฐานข้อมูล 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 กลุ่มงานศนูย์ข้อมูล

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบ

เครือข่าย ระบบสารสนเทศ 
 
๗. งบประมาณ 

งบประมาณ 2,843,000 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

๑ การพัฒนาปรับปรุงระบบ Webserver และระบบฐานข้อมูล ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1,249,400.- 

 การพัฒนาและออกแบบและบูรณาการข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม ให้อยู่ใน
รูปแบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และ
ฐานข้อมูล ในการให้บริการประชาชนตามนโยบายการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล และ การให้บริการแบบ One Stop Service  
(1) การพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คุณธรรมความดี 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงดูแลเว็บไซต์และปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูล 
เชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  ระดับกระทรวงและระดับชาติ  
 ค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Webserver ,Web hosting, Database) 
- ค่าใช้จ่ายในการน าเข้าข้อมูลและดูแลระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศคุณธรรมความดี 

 
 
 
 

700,000.- 
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ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยง ฐานข้อมูลการ
ให้บริการประชาชน (Smart card) 
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาออกแบบระบบและดูแลระบบเว็บไซต์และระบบส ารอง
ข้อมูล (Website ,Backup) การบ ารุงรักษาระบบ/การบริการจัดการเนื้อหา/Update 
น าเข้าข้อมูลเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมเว็บไซต์  และ แอพพลิเคชั่น โครงการของศูนย์
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  
- ค่าใช้จ่ายในการน าเข้าข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศคุณธรรมความ 

 
 

549,400.- 
 
 

๒ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ 1,479,880.- 

 ค่าใช้จ่ายในปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศในการจัดการองค์กร และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 
(1 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
และระบบส ารองข้อมูล (Backup) เครื่องแม่ข่าย(Server) ภายในศูนย์คุณธรรม 
- ค่าใช้จ่ายในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Webserver ,Web hosting, Database) 
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Active Directory การควบคุมสิทธิ
การใช้งานของผู้ใช้งาน  
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (Own 
Cloud) 
ขอบเขตของงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 4.0 ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบปฏิบัติการระดับกระทรวง และสนับสนุนการปรับระบบการบริหารภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สามารถตรวจสอบย้อนหลังในการใช้งานงบประมาณต่างๆ ได้ 
 
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาออกแบบระบบระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการองค์กร 4.0  
และการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ประกอบด้วย 
- ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารบุคคล การเงิน ระบบบริหารจัดการ
พัสดุ และระบบเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
- ค่าใช้จ่ายในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Webserver ,Web hosting, Database) ทางด้าน
การจัดการแผนงาน/โครงการและ งบประมาณ (DSS : Budget & Plan) 
- ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการระดับวุฒิปริญญาโทด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ 10 ปี ใน
การก าหนดขอบเขตของงาน 
- ค่าจ้างน าเข้าขอ้มูลจากข้อมูลเดิมเข้าระบบฐานข้อมูลใหม่  

 
 
 

579,880.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000.- 
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ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

- ค่าอาหารว่างในการจัดประชุมติดตามประเมินผลโครงการ  
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
และการพัฒนาระบบในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

3 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานส่วนกลาง 113,720 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,843,000.- 

๘. ผลผลิต 
 1. พัฒนาปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรม ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและมีข้อมูล
ขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ (Big Data) สามารถให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์และฐานข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 1 ระบบ 
 2. มีระบบสารสนเทศในการจัดการองค์กรและสนับสนุนการปฏิบัติงาน บริหารงานบุคคล บัญชีการเงิน 
และพัสดุ จ านวน 1 ระบบ 

 
3. มีระบบเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทางด้านจัดการแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 

เพ่ือเชื่อมโยงบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของกระทรวงวัฒนธรรม จ านวน 1 ระบบ 
4. มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้นทั้งทางด้านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ผู้ ใช้บริการมีความพึง
พอใจมากกว่า 80 % ขึ้นไป 

๙. ผลลัพธ์ 
 1. ศูนย์คุณธรรมสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ที่ต้องการเชื่อมโยงบูรณาการจัดการข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอก ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่พัฒนาไปสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้  
 2. ศูนย์คุณธรรมสามารถบูรณาการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น องค์กรที่ประสาน
ความร่วมมือเชื่อมโยงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ผ่านระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และฐานข้อมูล
ต่างๆ ในการให้บริการประชาชน 
 3. ศูนย์คุณธรรมสามารถเปิดให้บริการเชิงรุกหรือเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ที่จะอ านวยความสะดวก
ให้แก่หน่วยงานภายนอกและประชาชน ในการติดต่อสื่อสารหรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมได้
อย่างรวดเร็ว 
 4. ศูนย์คุณธรรมมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
  1. นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง เบอร์โทร 081-936-7319 

๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี) 
 - 
๑๒. การติดตามและประเมินผล 
 1. ติดตามจากรายงานผลการด าเนินงานประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในแต่ละงวดเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
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 2. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
 3. ประเมินผลผ่านระบบวิเคราะห์สถิติผู้ใช้งานข้อมูลสารสนเทศ 

๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ศูนย์คุณธรรมมีระบบประมวลผลข้อมูลการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพ่ือจัดท าเป็นรายงาน ผล
การด าเนินงานไปยังระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (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  งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
  งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  แผนฯ ๑๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
  แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) 2. ประชาชนมีความรัก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ความเป็นไทย
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
  วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : 3. ด าเนินการและสนับสนุน
การศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมความดีในสังคมไทยและ
นานาชาติ เผยแพร่องค์ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมความดี 
  ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 สื่อรณรงค์เพ่ือการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๐ – 313 โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ศคธ. เป็นหน่วยงานในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

ด าเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2547 สั่งสมประสบการณ์ท างานเชิงสังคมมากว่า 10 ปี มีภารกิจส าคัญ ภารกิจหนึ่งในการ
ผลิต เผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมสังคมเพ่ือสร้างค่านิยมสังคมคุณธรรมเชิงประจักษ์ ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การมีความสามารถในการบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานภาคีในระดับประเทศ (ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประสังคม) โดย
การตีความค าว่า “คุณธรรมเชิงประจักษ์” ของศคธ. แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
  พอเพียง หมายถึง การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในทุกมิติ 
  วินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง 
  สุจริต หมายถึง การสนับสนุนให้เกิดสังคมธรรมาภิบาล 
  จิตอาสา หมายถึง การเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคส่วนใดๆ เพ่ือช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาสังคม โดย
ผลลัพธ์อาจเป็นไปได้ในหลายระดับ แต่หลักการคือ ความตั้งใจในการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

ศคธ. ได้เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างการรับรู้ความเข้าใจตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล ขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม และการบริหารราชการแผ่นดิน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่ง
ก าหนด 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

เพ่ือท าความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสังคมคุณธรรม ตามตามยุทธศาสตร์ชาติ 5 ยุทธศาสตร์  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 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 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) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงได้ก าหนดแนวทางด าเนินงาน
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนแบบ Quick Win โดยเน้นการสร้างทีมงานเสริมสร้างสังคมคุณธรรม 4.0 “MORAL Digital 
Team” เพ่ือปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล ที่มีระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความ เข้าใจดิจิทัล 
และการเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 โดยได้ร่วมกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญชั้นน าของประเทศจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประขาสังคม ในการน าระบบ Online Monitoring เข้ามาใช้ในการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์
ทางดิจิทัล จัดท าเนื้อหา การเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล  

ทั้งนี้ ได้ก าหนดแนวทางด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
  ขั้นที่  1 การอบรม Focus Group เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินการ “MORAL Digital 
Team” ให้กับผู้รับผิดชอบงานด้านสื่อสารองค์กรที่จะเป็น Core Team จ านวน 10 คน (หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่
สื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่สารสนเทศ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบการวางแผนของ
หน่วยงาน) และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 35 คน และเชิญ Partnership (องค์กร Co Brand) ส่งเสริมสังคมคุณธรรม 
และเครือข่ายสื่อมวลชน (คจส.) ด าเนินการไปพร้อมกันในการวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิง
บูรณาการตามยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้ครอบคลุมการขับเคลื่อนเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม
คุณธรรม สู่ประเทศไทย 4.0 จ านวน 60 คน ในปีงบประมาณ 2562  

ขั้นที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
สังคมคุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อหาจุดร่วม
การเปลี่ยนแปลงสังคมคุณธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรที่เป็น Core Team 10 คน ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 35 
คน และ Partnership (องค์กร Co Brand) และเครือข่ายสื่อมวลชน (คจส.) จ านวน 60 คน ด าเนินการไปพร้อมกัน
ในการวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละ
หน่วยงานน ามาเป็นจุดร่วม เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมคุณธรรมสู่ประเทศไทย 
4.0 เชื่อมนโยบายของรัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความม่ันคง 
ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมาย กระบวน การยุติธรรม และการบริหารราชการแผ่นดิน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ซึ่งก าหนด วิสัยทัศน์ประเทศไทย ไว้คือ “ประเทศมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ขั้นที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักรณรงค์สื่อสารสร้างการรับรู้ความ
เข้าใจประเทศไทย 4.0 ทั่วประเทศ “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” (Team Synergy Program : “MORAL Digital 
Team” Workshop) โดยมีผู้ เข้าร่วมประกอบด้วย Core Team 10 คน + ผู้ เกี่ยวข้อง จ านวน 35 คน + 
Partnership (องค์กร Co Brand) และเครือข่ายสื่อมวลชน (คจส.) จ านวน 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 สังคมไทยก าลังเผชิญ
กับความท้าทายครั้งส าคัญ เป็นช่วงที่ผู้คนในบ้านเมือง ก าลังเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่มีความตื่นเต้น รวดเร็ว เร้าใจ 
จากหลากหลายช่องทาง ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหากยังขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ หรือ นิติภาวะที่
เพียงพอ อาจส่งผลให้เกิดการน าไปสู่พฤติกรรมที่เป็นผลในเชิงลบต่อตนเอง คนรอบข้าง ครอบครัว และสังคมในวง
กว้างได้ ดังนั้น งานสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ในฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติการสื่อสารสู่
สาธารณะ เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือสร้างสังคมคุณธรรมเชิงประจักษ์ จึงได้จัดท า โครงการสื่อสารเสริมสร้าง
สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team” เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
คุณธรรมเชิงประจักษ์ โดยมี ตัวแบบการส่งเสริมคุณธรรม Empirical Moral Incubation Model ผ่านการ
เรียนรู้  4 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้อย่างมี เป้าหมาย (Purposive Learning) การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
(Generative Learning) การเรียนรู้เพ่ือส่วนรวม (Mindful Learning) และการเรียนรู้เพ่ือน าไปปฏิบัติ (Result-
Based Learning) ดังนี้ 

 
Empirical Moral Incubation Model 
 

โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team” 
ด าเนินการสื่อสารส่งเสริมสังคมคุณธรรมผ่านการสื่อในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ New Media Social Media Viral 
Vedio Infographic วีดีทัศน์ การแสดง สื่อสารสนเทศ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ (แบนเนอร์ทาง
โซเชียลมีเดีย) สื่อกระจายเสียง (รายการวิทยุ) สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก เยาวชน 
ครอบครัว และชุมชน เป็นต้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 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) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559  – 2564) 
และ ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม สังคมสันติสุข โดยใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์สังคมในการพัฒนา เป็นสื่อที่ทุกคน 
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สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง โดยผ่านการด าเนินกิจกรรมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็ก เยาวชน
และครอบครัว อันประกอบด้วย On air, Online, On ground โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

On Air  
- รายการ “ข่าวดีบันดาลใจ” น าเสนอเรื่องราวผลลัพธ์ทางสังคมเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ 

การท างาน การเรียน ของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ประชาชน บุคลากรทุกกลุ่มของของ ศคธ. และภาคีเครือข่าย 
กลุ่มเป้าหมาย เด็กเยาวชน ครอบครัว และชุมชน ผ่านสถานีโทรทัศน์ CABLE CHANNEL เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ Moral YouTube Channel, Thai Cable Channel, เพจกล้าท าดี และ Line official 

- รายการ “วัยติดใจ” น าเสนอเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นเกิดความคิดริเริ่มในการน าไปสู่
การแสดงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคม กลุ่มเป้าหมาย เด็กเยาวชน และครอบครัว 
ผ่านทางสถานีวิทยุไทยพีบีเอส ทั้งในรูปแบบดิจิทัลออนไลน์ และอนาล็อกผ่านวิทยุชุมชน ออกอากาศเป็นรายสัปดาห์ 

- รายการ “กล้าท าดี” น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นการแสดง
คุณธรรมเชิงประจักษ์ของผู้คนในสังคมไทย  เผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ Moral YouTube 
Channel, Thai Cable Channel, เพจกล้าท าดี  และ Line official ออกอากาศเป็นรายสัปดาห์  (30 นาที ) 
สถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) สถานีโทรทัศน์ Thai cable broadcast (Cable Channel) และ
สถานีโทรทัศน์ TNN 2 (ทรูวิชั่น 784, True 4U, ทรูปลูกปัญญา) 

- สกู๊ป “กล้าท าดี...ไม่มีที่สิ้นสุด” ผลิต 70 Content สร้างแรงบันดาลใจผ่านการน าเสนอเรื่องราว 
ผลลัพธ์ที่องค์กรได้ท าประโยชน์ในเชิงสนับสนุนสังคมธรรมาภิบาล สังคมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จนเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยเกิดการริเริ่มปฏิบัติท าความดีอย่างเป็นรูปธรรม 
สร้างความต่อเนื่องในการรับรู้ เข้าใจ (Awareness) และ มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการท าความดีตลอดไป ผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ ศคธ. และภาคีเครือข่ายสื่อ น าเสนอเป็นรายสัปดาห์ เผยแพร่ทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ Moral YouTube Channel, Thai Cable Channel, เพจกล้าท าดี และ Line official ออกอากาศ
เป็นรายสัปดาห์ (30 นาที) สถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) สถานีโทรทัศน์ Thai cable broadcast 
(Cable Channel) และสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (ทรูวิชั่น 784, True 4U, ทรูปลูกปัญญา) 

Online 
- เพจ “กล้าท าดี” (Social Network Based) : อยากเห็นเด็กไทยทุกคนกล้าท าดี โดยไม่ต้องเลียนแบบ

ผู้อื่น ด าเนินการผลิต Content ร่วมกับ ศคธ. และบริหารจัดการเพจ “กล้าท าดี” โดย กลุ่มเยาวชน เครือข่ายยุว
ทัศน์ กรุงเทพมหานคร เครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ (วัย 15 – 25 ปี) หรือ Gen Z เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการรับรู้ 
เข้าใจ (Awareness) และมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการการท าความดี โดยการริเริ่มแนวคิดของ Content แต่ละ
เรื่องจะเชื่อมโยงกับการตีความค าว่าคุณธรรมเชิงประจักษ์ในมุมมองร่วมกับ ศคธ. น าเสนอ Content ผ่านเพจ กล้า
ท าดี อย่างน้อย 5 วัน / สัปดาห์ 

- Digital Content : สร้างสรรค์เนื้อหา องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสังคมคุณธรรมในรูปแบบดิจิทัล
เกี่ยวกับคุณธรรมเชิงประจักษ์ เช่น Instagram Content สร้างคุณค่า และความตระหนักรู้เพ่ือส่วนรวม ฯลฯ ตาม
บริบท/สถานการณ์ทางสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสาท าความดีเพ่ือความดี สร้างความต่อเนื่องในการรับรู้ เข้าใจ 
(Awareness) และมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการการท าความดี น าเสนอผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของศคธ. 
และภาคีเครือข่าย เป็นรายสัปดาห์ 

On ground  
- กิจกรรม “ขอตอบด้วยการกระท า” น าเสนอกิจกรรม On Ground ผ่านสื่อสร้างสรรค์ (Viral Video)  

รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันท าความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และล านึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเชิญชวน
ประชาชนชาวไทย มุ่งมั่น ตั้งใจท าความดีตลอดไป เพ่ือปลุกพลังคุณงามความดีภายใน และเริ่มลงมือปฏิบัติตนใน
การท าความดีอย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่ “ประเทศที่พัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

- กิจกรรม Field trip “กล้าท าดีสัญจร” (ตามหา Active Citizen สร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม  
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Active Citizenship) ด าเนินการค้นหานักเรียนจากทุกภูมิภาค เพื่อรณรงค์ให้เกิดการริเริ่มในการท าโครงการใน
เชิงจิตอาสาเพื่อแก้ปัญหาสังคมเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด แต่ละภูมิภาค  

- ปฏิบัติการเปลี่ยนสังคมผ่านสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย  (กลไกขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข) หลักสูตรอบรมคุณธรรมส าหรับสื่อมวลชนทุกประเภท 1 รุ่น ด าเนินการ 12 วัน ภายใน 
5 สัปดาห์ โดยผลลัพธ์ของโครงการ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ผลิตสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย อย่างน้อย 5 
เรื่องและเผยแพร่ในสื่ออย่างเป็นทางการ 

- กิจกรรม In house ความดี (Co-Branding) “แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี ท าความดีไม่มีที่สิ้นสุด”  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด าเนินการรณรงค์ให้
บุคลากรในภาคองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ริเริ่มท าความดีร่วมกับองค์กร โดยใช้ความสามารถหลักขององค์กร
เป็นฐานในการริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการ ที่สามารถท าให้เห็นผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรม และมีศักยภาพในการ
ด าเนินการต่อเนื่องในระยะยาว 

๒. วัตถุประสงค ์
2.1 สื่อสารภารกิจองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
2.2 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้เรื่องคุณธรรมในการด าเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองด้วยความเข้าใจ 

มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์ เพื่อส่วนรวม  
2.3 ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติตนในการท าความดีอย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่การพัฒนาประเทศเป็น 

“ประเทศที่พัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
2.4 เผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรม 

๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
 ๑. ภาคีหุ้นส่วนส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมได้แก่ Core Team 10 คน ผู้เกี่ยวข้อง 35 คน + 
Partnership (องค์กร Co Brand) 
 ๒. เครือข่ายสื่อมวลชน (คจส.) 60 คน  
 ๓. ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจงัหวัดที่เข้าร่วมเป็น Team Leader 77 คน 
 ๔. เครือข่ายสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนทุกจังหวัด 77 คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
  - 
 
๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 (ประเมินผลเพ่ือการต่อยอดและพัฒนาทุกสิ้นปีงบประมาณ) 

๕. สถานที ่
ศูนย์คุณธรรม กรุงเทพมหานครฯ 

๖. งาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นด าเนินการพัฒนาทักษะการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรม 4.0 

“MORAL Digital Team” 
ปีงบประมาณ 

2562 
กลุ่มงานสื่อสารและ
รณรงค์ทางสังคม 

๑ ขั้นที่ 1 Focus Group เพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินการ  
“MORAL Digital Team” 

ต.ค. 61 

๒ ขั้นที่ 2 จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารสื่อสารและประชาสัมพนัธ์ ตาม พ.ย. 61 
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ที่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่เปน็จุดเนน้ของหนว่ยงาน เพื่อหาจุดร่วมการ
เปลี่ยนแปลงสงัคมคุณธรรม 

 ขั้นปฏิบัติการ/การด าเนินกิจกรรม On Air – Online – On 
Ground 

 

 On Air  
 รายการ “กล้าท าด”ี ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 Online   
 เพจ “Moral Center” (Social Network Based) ม.ค. – ก.ย. 62 
 On ground   
 กิจกรรม Field trip “กล้าท าดีสัญจร” (ตามหา Active 

Citizen สร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม Active 
Citizenship) 

ม.ค. – ก.ย. 62  

 
๗. งบประมาณ 

งบประมาณ 1,884,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
1. ขั้นด าเนินการพัฒนาทักษะการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรม 4.0  

“MORAL Digital Team” 
281,000 บาท 

 1.1 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/องค์กรด้านสื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดทิศทาง
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 
 - ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 400 บาท  

72,000 บาท 

 1.2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตามยุทธศาสตร์ที่เป็น
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 , เครือข่ายสื่อมวลชน-
องค์กร Co Brand)" 
 - ค่าอาหาร (500 บาท x 50 คน x 2 วัน) 50,000 บาท  
 - ค่าท่ีพักวิทยากร (1,200 บาท x 2 คน x 2 คืน) 4,800 บาท 
 - ค่าท่ีพัก (750 บาท x 50 คน x 1 คืน) 37,500 บาท 
 - ค่าเอกสารประกอบการอบรม (70 บาท x 50 คน) 3,500 บาท 
 - ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 2,040 บาท 

209,000 บาท 

2. ขั้นปฏิบัติการ/การด าเนินกิจกรรม On Air 1,200,000 บาท 
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ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
 การผลิตและเผยแพร่สื่อเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของสังคมไทย ผ่าน

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/ผู้ด าเนินรายการ จ านวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาท) 6,000 บาท 
 (ค่าเขียน script เขียนบท)  3,000 บาท 
 (ค่าตอบแทนผู้ตัดต่อรายการ) 1,000 บาท  
 (ค่าออกแบบและจัดท าคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบเคลื่อนไหว) 4,000 บาท 
  (ค่าช่างแต่งหน้า-ท าผม) 3,000 บาท 
  (ค่าตอบแทนช่างภาพ จ านวน 2 คน x 1,000 บาท) 2,000 บาท 
  (ค่าใช้สอยอื่นๆ) 1,000 บาท 

1,200,00๐บาท 

3. ขั้นปฏิบัติการ/การด าเนินกิจกรรม Online  180,000 บาท 
 3.1 เพจ “Moral Center” (Social Network Based) กลุ่มเป้าหมายหน่วยงาน/

องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม 
 - ค่าด าเนินการผลิต เผยแพร่ และ Monitor & Manage Digital Content ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 365 วันๆ ละ 24 ชั่วโมง (15,000 บาท x 12 เดือน = 180,000 บาท) 

180,000 บาท 

4. ขั้นปฏิบัติการ/การด าเนินกิจกรรม On Ground 223,000 บาท 
 4.1 กิจกรรม Field trip “กล้าท าดีสัญจร” (ตามหา Active Citizen สร้างพลเมืองที่มีส่วน

ร่วมเพ่ือส่วนรวม Active Citizenship)  
 - ค่ าด าเนินกิจกรรมตามหา Active Citizen (22,300 บาท x 10 ครั้ ง = 
223,000 บาท) 

223,000 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายด าเนินงานส่วนกลาง 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 ประชาชนทุกภาคส่วน ได้รับรู้ เกิดการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่เป็นกรณี

ตัวอย่าง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แรงกระตุ้น แรงจูงใจและขยายเครือข่ายการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
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. ติดตามผลการด าเนินงานโดยพิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
๒. แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีการสื่อสารภารกิจองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

2. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้เรื่องคุณธรรม ในการด าเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองด้วยความเข้าใจ 
มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์ เพื่อส่วนรวม  

3. ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติตนในการท าความดีอย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่การพัฒนาประเทศเป็น “ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

4. เผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรม    
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แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ 352,700 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
หมวดรายจ่าย  งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
  งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ระบุ) : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ข้อ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ข้อ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
  แผนฯ ๑๒ (ระบุ) : 2.4.4 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
  แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
  ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) : ประชาชนมีความรัก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ความเป็นไทยมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
  วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย 
พัฒนา องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่ 
  ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพ
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
รณรงค์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข" โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และกล
ยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาองค์กรตามมาตรฐานองค์กรคุณธรรม ซึ่งเป็นการปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
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 ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ประกอบกับการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรของศูนย์
คุณธรรมเกี่ยวกับการด าเนินงาน พบว่า จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีศักยภาพเหมาะสม ตามแนวทาง
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. 2561 – 2565) นอกจากนี้บุคลากรส่วน 
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ใหญ่มีความประสงค์ในการเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาขีดความสามารถในประเด็นองค์ความรู้หลักเพ่ือปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ในมิติที่หลากหลาย  

การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารงานบุคคลที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่ อง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร อีกทั้ง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะเฉพาะทางแก่บุคลากร เพ่ือให้
บุคลากรทุกคนในศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
น าไปสู่การเสริมสร้างให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ตามภารกิจการจัดตั้งในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับประชาชนในชาติ ศูนย์คุณธรรมจึงก าหนดการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจในเชิงยุทธศาสตร์และการเป็นผู้น าในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการเป็นคนมีคุณธรรมต้นแบบให้กับ
หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
๒. วัตถุประสงค ์
 บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการทบทวนผลการปฏิบัติงานของศูนย์คุณธรรม และมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความสามารถในระดับคุณภาพตามมาตรฐานองค์กร ท าให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ 
และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นสุข 

๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
  1. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมมีทักษะและความรู้ดิจิทัลเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 
  2. อัตราการลาออกของบุคลากรศูนย์คุณธรรมลดลง ร้อยละ 20 
  3. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมสามารถใช้ระบบการท างานของส านักงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 70 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
  -  

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

๕. สถานที ่
 กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

๖. งาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 แผนพัฒนาบุคลากรแบบก้าวกระโดด (พฒันาทักษะด้าน

ดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ใน 5 ปี) 
(1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562) 

ฝ่ายบริหาร กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป งาน
ทรัพยากรมนุษย ์2 ส่งเสริม สนบัสนุน การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานงานอย่างมีคุณภาพ (การประเมินผล/การจัดท า
แผนพัฒนา/การ Coaching/วัฒนธรรมองค์กร จัดจ้าง
บุคลากรภายนอกมาให้ค าปรึกษา และให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง) 

3 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ (Outing) (2 
วัน 1 คืน สถานที่เอกชน) 
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๗. งบประมาณ 
 งบประมาณ 352,700 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
1. 
 

แผนพัฒนาบุคลากรแบบก้าวกระโดด (พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ใน 5 ปี) 
อบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง 2 คน x  89,100 
บาท = 178,200 บาท 

178,200.- 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานงานอย่างมีคุณภาพ 
 การประเมินผล/การจัดท าแผนพัฒนา/การ Coaching/วัฒนธรรมองค์กร จัดจ้าง
บุคลากรภายนอกมาให้ค าปรึกษา และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจ านวน 4 ครั้งๆ ละ 
15,500 บาท  รวม 62,000 บาท ดังนี้ 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ (1 คน x 600 บาท x 6 ชม.) = 3,600 บาท 
 - ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าอบรม (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 

62,000.- 

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 
 - ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าอบรม (500 บาท x 36 คน x 2 วัน) = 36,000 บาท 
 - ค่าที่พักวิทยากรและผู้บริหาร (2 คน x 1,200 บาท x 1 คืน ) = 2,400 บาท  
 - ค่าท่ีพักเจ้าหน้าที่ (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 

112,500.- 
 
 

 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนห้าหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยบาท) 352,700.-   

๘. ผลผลิต 
 1. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ดิจิทัลเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

2. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ในการท างานเพ่ิมขึ้นทุกคน 
ทุกระดบั 

3. ระบบส านักงานของศูนย์คุณธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานงาน 
 
๙. ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรของศูนย์คุณธรรม มีสมรรถนะและศักยภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรระดับบุคคล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล มขีีดความสามารถสูงในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีให้กับประชาชนในชาติ   

2. ระบบการท างานของส านักงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02 644 4900 - 105 โทรสาร 02 644 4901 

42



๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี) 
 - 

๑๒. การติดตามและประเมินผล 
 ประเมินผลการฝึกอบรมด้วย Pre-test และ Post-test 
  
๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ดิจิทัลเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 2. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ในการท างานเพ่ิมขึ้นทุกคน
ทุกระดับ 
 3. ระบบส านักงานของศูนย์คุณธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานงาน    
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โครงการ 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
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แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ 8,188,800 บาท  (แปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
หมวดรายจ่าย  งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
  งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์ข้อ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  แผนฯ ๑๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
  แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) : ข้อ 2  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
  วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : 4. ส่งเสริมการสร้างและ
พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรมให้กับเครือข่าย
ทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม  

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 โทรศัพท์ 02 644 4900 – 200,300 โทรสาร 02 644 4901 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 จากความส าคัญของนโยบายระดับประเทศซึ่งมุ่งเน้นการวางรากฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมสันติสุข 
นโยบายส าคัญดังกล่าว ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : 
เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง 
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกใน
ครอบครัว  

นโยบายรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แถลงนโยบายก่อนเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (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 ก าหนดว่า “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รัฐพึงด าเนินการให้มีกหหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกหหมายดังกล่าว อย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็น
การก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ 2.1.1 คนไทย
ส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มี
กิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน มุ่งเน้นด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการ
เรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564  เป็นนโยบายระดับชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบใน
การด าเนินการด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ 
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคง น าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการด าเนินการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ได้ก าหนดล าดับความส าคัญ 
โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความม่ันคงที่เป็นแกนหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของ
ชาติและส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น “เกณฑ์ส าคัญ” โดย
ก าหนดความส าคัญเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนที่ 2 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป ทั้งนี้ นโยบายทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เป็ นความส าเร็จ
โดยรวม มีเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ เพ่ือเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก โดยค านึงถึงค่านิยม
หลักของชาติ ที่คนในชาติต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกันอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง 

จากนโยบายส าคัญด้านคุณธรรมจริยธรรมของประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
เป็นปัจจัยส าคัญของความมั่นคงผาสุกของประเทศชาติและประชาชน สังคมประเทศใดผู้ปกครองและประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ดี การปกครองมีธรรมาภิบาล สังคมประเทศนั้นจะเข้มแข็ง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน หากสังคมประเทศใดขาดซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และค่านิยมที่ดีสังคมประเทศนั้นย่อมอ่อนแอ 
และอาจถึงขั้นล่มสลายได้ ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากที่คนเคยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและมี
ค่านิยมที่ดี การบริหารบ้านเมืองมีธรรมาภิบาล แต่ในปัจจุบันผู้คนมีความเสื่อมถอยบกพร่องทางคุณธรรม จริยธรรม 
สังคมไทยประสบปัญหาขาดความซื่อตรง รับผิดชอบ ไม่ยึดมั่นในความดีความถูกต้อง เป็นวิกฤติทางสังคมที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงและการพัฒนา ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน
ท้องถิ่น องค์กร สังคมและประเทศ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของสังคมไทยในระดับบุคคลผ่าน
ช่องทางเครือข่าย ชุมชนที่อยู่ร่วมกัน จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีภารกิจตามพระราชกฤษหีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2554 วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรตามมาตรา 7 (4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม เล็งเห็นความส าคัญ
ของการสร้างมาตรฐานองค์กรคุณธรรม เพ่ือให้องค์กร เครือข่าย ที่มุ่งเน้นพัฒนาตนเอง พัฒนาคนในองค์กรให้ด าเนิน
ธุรกิจ ด าเนินวิถีชีวิตบนฐานคุณธรรม จริยธรรม มีหลักเกณฑ์ในการสอบทาน การประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนมี
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดรูปแบบ ขั้นตอน วิถีการด าเนินธุรกิจ การ
ประพฤติ อบรม ถ่ายทอดวิถีการด าเนินการตามแนวทางที่เป็นรูปธรรม มีมาตรฐานที่จับต้องได้ ให้แก่องค์กร  
เครือข่ายที่สนใจจะด าเนินตามแนวทางองค์กรคุณธรรมได้ จึงได้ด าเนินการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยเริ่มด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยเงินสะสม (เงินทุน) ของศูนย์
คุณธรรม โดยเริ่มน าร่องใช้กับเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ เครือข่ายกลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายกลุ่ม
สถาบันการศึกษา เครือข่ายกลุ่มธุรกิจเอกชน และเครือข่ายกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์คุณธรรม จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่
มาตรฐานคุณธรรม เพ่ือเป็นมาตรการส าคัญในการปฏิรูปมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในสังคมไทย ที่
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เป็นด าเนินการเพ่ือการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577)  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564  ที่มีกรอบความคิดหลักในการ
ก าหนดนโยบาย โดยค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติ 12  ประการ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติจะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์แห่งชาติ และมาตรา 76 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เพ่ือ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ท าให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม 

๒. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานองค์กรคุณธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
2. เพ่ือขยายผลการใช้มาตรฐานองค์กรคุณธรรมใน 5 เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายกลุ่ม

สถานศึกษา (ขยายผลจากโครงการโรงเรียนคุณธรรมน าสู่นวัตกรรมสังคม โครงการต้นแบบสุภาพชน คนอาชีวะ และ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้น านักศึกษา) เครือข่ายกลุ่มชุมชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน 
(ขยายผลจากโครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว) เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ และเครือข่ายกลุ่มองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

3. เพ่ือพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรมในสังคมไทย 

๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
  1. องค์กรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม และเกิดการทดลองใช้มาตรฐานองค์กร
คุณธรรมจาก 5 เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย (เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่มชุมชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรธุรกิจ
หรือเอกชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ และเครือข่ายกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 100 องค์กร 
  2. องค์ความรู้การพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรมประกอบไปด้วย (1) องค์ความรู้การ
พัฒนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ (2) องค์ความรู้การพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรม ส าหรับเครือข่าย
ส่งเสริม และ (3) องค์ความรู้การพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรม ส าหรับเครือข่ายปฏิบัติ 3 องค์ความรู้ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
  1. องค์กรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรมยกระดับเป็นองค์กรน าในการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง (Change agent) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และกระบวนการรับรอง
มาตรฐานองค์กรคุณธรรมกับองค์กรต่างๆที่สนใจพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม 5 องค์กร 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 เริ่มตั่งแต ่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562          

๕. สถานที ่
เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่มชุมชนกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ 

และเครือข่ายกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์สร้างและพัฒนาองค์กรคุณธรรม และการ
พัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๖. งาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาวิจัยและพฒันามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ 12 เดือน  

(1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62) 
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม
เครือข่ายทางสังคม และ

กลุ่มงานพฒันาองค์ความรู้
นวัตกรรม 

2 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมคุณธรรม  
3 การพัฒนาศักยภาพผูน้ าขับเคลือ่นคุณธรรม 
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๗. งบประมาณ 
งบประมาณ 8,188,800 บาท  (แปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ 1,233,696 
 1. ศึกษาและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ   

ศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมของสังคมไทย  และประสบการณ์การพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรมทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์สังเคราะห์การพัฒนามาตรฐานคุณธรรมจาก
กลุ่มเป้าหมายน าร่อง 4 กลุ่มเครือข่าย (สถาบันการศึกษา กลุ่มธุรกิจเอกชน ชุมชน กลุ่ม
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล) 

1.1 ทบทวนวรรณกรรมเรื่องพัฒนามาตรฐานกระบวนการรับรอง และจัดท าร่าง
มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ (180,000 บาท) 

1) หมวดค่าด าเนินงาน  
- 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 จัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อศึกษาและพัฒนาร่างมาตรฐานคณุธรรม (60,000 บาท)  
1) หมวดค่าตอบแทน (36,000 บาท) 
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร (5 คน x 1,200 บาท x 6 ชม. = 36,000 บาท) 
2) หมวดค่าด าเนินงาน (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 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม (50 ชุด x 70 บาท) = 3,500 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาท 
- ค่าใช้สอยอื่นๆ 2,000 บาท 

1.3 จัดเวทนี าเสนอมาตรฐานคุณธรรม (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 จัดประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรม  
(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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ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
(บาท) 

2) หมวดค่าด าเนินงาน (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 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม (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 จัดเวทีแลกเปลี่ยนผลการน า (ร่าง) มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติไปทดรองใช้ใน
กลุ่มน าร่อง (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 จัดท าองค์ความรู้ร่างมาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติและกระบวนการรับรอง 
(200,000 บาท) 

- ค่าจัดท าเอกสารวิชาการหลังการประชุม (Proceedings) โดยเป็นการจัดพิมพ์รายงาน
ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นจากการจัดประชุมน าเสนอ = 200,000 บาท 

(ค่าออกแบบศิลปกรรม  ราคา 20,000 บาท) 
(ค่าจัดพิมพ์รูปเล่ม ขนาด A5 (12.8 x 21 เซนติเมตร) จ านวน 3,000 เล่ม x 

55 บาท = 180,000 บาท) 
 1.๘ งบบริหารจัดการโครงการ (240,000 บาท) 
 - จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการด าเนินโครงการ (1 คน x 12 
เดือน x 20,000 บาท = 240,000 บาท) 

2 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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ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
(บาท) 

- 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 เครือข่ายกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน 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) หมวดค่าด าเนินงาน (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 
- ค่าจัดท าชุดข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ในระบบออนไลน์ 7,600 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,120 บาท 

 - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้เรื่องการพัฒนาการ
รับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม  จ านวน 2 ครั้ ง (696,200 บาท x 2 ครั้ ง = 
1,392,400 บาท) เพ่ือสื่อสารสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจกับสังคมไทยในเรื่อง
การรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม 

1) หมวดค่าตอบแทน (43,200 บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 3 คน x 6 ชม. x 2 วัน) = 43,200 บาท  
2) หมวดค่าด าเนินงาน (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 และประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาองค์กรสู่

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) หมวดค่าด าเนินงาน (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 
- ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมประชุม (100 คน x 750 x 1 คืน) = 75,000 บาท 
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ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
(บาท) 

- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (100 ชุด x 70 บาท) = 7,000 บาท 
- ค่าจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 4,000 บาท  

3 การพัฒนาศักยภาพผู้น าขับเคลื่อนคุณธรรม 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 พัฒนาศักยภาพผู้น า จัดอบรมวิทยากรคุณธรรมและอบรมแกนน าคุณธรรม 
(1,000,000 บาท) 
 - การด าเนินการก่อนการจัดเวที (1,000 บาท) 
 ค่าจัดส่งเอกสาร (ไปรษณีย์) ปะชาสัมพันธ์การจัดเวทีพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) = 1,000 บาท 
 - จัดเวทีพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในการพัฒนาองค์กรสู่
มาตรฐานองค์กรคุณธรรม (เครือข่ายระดับส่งเสริม) แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย 5 เครือข่าย
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วยแกนน าจากเครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่มชุมชน 
เครือข่ายกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ และเครือข่ายกลุ่มองค์กร
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) หมวดค่าด าเนินงาน (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 
- ค่าผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีสั้นกระบวนการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงความยาวไม่

เกิน 5 นาที  2 ตอน x 50,000 บาท = 100,000 บาท 
- ค่าวัสดุอ่ืนๆ 200 บาท 

 3.3 ติดตาม ประเมินผล และอ่ืนๆ จ านวน 4 ครั้ง x 50,000 บาท = 200,000 บาท 
- ค่าจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 20,000 บาท 

 - ค่าท่ีพักส าหรับเจ้าหน้าที่ (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                   
 - ค่าเช่าเหมารถตู้ส าหรับเจ้าหน้าที่ 3 วันเดินทางล่วงหน้า (2,800 บาท x 3 วัน) = 8,400 บาท                 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์  5,000 บาท 
- ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 3,280 บาท 
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4 งบบริหารจัดการโครงการ (600,000 บาท) 
- จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการด าเนินโครงการ (1 คน x 12 

เดือน x 50,000 บาท = 600,000 บาท) 

600,000 

5 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานส่วนกลาง 655,104 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,188,800 

๘. ผลผลิต 
 1. เกณฑ์มาตรฐานองค์กรคุณธรรมน าร่องใน 5 เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา 
เครือข่ายกลุ่มชุมชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ และเครือข่ายกลุ่มองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับในการน าไปปฏิบัติ 
 2. เกณฑ์มาตรฐานกลางองค์กรคุณธรรมที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับในการน าไปปฏิบัติ 
 3. กระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรมที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับใน
การน าไปปฏิบัติ 
 4. องค์กรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม และเกิดการทดลองใช้มาตรฐานองค์กร
คุณธรรม จาก 5 เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่มชุมชน เครือข่ายกลุ่มองค์กร
ธุรกิจหรือเอกชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ และเครือข่ายกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  จ านวนรว ม 
100 องค์กร 
 5. ฐานข้อมูลองค์กรภาคีความร่วมมือเพ่ือการพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม  
 6. หลักสูตร ชุดเครื่องมือ องค์ความรู้ และสื่อต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม และ
กระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรม 
๙. ผลลัพธ์ 
 1. เกณฑ์มาตรฐานองค์กรคุณธรรมน าร่องใน 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มชุมชน กลุ่ม
องค์กรธุรกิจหรือเอกชน กลุ่มองค์กรภาครัฐ และกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นแนวทางให้องค์กร
ต่างๆน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร หรือปรับใช้ให้เหมาะสมตามลักษณะขององค์กร 
 2. เกณฑ์มาตรฐานกลางองค์กรคุณธรรมที่เป็นหลักคุณธรรมร่วมที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรคุณธรรมน า
ร่องใน 5 เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย (เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่มชุมชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือ
เอกชน เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ และเครือข่ายกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งน าไป สู่การพัฒนา
กระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม  
 3. กระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรมที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับใน
การน าไปปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรต่างๆในสังคมไทยในมิติคุณธรรม 
 4. องค์กรคุณธรรมอย่างน้อย 100 แห่ง จะเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม 

(องค์การมหาชน) 
  1. นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ เบอร์โทร 081-347-2211 
  2. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า เบอร์โทร 081-530-4161 
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๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี) 
 - 

๑๒. การติดตามและประเมินผล 
ประเมินจากการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมของศูนย์คุณธรรมไปขยายผล และพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในเชิงนโยบาย ส่งเสริมขยายผล หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกณฑ์มาตรฐานองค์กรคุณธรรมน าร่องใน 5 เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์มาตรฐานกลางองค์กร

คุณธรรม และกระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรมที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับใน
การน าไปปฏิบัติในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรต่างๆในสังคมไทยในมิติคุณธรรม 
 2. องค์กรคุณธรรมมีกลไกขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือสร้าง
สังคมคุณธรรม 

   
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53



แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการ : โครงการสมัชชาคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ 11,220,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
หมวดรายจ่าย  งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
  งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  แผนฯ ๑๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
  แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) : ข้อ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
  วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : 2. สนับสนุนการรวมพลังของ
เครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่
สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือ
ประชารัฐเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ 2 จัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรม 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 โทรศัพท์ 02 644 9900 – 400 โทรสาร 02 644 4901 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐ เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพและสังคม
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2559-2564)  เมื่อวันที่ 12 กรกหาคม 2559 ให้เป็นแผนแม่บทระดับชาติ  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการส่งเสริมคุณธรรม โดยน ากลไกประชารัฐมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ดังกล่าว  
 กระบวนการสมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนการสร้างการรับรู้และการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งคุณธรรมแห่งชาติ โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนด
ทิศทาง และพัฒนานโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดีในระดับจังหวัด ภูมิภาค และ
ระดับชาติ และสร้างกระแสคุณธรรมอย่างมีพลังจากทุกภาคส่วนในสังคม  

ที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ประชาชน จัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพ่ือการขับเคลื่อนงานคุณธรรมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ปี 2560-2564  คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม 
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของศูนย์คุณธรรมต้องมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ “ประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ”โดยเน้นคุณธรรม 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพ่ือให้การขับเคลื่อนขบวนการสมัชชาคุณธรรม มีความ
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เข้มข้นทั้งในด้านเนื้อหาและด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของสังคมไทย  ตอบสนองแนวนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม และ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรตามมาตรา 7 (1) ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังกลุ่มหรือเครือข่าย
ทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทาง
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2561-2565  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพ่ือขับเคลื่อนงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรม กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนและด าเนินการจัดสมัชชาคุณธรรม และกลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564)  เป็นกรอบแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติงานในองค์กร และสร้างกลไกการติดตาม และท างานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์คุณธรรมกับ
หน่วยงานองค์กรภาคีทั้งในส่วนกลาง และในระดับพ้ืนที่ โดยในปีงบประมาณ 2562 เป็นการจัดสมัชชาคุณธรรม
ระดับภาคและระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
ในปีที่ผ่านมา และขับเคลื่อนนโยบาย ตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปีที่ 3 ครอบคลุม
หน่วยงานทุกภาคส่วน และรวมพลังเครือข่ายองค์กรในการผลักดันให้เกิดนโยบายด้านคุณธรรมในระดับองค์กร และ
ระดับพ้ืนที่จังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ และน านโยบายดังกล่าวไปขยายผลสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมไทย 

๒. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแนวนโยบายสู่การ
ปฏิบัติของทุกภาคส่วน 

2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการด าเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริม
คุณธรรมในระดับองค์กรและพ้ืนที่  ที่จะน าไปสู่การผลักดันประเด็นงานการส่งเสริมคุณธรรมของชาติผ่าน
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพ้ืนที่จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติอย่างเป็นระบบ 

๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
  1. จ านวนองค์กร เครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและประกาศตัวเป็นองค์กรที่จะ
ขับเคลื่อนคุณธรรม ไม่น้อยกว่า 250 องค์กร   
  2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/กระบวนการสมัชชาคุณธรรมและการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 5,000 คน  
  3. ชุมชน/องค์กร/เครือข่ายคุณธรรมต้นแบบ ได้มีพ้ืนที่น าเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อ
สาธารณะในงานสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม 
ไม่น้อยกว่า 100 องค์กร/กรณีตัวอย่าง  
  4. จ านวนบุคคล/องค์กร ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรม ไม่น้อยกว่า 100 คน/องค์กร 
  5. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ จ านวน 
1 ฐานข้อมูล มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 200 องค์กร  
  6. องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ รวมถึงองค์ความรู้การส่งเสริม
คุณธรรมที่สนับสนุนแนวนโยบายด้านคุณธรรมขององค์กร และภาคีเครือข่าย ไม่นอ้ยกว่า 4 เรื่อง 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
  1. หน่วยงาน องค์กร กลุ่มเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่เป้าหมายทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าองค์ความรู้ด้าน
คุณธรรม แนวนโยบายด้านคุณธรรมทั้งในระดับองค์กร ระดับชาติที่เกิดจากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมไปขยายผลได้ตาม
บริบทของแต่ละองค์กร 
  2. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของแต่ละจังหวัด ภูมิภาค ชาติเกิดจากกระบวนการมีส่วน
ร่วมและน าสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
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  3. กระบวนการสมัชชาคุณธรรม สามารถตอบสนองแนวนโยบายคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
หรอืยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมตามบทบาทภารกิจขององค์กร 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

๕. สถานที ่
 สมัชชาคุณธรรมระดับชาติ (สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10) ณ กรุงเทพมหานคร 

สมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค เพ่ือขยายผลสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ:จัดที่จังหวัดสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดอุดรธานี ภาคใต้:จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภาคกลาง : 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดอ่ืนๆ ตามมติคณะกรรมการจัดงาน/กรรมการศูนย์คุณธรรม/ตามข้อตกลงของ
องค์กรภาคีสมัชชาระดับต่างๆ เป็นผู้ก าหนดตามความพร้อมและเหมาะสมกับสถานการณ์หรือประเด็นหลักการจัด
งาน 

๖. งาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ  
การด าเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ในปี 2562  มีการด าเนินกิจกรรมส าคัญหลักๆ  3 กิจกรรมซึ่งมี

ความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในแต่ละกระบวนการคือ 1) การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค  4 ภาค เพ่ือแปลง
นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับองค์กร พ้ืนที่จังหวัด  2) การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ ที่ได้รับความเห็นชอบตาม
กรอบแนวทางคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายคุณธรรม
ทุกภาคส่วน ในการผลักดันให้เกิดข้อตกลงร่วม  ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือก่อเกิดเป็นวาระด้านคุณธรรมของชาติ  3) 
สนับสนุน การขับเคลื่อนงานตามกรอบแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) 
ผ่านกลไกระดับกระทรวง ทั้ง 20 กระทรวง และกลไกระดับจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

ที่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ เกี่ยวข้องด้าน

คุณธรรม และข้อมูลการส ารวจสถานการณ์ด้านคุณธรรม
ภาพรวมของสังคมไทย เพื่อก าหนดกรอบประเด็นหลักและ
จัดท าแนวทางในการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ทั้ง
ในเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่ 

ต.ค. 61 – พ.ย. 61 กลุ่มงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและ

สมัชชาคุณธรรม 

2 น า เส น อ ก รอ บ แ น วท า งก า รจั ด ส มั ช ช าคุ ณ ธรรม  ใ ห้
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ วัตถุประสงค์ ประเด็นเนื้อหาหลัก และกิจกรรมส าคัญ
ของงาน เพื่อน ามาจัดท าแผนการจัดกระบวนการสมัชชา
คุณธรรมในระดับต่างๆ และเชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

พ.ย. 61 - ธ.ค. 61 

3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายที่เก่ียวข้อง
กับประเด็นการจัดงานเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงาน
สมัชชาคุณธรรม และสร้างกลไกความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
และจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ในการด าเนินงานสมัชชา
คุณธรรมระดับภูมิภาค ระดับชาติ 

ต.ค. 61 –เม.ย. 62 

4 จัดประชุม/เวทีระดมความคิดเห็น “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่
อยากท า” เพื่อเตรียมประเด็นเนื้อหาและรูปแบบการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ร่วมกับหน่วยงาน เครือข่ายองค์กร
ภาคีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 

 
ต.ค. 61 –เม.ย. 62 
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ที่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
5 ด าเนินงานด้านวิชาการเพื่อก าหนดเนื้อหา ประเด็น และรูปแบบ

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการจัดท าข้อมูลเอกสารวิชาการ
น าเข้าในการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคเพื่อผลักดัน
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ต.ค. 61 – เม.ย. 62 

6 สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ และประเด็นคุณธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน
สู่การปฏิบัติทั้งในระดับองค์กร ระดับพื้นที่   จังหวัดเป้าหมาย
เพื่อถอดบทเรียนน าเสนอในเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ 

ต.ค. 61 – เม.ย. 62 

7 รวบรวม สังเคราะห์ องค์ความรู้ กิจกรรมเชิงรูปธรรม การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายทางสังคม เพื่อน ามา
เผยแพร่ขยายผลในงานสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ 

พ.ย. 61 – มี.ค. 62 

8 สนับสนุนการรณรงค์สร้างกระแสด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
สร้างการรับรู้และเชิญชวนให้หน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชา
คุณธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ 

พ.ย. 61 – ส.ค. 62 

9 จัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีกลางการระดม
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลการขับเคลื่อนงานตาม
ประกาศเจตนารมณ์สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติปีที่ผ่านมา สู่การ
ปฏิบัติในระดับจังหวัด ภูมิภาค และน าเสนอผลงานรูปธรรมด้าน
คุณธรรมขององค์กรเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ และผลักดัน
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมระดับจังหวัด ภูมิภาคตาม
วงรอบสมัชชาคุณธรรม 

ม.ค. 62 – มิ.ย. 62 

10 จัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ  เพื่อเวทีกลางของการเชื่อมโยง
และรวมพลั งขับ เคลื่ อนคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร 
เครือข่ายทางสังคมให้เกิดการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกิดเป็นข้อตกลงหรือพันธะสัญญาร่วมกันของเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กร 
และเป็นเวทีน าเสนอผลงานรูปธรรมด้านคุณธรรมขององค์กร
เครือข่ายภาคส่วนต่างๆจากการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่ง
คุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านคุณธรรมในขณะนั้น น าสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่าง
เป็นรูปธรรม 

มิ.ย. 62 – ก.ค. 62 

11 การประเมินผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ใน
รูปแบบการจัดเวทีหรือการใช้แบบส ารวจติดตามรายงานผลการ
ด าเนิน งาน เพื่ อน าข้อมู ลมาพัฒ นาปรับปรุงการด า เนิ น
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมคร้ังต่อไป 

พ.ค. 62 - ก.ย. 62 
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๗. งบประมาณ 
งบประมาณ 11,220,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
1 สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค และระดับชาติ ที่

สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติขององค์กรเครือข่ายในเชิงประเด็น
และเชิงพ้ืนที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค   

1) ประสานการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมใน
เชิงประเด็นเชิงพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ รวม 444,000 บาท ดังนี้ 
 1.1 การประชุมองค์กรเครือข่ายในพ้ืนที่ระดับจังหวัด/ภาค (สถานที่ ราชการ) 5 
ครั้งๆ ละ 56,000 = 280,000 บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (3 คน x 1,200 บาท x 4 ชม.) = 14,400 บาท 
 - ค่าพาหนะเดินทางผู้ เข้าร่วมประชุม (50 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว) = 
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 
 - ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 2,000 บาท 
 1.2 ประชุมองค์กรเครือข่ายในระดับชาติ เพ่ือสร้างความเข้าใจและวางแผนการ
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) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  ณ กรุงเทพมหานคร (2 วัน 1 คืน)  
ผู้เข้าร่วมงาน 1,500 คน รวม 3,060,000 บาท ดังนี้ 
 - ค่าเช่าบริการสถานที่จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ สถานที่เอกชน พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 5,000 ตารางเมตร ห้องประชุมใหญ่ และห้องย่อย ความจุ 1,500 คนราคารวมบริการ
อาหาร และพ้ืนที่จัดนิทรรศการ (ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 1,500 คน x 500 บาท x 2 วัน) 
รวม 1,500,000 บาท    
 - ค่าจัดจ้างด าเนินการบริหารจัดการในงาน ออกแบบเวที ตกแต่งสถานที่ ห้องประชุม 
และนิทรรศการ (จ้างเหมาผู้ประกอบการฯ ด าเนินการก่อน ระหว่าง และหลังงาน) = 150,000 
บาท       
 - ค่าจ้างทีมนักวิชาการจัดกระบวนการในห้องประชุมใหญ่และห้องย่อย ตลอดงาน (เหมา
จ่ายทั้งคณะ 2 วัน ด าเนินการตามกรอบเนื้อหาและรูปแบบการจัดงาน) = 150,000 บาท    
 - ค่าพาหนะเดินทางผู้ เข้าร่วมประชุม (1,000 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว) = 
400,000 บาท 
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ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
 - ค่าที่ พักผู้ร่วมประชุมจากต่างจังหวัด (1,000 คน x 750 บาท x 1 คืน)  = 
750,000 บาท 
 - ค่าเอกสาร 1,500 คน x 70 บาท =  105,000 บาท 
 - ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 5,000 บาท 
 3) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภู มิภาค 4 ภาค  ๆ ละ 2 วัน 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 
 - ค่าท่ีพักวิทยากร (3 คน x 1,200 บาท x 1 คืน) = 3,600 บาท 
 - ค่าเช่าสถานที่จัดงานห้องประชุมใหญ่ (จ านวน 1 ห้อง ความจุ 1,000 คน) และห้อง
ประชุมย่อย (จ านวน 8 ห้อง) สถานที่เอกชน เหมาจ่ายรวมค่าอาหาร 1,000 คน x 500 บาท x 
2 วัน) = 1,000,000 บาท 
 - ค่าจ้างทีมนักวิชาการจัดกระบวนการในห้องประชุมใหญ่และห้องย่อย ตลอดงาน 
(เหมาจ่ายทั้งคณะ 2 วัน ด าเนินการตามกรอบเนื้อหาและรูปแบบการจัดงาน) = 80,000 บาท 
 - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (1,000 ชุด x 70 บาท) = 70,000 บาท   
 - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (5 จุด ป้ายเวทีใหญ่ ลานนิทรรศการ ป้ายเวทีย่อย 
ป้ายหน้างาน และป้ายตามเส้นทางมาสู่งาน) ป้ายไวนิลทึบแสง 50 ตร.ม x 348 บาท = 
17,400 บาท 
 - ค่าออกแบบ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (5 จุด ป้าย
เวทีใหญ่  ลานนิทรรศการ ป้ายเวทีย่อย ป้ายหน้างาน และป้ายตามเส้นทางมาสู่งาน) = 
25,000 บาท 
 - ค่าพาหนะเดินทางเจ้าหน้าที่ (รถตู้) (2,800 บาท x 3 วัน) = 8,400 บาท  
 - ค่าท่ีพักเจ้าหน้าที่ (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 
 - ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 2,300 บาท 
 4) ติดตามผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานสมัชชา รวม 211,000 
บาท ดังนี้ 
 4.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะท างานประชุม
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวม 51,000 บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (4 คน x 1,200 บาท x 6 ชม.) = 28,800 บาท  
           (ผู้ทรงคุณวุฒิจะขึ้นอยู่กับลักษณะและประเด็นการประชุมแต่ละครั้ง ทั้งที่แต่งตั้ง
เป็นคณะท างานและไม่ได้แต่งตั้งตามความเหมาะสมของเนื้องาน) 
 - ค่าอาหาร (30 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) = 6,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) = 2,100 บาท 
 - ค่าพาหนะเดินทางผู้ เข้าร่วมประชุม (30 คน x 200 บาท x 2 เที่ยว) = 
12,000 บาท 
 - ค่าเอกสารประกอบการประชุม (30 ชุด x 70 บาท) = 2,100 บาท 
 4.2) ค่าใช้จ่ายการติดตามงาน ลงพ้ืนที่เข้าร่วมงาน กิจกรรมของภาคีเครือข่ายใน 
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ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
4 ภูมิภาค 3 วัน 2 คืน (จ านวน 20,000 บาท x 8 ครั้ง) = 160,000 บาท ได้แก ่
 - ค่าเช่ารถตู้ (2,800 บาท x 3 วัน) = 8,400 บาท  
 - ค่าท่ีพัก (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 
2 สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม และแผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามกรอบแนวทางคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
 2.1) การติดตาม วิเคราะห์ รวบรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายและการ
ด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านคุณธรรม เพื่อเชื่อมโยงงานและสนับสนุนแนวนโยบาย
แปลงสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์คุณธรรม รวม 418,600 บาท 
 - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนระดับ
กระทรวง 20 กระทรวงและหน่วยงานในก ากับของรัฐ = 20 กระทรวง x 10,000 บาท 
= 200,000 บาท 
 - ระดับจังหวัด 76 จังหวัด โดยนักวิชาการในพ้ืนที่แบ่งเป็นภูมิภาค ภาคละ 
25,000 บาท x 4 ภาค = 100,000 บาท 
 2.2) จัดท าองค์ความรู้ สื่อ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบหมาย 
รวม 840,000 บาท โดยการคัดเลือกต้นแบบ ดังนี้ 
 - จัดท าวีดีทัศน์กรณีตัวอย่างหน่วยงาน องค์กรในระดับจังหวัด ที่ด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมส าเร็จเป็นรูปธรรม ความยาว 5 นาที 4 เรื่อง จ านวน 
60,000 บาท/เรื่อง = 240,000 บาท 
 - จัดท าวีดีทัศน์กรณีตัวอย่างหน่วยงานระดับกระทรวง ที่ด าเนินการขับเคลื่อนแผน
ส่งเสริมคุณธรรมส าเร็จเป็นรูปธรรม ความยาว 5 นาที 1 เรื่อง จ านวน 60,000 บาท/
เรื่อง =60,000 บาท 
 - จัดท าวีดีทัศน์สรุปประมวลผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมใน
ภาพรวมของประเทศ ความยาว 5 นาที จ านวน 1 ตอน = 60,000 บาท 
 - ค่าจัดท าชุดความรู้แนะน า รณรงค์และเผยแพร่คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา ส าหรับการรณรงค์ขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมส าหรับประชาชนช่วงวัยต่างๆ 
ได้แก่ ปฐมวัย เยาวชน วัยแรงงาน ผู้สูงอายุ เป็น หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทรรศการ
ส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 4 ช่วงวัยๆ ละ 1 ชุด ๆ 120,000 บาท x 4 ชุด = 480,000 บาท 
 2.3) สนับสนุนการจัดกระบวนการ ในการพัฒนาคุณธรรมระดับกระทรวง 20 
กระทรวง และระดับจังหวัด 4 ภูมิภาค ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 รวม 
245,000 บาท ดังนี้   
 2.3.1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระทรวง จัดในกรุงเทพฯ จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 122,700 = 
245,400 บาท  
 - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (5 คน x 1,200 บาท x 6 ชม.) = 36,000 บาท 
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ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
 - 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 
 - ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 4,820 บาท 

 รวมเงิน 1,385,400 
3 งบบริหาร 

จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการด าเนินโครงการ  
(1 คน x 12 เดือน x 18,500 บาท = 220,000 บาท) 

220,000 

4 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานส่วนกลาง 897,600 
 รวมเงินทั้งสิ้น 11,220,000 

๘. ผลผลิต 
 - มีการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค และสมัชชาคุณธรรมระดับชาติที่เป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย ตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ   
 - จ านวนหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายเข้าร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ไม่น้อย
กว่า 200 องค์กร 
 - เกิดข้อตกลงร่วมกัน/ประกาศเจตนารมณ์ ที่มีแนวทางการส่งเสริม ขับเคลื่อนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน
คุณธรรมในระดับองค์กร จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ ที่เป็นผลจากกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีสมัชชา
คุณธรรม 
 - ได้ฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายที่ด าเนินการด้านคุณธรรม จากกระบวนการสมัชชา
คุณธรรมในระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และระดับชาติ เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ประโยชน์ต่อการเชื่ อมโยงข้อมูลระหว่าง
เครือข่ายคุณธรรม เผยแพร่ขยายผลแก่ผู้สนใจ 

๙. ผลลัพธ์ 
 - ผลการจัดสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ท าให้เกิดข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงาน เครือข่ายในการก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  
 - กระบวนการสมัชชาคุณธรรมเป็นเวทีกลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน
คุณธรรม จริยธรรม น าสู่การพัฒนา ต่อยอด ขยายผลในระดับองค์กร/พ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
 - เกิดกลไกการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในพ้ืนที่ อันเป็นผลจากเวทีสมัชชาคุณธรรมใน
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
 - องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมได้รับการพัฒนา ยกระดับและเชื่อมโยงการท างาน
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 ที่น ากรอบแนวทางการด าเนินงานจากข้อเสนอเชิงนโยบาย ปฏิญญาคุณธรรม /ประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่าย ไปขยายผลสู่การปฏิบัติในองค์กร เพ่ือประเมินผลส า เร็จด้านปริมาณ  ด้าน
คุณภาพ การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
การขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมในครั้งต่อไป  

ส่วนที่ 2 การประเมินผลการด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติของ
หน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมภายใต้
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในช่วงสิ้นปีเพ่ือพัฒนาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในปีต่อไป 

๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกิดการผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจนเป็นวาระคุณธรรมระดับภูมิภาค ระดับชาติ 
 2. เกิดการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับต่างๆ อย่างกว้างขวาง  
 3. หน่วยงานองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในพ้ืนที่เป้าหมายสามารถน าปฏิญญาคุณธรรม/ประกาศ
เจตนารมณ์ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันในเวทีสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ไปขยายผลสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกจังหวัดที่ด าเนินการ 
 4. ท าให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการร่วมแก้ไขปัญญาคุณธรรม ของสังคมไทย 
รวมทั้งส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไปขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 5. หน่วยงานที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด มีความ
เข้าใจต่อแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ และสามารถแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนงานบูรณาการ 
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แผนงาน : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
งบประมาณ 4,100,000 บาท (สี่ล้านหนึง่แสนบาทถ้วน) 
หมวดรายจา่ย  งบด าเนินงาน  งบลงทุน 
  งบเงินอุดหนุน   งบรายจ่ายอื่น 
ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ระบุ) :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ ข้อ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แผนฯ ๑๒ (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระบุ) : 6.4 การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ยุทธศาสตร์กระทรวง (ระบุ) : (6) พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม 
  วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : 2. สนับสนุนการรวมพลังของ
เครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้อง
กับแนวทางหรือกรอบการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ระบุ) : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือ
ประชารัฐเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและเครือข่าย
เชิงประเด็นองค์กร พ้ืนที่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนยค์ุณธรรม (องค์การมหาชน)  
 โทรศัพท์ 02 644 9900 – 400 โทรสาร 02 644 4901 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ผลการด าเนินงานโครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยโดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2558  พบว่า สถานการณ์ปัญหาคุณธรรมในสังคม 8 ประเด็น ได้แก่ 1) ขาดความซื่อสัตย์
สุจริตที่ส่งผลให้เกิดการคอร์รัปชัน 2)ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคของภาคธุรกิจ 3)ความประพฤติไม่เหมาะสม
ของผู้น าทางศาสนา 4)ขาดความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ ในการให้การศึกษาแก่ สมาชิกในสังคมของ
สถาบันการศึกษา 5)ขาดความเท่าเทียมกันทางสังคม 6) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 7) แตกแยกขาดความสามัคคี 
และ 8) ขาดความส านึกรับผิดชอบในความเป็นพลเมือง    
 ผลการส ารวจ “สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย” ช่วงเดือนสิงหาคม 2559 โดยศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พบว่า
ปัญหาวิกฤตทางด้านคุณธรรมที่มีความรุนแรงในสังคมไทย มากที่สุดคือ ปัญหาความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริต
คอร์รัปชั่น รองลงมาปัญหาขาดความสามัคคี เกิดความขัดแย้งในสังคม และปัญหาจิตส านึกสาธารณะ ขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม  และ 5 อันดับของคุณธรรมที่เยาวชนไทยควรได้รับ
การปลูกฝัง พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านความมีระเบียบวินัย รองลงมาความซื่อสัตย์ สุจริต และความมีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือ/เผื่อแผ่ ตามล าดับ 

ปัญหาการทุจริต คอรัปซั่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นสถานการณ์ปัญหาที่รุนแรง และมีผลกระทบต่อ
สังคมไทยอย่างมาก เพราะกระทบต่อความสงบสุข ความมั่นคง และสร้างความเหลื่อมล้ าทางสังคมที่รุนแรง เป็น
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สาเหตุหลักของการสร้างให้เกิดความขัดแย้ง และการเสื่อมถอยของสังคม ท าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ตกต่ า 
และไม่น่าเชื่อถือในสายตาสังคมโลก โดยเฉพาะค่า CPI ของประเทศท่ีตกต่ าอย่างน่าใจหาย  

นโยบายรัฐบาล มุ่งสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และให้
ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ การสร้างความตระหนักรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ประกอบกับนโยบายการสร้าง
ค่านิยมหลักของคนไทย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้อง
สร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย  12 ประการ สอดคล้องกับข้อมูลการสรุปสถานะของประเทศเพ่ือก าหนดทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริตในรูปใหม่ๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น มาตรการ กฎหมาย และนโยบายยัง
ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เกิดปัญหาตามมาคือเรื่องของความเหลื่อมล้ าในสังคม สอดคล้องตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564) และยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมด้านเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย และแผนการปฏิรูปวัฒนธรรมก าหนดเป้าหมาย คนดีสังคมดี โดยมี
ชุมชนและองค์กรคุณธรรมเพ่ิมข้ึน  

จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า องค์กรต่างๆ มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรของตนเอง ให้เป็นองค์กร
คุณธรรม  ชุมชนคุณธรรม ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม อย่างถ่องแท้  

ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ปี 2560-2564  คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของ
ศูนย์คุณธรรมต้องมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ “ประชาชนมีจิตส านึกและพฤติกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของสั งคมและ
ประเทศชาติ” โดยเน้นคุณธรรมหลัก 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดีที่
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และให้ความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อตรง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับสังคมไทย โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้น าในกลุ่มต่างๆ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีแบบอย่างที่ดีด้าน
คุณธรรม มีอัตลักษณ์ด้านความซื่อตรงโปร่งใส สามารถเป็นผู้น าการขยายผลสู่สังคมรอบข้างในอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยฐานองค์
ความรู้ความเชี่ยวชาญของศูนย์คุณธรรม ในปีงบประมาณ 2562 จึงเห็นสมควรในการด าเนินโครงการวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต   เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของผู้ เข้าอบรมให้สามารถคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง มีความอายต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต 
รวมทั้งการประกาศเจตจ านงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  และให้มีความ
พร้อมในการขยายผล  เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจ ต้องการพัฒนาตนเองเป็นองค์กร
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น   

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาสังคม ให้มีความเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ต่อต้านการทุจริต สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการด าเนินกิจกรรมในองค์กรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ในสังคมไทย และยกระดับการ
สร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้เกิดการเกื้อหนุนการท างานระหว่างศูนย์คุณธรรม และ ป.ป.ช.ให้มากยิ่งขึ้น 
 2.3 พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ให้มีแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่ และ
สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง เพ่ือให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพ 
 2.4 เพ่ือจัดท าองค์ความรู้ เพ่ือขยายผล ต่อยอดเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. เป้าหมาย   
 ๓.๑ เชิงปริมาณ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
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  1. เกิดวิทยากรตัวคูณในภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการส่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จ านวน 860 คน 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
  1. เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มีต้นแบบความส าเร็จที่จะส่ง
ต่อชุมชนอ่ืนๆ ในระยะต่อไป ร้อยละ 80 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

๕. สถานที ่
 กรุงเทพมหานครและจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมน าร่อง ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดพิจิตร จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดศรีสะเกษ  (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

๖. งาน/กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 1.การเตรียมความพร้อมและพัฒนาหลักสูตร  

1.1) จัดตั้งคณะท างานและก าหนดแนวทางการท าหลักสูตร
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม   
1.2) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/ถอดองค์ความรู้ในเขต 9 พื้นที่ ของ ป.ป.ช.  
1.3) สังเคราะห์ข้อมูลพร้อมจัดท าเอกสาร 
1.4) เปิดรับสมัครบุคลากรเข้ารบัการอบรม 
1.5) ผลิตสื่อประกอบการอบรม 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 กลุ่มงานขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตรช์าติและ

สมัชชาคุณธรรม 

2 2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 หลักสูตร  
2.1) อบรมวิทยากรกระบวนการ จ านวน 5 รุ่น รวม 360 คน 
2.2) ขยายผลการฝึกอบรมวิทยากร สู่ภูมิภาค 5 ภาคๆ ละ 100 
คน รวม 500 คน 

3 3.ค้นหาต้นทุนความดี จากแหล่งเรียนรู้ด้านการสง่เสริมคุณธรรม 
เพื่อพัฒนาต่อยอด จัดท าสื่อบรรยายประกอบภาพ ส่งเสริมคุณธรรม 

4 การติดตามประเมนิผลโครงการ 
 
๗. งบประมาณ 

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

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาหลักสูตร  

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร, องค์ความรู้, จัดท าคู่มือ, สื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จนถึงกระบวนการเปิดรับสมัคร รวม 1,016,000 บาท    
สถานที ่ กทม. 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน 
วิทยากร 10 คน ที่มาจากหลากหลายสาขา โดยมีลักษณะเด่นที่ตรงกัน คือ ใส่ใจ และมี
ประสบการณ์ในการพัฒนาคุณธรรม   
1.1) จัดตั้งคณะท างานและประชุมก าหนดแนวทางการท าหลักสูตรวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรม  (วิทยากรเข้าร่วม 10 คน + เจ้าหน้าที่ 5 คน) จ านวน 2 ครั้งๆละ 96,215 

1,016,000 

66



ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
บาท รวม 192,430 บาท ดังนี้ 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร/นักวิชาการ (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 
 - ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม (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) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/ถอดองค์ความรู้ในเขต 9 พื้นที่ (3  วัน 2 คืน) จ านวน 9 
ครั้งๆละ 21,000 บาท รวม 189,000 บาท ดังนี้ 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 คน x 3 วัน x 240 บาท) = 2,880 บาท  
 - ค่าท่ีพัก (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) สังเคราะห์ข้อมูลพร้อมจัดท าเอกสาร จ านวน 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  
 - ค่าจัดท าชุดข้อมูลเพื่อเผยแพร่หลังการประชุม = 10,000 บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,500 บาท 
1.4) เปิดรับสมัครบุคลากรเข้ารับการอบรม รวม 176,000 บาท ดังนี้ 
 - จัดท าเอกสารการเปิดรับสมัคร ด าเนินการโดยความร่วมมือภาคีเครือข่าย ใน
ภูมิภาค (1,000 ชุด x 70 บาท) = 70,000 บาท 
 - ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ส่งให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศทางไปรษณีย์ 
โดยการเปิดรับสมัครรายภูมิภาค (1,000 ชุด x 30 บาท) = 30,000 บาท 
 - ลงพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติการจริง ส าหรับผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ 4 คน ในระดับภูมิภาค 4 ภาคๆ ละ 1 ครั้ง (3 วัน 2 คืน) จ านวน 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 จ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย  
1. คุณธรรม พ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ  
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ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
2. หลักการ กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ  
3. ธรรมนูญสันติสุขหมู่บ้าน ฐานการเสริมสร้างคุณธรรมความดี ในสังคมไทย 
(ขนาด A4 จ านวน 7,000 เล่มๆ ละ 59.71 บาท = 417,970 บาท) 

2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 หลักสูตร รวม 2,200,000 บาท รายละเอียด 
ดังนี้ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 360 คน ที่มาจากภาคีความร่วมมือส่งเข้าร่วม ประกอบด้วย 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด 
คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมจังหวัด คณะ ป.ป.ช. จังหวัด เครือข่ายธุรกิจเอกชน 
เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม 4 ภาค และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
2.1) อบรมวิทยากรกระบวนการ จ านวน 360 คน (เวลา 3 วัน 2 คืน)  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  
 - ค่าท่ีพักผู้เข้าอบรม (360 คน x 750 บาท x 2 คืน) = 540,000  บาท  
 - ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  1,200 บาท 
2.2) ขยายผลการฝึกอบรมวิทยากร สู่ภูมิภาค 4 ภาค ดังนี้ 
 วิทยากร 360 คน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับในระดับพ้ืนที่  
(2 วัน 1 คืน) (เป้าหมาย 4 ภูมิภาค 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 
 - ค่าท่ีพัก (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  

2,200,000 

3 ค้นหาต้นทุนความดี จากแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนาต่อยอด 5 
เรื่อง   
 จัดท าสื่อวีดีทัศน์ประกอบบรรยายและเผยแพร่การส่งเสริมคุณธรรม ความยาว 
3 นาที จ านวน 5 เรื่อง (โดยคัดเลือกจากเครือข่ายต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพัก
โรงพยาบาล บริษัท องค์กรต่างๆ) จ านวน 5 เรื่อง x 40,000 บาท = 200,000 บาท 

200,000 

4 การติดตามประเมินผลโครงการ   
4.1 การติดตามลงพ้ืนที่ในจังหวัดเป้าหมาย 4 ภาค 
(4 ภาค x 25,000 = 100,000 บาท) 
4.2 จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการด าเนินโครงการ  
(2 คน x 12 เดือน x 17,500 บาท = 420,000 บาท) 

520,000 

5 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานส่วนกลาง 164,000 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,100,000 
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๘. ผลผลิต 
 1. ชุดความรู้พร้อมสื่อเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาวิทยากร จ านวน 2 ชุดความรู้ (ชุดความรู้การส่งเสริม
ครอบครัวและชุมชน และชุดความรู้การพัฒนาองค์กรคุณธรรม)  
 2. เกิดวิทยากรตัวคูณในภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม 
จ านวน 860 คน ที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และระหว่างเครือข่ายในประเทศ 

๙. ผลลัพธ์ 
 1. วิทยากรกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรตนเอง ที่สามารถจะยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม ที่มีขีดความสามารถใน
การส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  

2. ศูนย์คุณธรรม เป็นแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง เพ่ือให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพ 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

 1. นายยงจิรายุ  อุปเสน เบอร์โทร 083-199-9514 
 2. นายประมวล  บุญมา เบอร์โทร 089-189-3392 

๑๑. หน่วยงานให้การสนับสนุน(ถ้ามี) 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๑๒. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต (ปริมาณ) 
เกิดวิทยากรตัวคูณในภาคประชาชนที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการ
ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม  จ านวน  
860 คน  

วัดผลภาคปฏิบัติ จัดเวทีสรุปผลงาน นายยงจิรายุ อุปเสน 

ชุดความรู้พร้อมสื่อเรียนรู้ส าหรับ
เผยแพร่  จ านวน 2 ชุดความรู้ 

ตรวจสอบ แบบประเมินคุณภาพ หัวหน้ากลุ่มงาน
นวัตกรรมองค์ความรู้ฯ 

ผลผลิต (คุณภาพ) 
1.วิทยากรกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรม สามารถเผยแพร่ และ
สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรตนเอง  
2. มีศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมคุณธรรม 
ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และระหว่าง
เครือข่ายในประเทศ  

วัดผลภาคปฏิบัต ิ แบบส ารวจผลภาคปฏิบัติ นายยงจิรายุ อุปเสน 
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๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ เข้าอบรมและผู้ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งการประกาศเจตจ านงสังคมใส
สะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ  
 2. คนไทยมีพฤติกรรมไม่อดทนต่อการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน   
 3. เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มีต้นแบบความส าเร็จที่จะส่งต่อ
ชุมชนอ่ืนๆ ในระยะต่อไป    
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โครงการ 

ที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก 

หน่วยงานภายนอก 
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โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม 

๑.หลักการและเหตุผล 
สังคมไทยเผชิญกับวิกฤตปัญหาท่ีร้ายแรง ท่ียังไม่สามารถออกจากวิกฤตได้ ที่ส าคัญและเห็น

ได้ชัดเจน ได้แก่  ปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคม  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกภาคส่วน  
ปัญหาการขาดส านึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ส่วนรวม   ซึ่งเป็นปัญหาท่ียิ่งใหญ่ในระดับประเทศ หมักหมมมานาน และคอยฉุดรั้งความเจริญเติบโต
ก้าวหน้าของสังคมในทุกด้าน  ท้ังเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม   ปัญหาส าคัญเหล่านี้ ล้วนมาจาก
ปัญหาการขาดคุณธรรมของคนในชาติ ท้ังคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ความสามัคคี 
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือความรับผิดชอบต่อส่วนรวม จึงจ าเป็นท่ีรัฐบาลในปัจจุบัน ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ ท่ีเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ โดยมี
ปรากฏอยู่ในหลายส่วนของนโยบายประเทศ อาทิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ๒๐ ปี   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓  และท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง คือ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔   

สาระส าคัญ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของประชาชน ในระยะต่อไป คือ การส่งเสริม
การพัฒนาคุณธรรม ในทุกระบบ   การบูรณาการแผนงานการพัฒนาคุณธรรมระดับพื้นท่ีจังหวัด การ
เชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่าย รวมถึงการทุ่งมั่นท่ีจะสร้างให้สังคมไทย เป็นแบบอย่างท่ีดี งามด้าน
คุณธรรม ในนานาชาติ   โดยมีคุณธรรมหลักส าคัญ ๔ ประการ เป็นคุณธรรมร่วม เพื่อการส่งเสริม 
รณรงค์ในสังคม ได้แก่ พอเพียง   วินัย   สุจริต และจิตอาสา  

อย่างไรก็ดี โดยภาพรวม ของการส่งเสริมคุณธรรมท่ีผ่านมา จะมุ่งเน้นไปท่ีการก ากับตรวจสอบ
หน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่น  และ การปลูกฝังเยาวชนในโรงเรียน  การ
รณรงค์การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม  ในรูปแบบต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลคุณธรรม  ชุมชนคุณธรรม  ซึ่ง
ยังขาดการส่งเสริมอย่างจริงจังในภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นภาคส่วนท่ีใหญ่ มีคนเกี่ยวข้องท้ังการผลิตและ
การตลาดเป็นจ านวนมาก  และภาคประชาสังคมในส่วนอื่นๆ ซึ่งยังมีอีกจ านวนมาก   มี “คน” และ 
“องค์กร” จ านวนมาก  เกี่ยวข้องกับคนท้ังสังคม  ท้ังผู้ซื้อ ผู้ขาย และคนในองค์กรทุกระดับ   ท้ังนี้ 
เนื่องจากปัจจุบัน สังคมมีการเปล่ียนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น  ประชาชนคนไทย กลุ่มวัยท างาน จึงมี
ความสัมพันธ์กันในระบบองค์กรในสถานท่ีท างาน และการเป็นสมาชิกองค์กรในรูปแบบต่างๆ   ซึ่งมี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิต ค่านิยม รวมถึงการมีคุณธรรมของคนในองค์กรด้วย  
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ในระยะท่ีผ่านมา องค์กรภาคเอกชนส่วนใหญ่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรแห่ง

ความสุข ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.  ซึ่งจะเน้นกิจกรรมสร้างสุข ๘ ประการ  ได้แก่  /  Happy 
Body (สุขภาพดี)  /  Happy Heart (น้ าใจงาม)  /  Happy Society (สังคมดี)  /  Happy Relax 
(ผ่อนคลาย)  /  Happy Brain (หาความรู้)  /  Happy Soul (ทางสงบ)  /  Happy Money (ปลอด
หนี้)  /  และ Happy Family (ครอบครัวดี)   เป็นองค์กรท่ีเห็นคุณค่าในการพัฒนา “องค์กรสุข
ภาวะ”  ท่ีเน้นการสร้าง “คน” และ “องค์กร” ให้มีความสุข และยั่งยืน และส่งผลให้ผลประกอบการ
ขององค์กรดีขึ้น   และมีความสนใจท่ีจะพัฒนา “คน” และ “องค์กร” ให้มีความสุข มีความยั่งยืน 
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีโครงการ Happy Heart to Happy Society ท่ีมูลนิธิหัวใจอาสา เข้าร่วม
ส่งเสริมการให้ ในมิติด้านคุณธรรม ในระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  ส่งเสริม “การให้” ในองค์กร  
“การให้” ระหว่างพนักงาน  “การให้” ระหว่างพนักงานและองค์กร  และ “การให้” ของพนักงาน
และองค์กร ต่อสังคม   เพื่อสร้างให้เกิด “น้ าใจงาม (Happy Heart)”  และสร้างให้เกิด “สังคมดี 
(Happy Society)”  โดยมีภาคีเครือข่าย Happy Heart ประมาณ  ๔๐๐  องค์กร  มีองค์กรต้นแบบ
การส่งเสริมเร่ืองการให้ อาทิ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์, บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จ ากัด, บริษัท วี.เพาเดอร์
เทค จ ากัด, บริษัทแม่น้ า สแตนเลสไวร์ จ ากัด (มหาชน), ฯลฯ มีองค์กรท่ีสนใจขยายผล เช่น บริษัท 
สวนอุตสาหกรรมบางกระดี จ ากัด,  บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากัด (มหาชน),บริษัท 
ไทยเมกิ จ ากัด, บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท ไทยซันฟู้ด จ ากัด, ฯลฯ  

จากการประชุมร่วมกันสามฝ่าย ระหว่าง สสส.  ศูนย์คุณธรรม และมูลนิธิหัวใจอาสา ได้พบว่า 
องค์กรในอดีตมุ่งเน้นการเป็น “องค์กรคนเก่ง (องค์กรประสิทธิภาพ)” มุ่งเปา้หมายองค์กร จากการ
มีผลประกอบการท่ีดี  ต่อมาได้พัฒนามาสู่ “องค์กรสร้างสุข (องค์กรสุขภาวะ)” มุง่เป้าหมายที่คน 
และองค์กร มีความสุข และมีความยั่งยืน เพ่ือส่งผลต่อผลประกอบการที่ดี อย่างไรก็ดี ยังมีส่วนส าคัญ
ท่ีขาดหายไป ท่ีจะท าให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข ได้อย่างเกิดผลระยะยาว คือ การสร้างเสริมใน
ส่วนของการเป็นผู้ให้  (Happy   Heart) และ จิตใจท่ีมีสุข  (Happy  Soul)  ซึ่งเป็นส่วนท่ีส าคัญกับ
การพัฒนาภายในตัวคน  และเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรม โดยตรง  หากมีการด าเนินการในเรื่อง
นี้ร่วมกัน ก็จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนสุขภาวะองค์กร ให้เป็นไปในทางท่ีรัฐบาลก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
ประเทศ คือ คุณภาพของคนไทย ๔.๐ ท่ีจะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น  โดยท่ี สสส. ก็เห็น
ความส าคัญในบทบาทของศูนย์คุณธรรม  ที่จะท าให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ใน
ภาคธุรกิจเอกชน ภายใต้เป้าหมายของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ ตามท่ีกล่าว
มาแล้วนั้น  
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จากการประเมินร่วมกันสามฝ่าย จึงเห็นว่า มีความเป็นไปได้สูง ท่ีองค์กรต่างๆ เหล่านั้น ท่ีเป็น
เครือข่ายองค์กรแห่งความสุข จะเข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์กรคุณธรรม”  ท่ีเน้น
การสร้าง “คนดี” คือ มีความพอเพียง   มีวินัย  สุจริต  และจิตอาสา สร้าง “องค์กรคนดี”  ให้มี
ความภาคภูมิใจ  สามารถเสริมสร้างให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีคุณค่า  และสามารถหนุนเสริมการพัฒนา 
“องค์กรสุขภาวะ” Happy ท้ัง ๘ ประการ ให้มีความส าเร็จมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนสามารถส่งผลให้ผล
ประกอบการขององค์กรดียิ่งขึ้น และมีความยั่งยืน  การเร่ิมต้นน าร่องเพื่อพัฒนา “องค์กรคุณธรรม” 
กับเครือข่ายและองค์กรภาคเอกชน ท่ีให้ความสนใจในการพัฒนา “คน” และ “องค์กร” ไปสู่ความ
ยั่งยืน  และมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาไปสู่องค์กรคุณธรรมได้  จะเป็นการเริ่มต้น ในการสร้างกระแสการ
ขับเคลื่อนองค์กรภาคเอกชนอื่นๆ อย่างกว้างขวางต่อไปด้วย รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการ
ใหม่ ( Start  Up  Thailand)  และธุรกิจขนาดย่อมหรือ SME  ในอนาคต   

 
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จึงต้องรณรงค์ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ตระหนักใน

ความรับผิดชอบ และมีบทบาทส่งเสริมคุณธรรมอย่างจริงจัง  เพื่อให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” เป็น
แหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี  เป็นพลังส าคัญของการขับเคลื่อนสังคมไทย ๔.๐ คู่กับสังคมคุณธรรม  
โดยใช้จุดแข็งของสสส.+ศูนย์คุณธรรม + มูลนิธิหัวใจอาสา   ร่วมกันขับเคลื่อนงาน 

 สสส. มีพันธกิจส่ งเสริม “องค์กรสุขภาวะ” หรือ “Healthy Organization” หรือ 
“Happy Workplace” ท่ีมีองค์ประกอบท่ีส าคัญคือ การส่งเสริม Happy Heart (น้ าใจ
งาม) และการส่งเสริม Happy Soul (จิตใจท่ีมีสุข )  ซึ่งเป็นการสร้างเสริม “สุขภาพจิต 
(Spiritual Health)” ให้กับคนท างานในองค์กร   และการส่งเสริมคุณธรรม และองค์กร
คุณธรรม ก็เป็นการสร้างเสริม “สุขภาพจิต (Spiritual Health)” ให้กับคนท างานในองค์กร
ด้วย  โดย สสส. จะมีบทบาทสนับสนุน และร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
ภาคเอกชน ในเชิงนโยบายของโครงการฯ  ตลอดจนเชื่อมต่อการขับเคลื่อนงานโครงการฯ 
ไปยังภาคีเครือข่าย Happy Workplace  

 ศูนย์คุณธรรม ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบการผลักดันนโยบายการขับเคลื่อน
คุณธรรม  โดยศูนย์คุณธรรมจะเน้นหนักการขับเคลื่อนงานส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
ภาคเอกชน ในเชิงนโยบายของโครงการฯ ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ต่างๆ  และจะใช้ 
ยุทธศาสตร์ แนวทาง และองค์ความรู้ ของศูนย์คุณธรรม ในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ของ
โครงการฯ 

 มูลนิธิหัวใจอาสา มีพันธกิจส่งเสริมการให้และการมีหัวใจอาสาในสังคม มีฐานการ
ขับเคลื่อนงาน Happy Heart ท่ีเข้มแข็ง  ท้ัง มีภาคีเครือข่ายจ านวนมาก   และมีองค์
ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนา “คน” และ “องค์กร” ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน
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หลายปี  โดยมูลนิธิฯ จะเน้นหนักการขับเคลื่อนงานส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน ท่ี
เป็นรูปธรรมน าร่องในเชิงลึกของโครงการฯ 

โดยใช้จุดแข็งและศักยภาพของท้ัง 3 องค์กร มาร่วมกันขับเคลื่อนงานส่งเสริม “องค์กร
คุณธรรมภาคเอกชน” ท้ังการสร้างรูปธรรมน าร่องในเชิงลึก และการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในภาพ
กว้าง 

๒. เป้าหมายทั่วไป 
ส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชน ตระหนักในความรับผิดชอบ และมีบทบาทเป็นองค์กรส่งเสริม

คุณธรรม ท่ีเป็นแหล่งสร้างคนดี เพ่ือสังคมดี   คือ เป็นองค์กรท่ีแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นท่ีจะ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร  โดย  มีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้คนในองค์กรมีคุณธรรม เป็นฐานในการด าเนินชีวิต ท้ังในท่ีท างาน ครอบครัว และชุมชน  
และมีการรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน และสังคมที่เกี่ยวข้อง 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๓.๑ เพื่อส่งเสริมองค์กรภาคเอกชน ให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” ท่ีเป็นแหล่งสร้างคนดี สร้าง

องค์กรคนดี เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม  และเสริมสร้างความส าเร็จ
ในการสร้าง องค์กรท่ีมีความสุข (Happy Workplace) มากย่ิงขึ้น 

๓.๒ เพื่อหนุนเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ในภาคเอกชน ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร เพื่อหนุนเสริม
ให้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมมีพลังและขยายตัวมากย่ิงขึ้น 

๓.๓ เพื่อจัดการความรู้และสื่อสารต่อสาธารณะ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และเกิดการสร้าง
องค์กรคุณธรรม ท่ีขยายไปยังองค์กรอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง 

๓.๔ เพ่ือขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย  ประสานภาคียุทธศาสตร์ภาคเอกชน และภาคียุทธศาสตร์
ด้านนโยบาย  เพ่ือผลักดัน นโยบาย มาตรการ และกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะสนับสนุนให้เกิด
การขยายการส่งเสริมไปยังสมาชิกเครือข่ายต่างๆ ในวงกว้าง อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

 ภาคีเครือข่าย Happy Heart จ านวน ๓๐๐ องค์กร  ซึ่งจะเกิดการพัฒนาตนเอง เป็นองค์กร
คุณธรรม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐   องค์กร  และเป็นองค์กรคุณธรรม  ท่ี ได้มีการพัฒนาตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดร่วมกันขององค์กรภาคเอกชน ท่ีเป็นแบบอย่าง ไม่น้อยกว่า  ๕๐ องค์กร 
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๕. แนวทางส าคัญในการด าเนินงาน  

๕.๑ สร้างเวทีความร่วมมือองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน  
 ประสานความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์ด้านนโยบาย ได้แก่ กระทรวงแรงงาน , กระทรวง

วัฒนธรรม, ป.ป.ช.,สภาอุตสาหกรรม,สภาหอการค้าไทยฯลฯ  ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี
ส่งเสริมและก ากับการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาควิชาการ ภาคสื่อสารมวลชนและภาคประชาสังคม 

 จัดเวทีองค์กรที่ได้รับการยอมรับในสังคม ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม    เพื่อ
แสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมในภาคเอกชน และการเตรียม
ความพร้อมองค์กรต้นแบบ เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม     

๕.๒ จัดฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่องกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมและองค์กรคุณธรรม 
 จัดฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม, คุณธรรมหลัก ๔ ประการ, การพัฒนาองค์กร

คุณธรรม, ฯลฯ  ให้กับภาคีเครือข่าย Happy Heart / เพื่อกระตุ้นความสนใจ และให้ข้อมูล
ความรู้ท่ีเพียงพอ ในการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

๕.๓ พัฒนาองค์กรคุณธรรมเชิงลึก  โดยการ   
 จัดศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบภาคเอกชน ท่ีเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม    
 ส่งเสริมในระดับองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงานหลักของแต่ละองค์กร อย่างต่อเนื่อง 

โดยมีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ท่ีมุ่งให้เกิดการปฏิบัติในวิถีขององค์กร  

๕.๔  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการส่งเสริมคุณธรรมและองค์กรคุณธรรม   
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท ากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและการพัฒนาองค์กรคุณธรรม  

ระหว่าง องค์กรคุณธรรม องค์กรส่งเสริมคุณธรรม และองค์กรท่ีสนใจและตั้งใจจะเข้าร่วมเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

 จัดเวทีใหญ่ปีละครั้ง (สมัชชาองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน / อาจจะจัดในงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ )   เป็น Forum การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสรุปความก้าวหน้าประจ าปี  

 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรม สู่การพัฒนา
มาตรฐานคุณธรรมในภาคเอกชน  เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานกลาง ท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมใน
ระยะต่อไป  

๕.๕ จัดการความรู้ในโครงการฯ 
 ประสานความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ท่ีขับเคลื่อนคุณธรรม ร่วมจัดเวที

สังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกันขององค์กรต้นแบบ  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือด าเนินงานโครงการฯ / 
จัดพิมพ์ พร้อม  VCD  
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 จัดการความรู้ กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน ท่ีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและสาธารณะ  

๕.๖ พัฒนากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน ในระดับประเทศ 
 ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชน ได้แก่ นสพ., TV, วิทยุ ท่ีขับเคลื่อนคุณธรรม  และกรม

ประชาสัมพันธ์ / สื่อสารเผยแพร่การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต่อสาธารณะวงกว้าง   
 ร่วมกันพัฒนากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ท่ีมีน้ าหนักความส าคัญในระดับประเทศ  

เช่น  “การมอบรางวัล” ท่ีน่าสนใจ น่าเชื่อถือ และมีคุณค่าต่อองค์กรท่ีได้รับอย่างชัดเจน เพื่อ
ยกระดับคุณค่าขององค์กรคุณธรรมภาคเอกชนให้เด่นชัด  และเป็นธงน าในการสื่อสารต่อสังคม
วงกว้าง  

๖.ระยะเวลาการด าเนินงาน  

 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” จ านวน ๑๐๐ องค์กร ท่ีมีการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมใน

องค์กร อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  
๘.๑.๒ เกิด “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ” จ านวน ๕๐ องค์กร  ท่ีมีการด าเนินงานชัดเจน มี

ทีมงานส่งเสริมคุณธรรม และมีกิจกรรมโดดเด่น ตามมาตรฐานองค์กรคุณธรรมภาคเอกชน  
๘.๑.๓ มีองค์ความรู้กระบวนการส่งเสริมและปลูกฝังการพัฒนาคุณธรรมในภาคธุรกิจเอกชน  

จ านวน ๓ – ๕ ชุด ท่ีสามารถเผยแพร่ให้กับองค์กรกลุ่มเป้าหมายและองค์กรท่ี เกี่ยวข้อง น าไปใช้
ประโยชน์ได้  
๘.๒ เชิงคุณภาพ  

๘.๒.๑ พนักงานขององค์กรต่างๆ มีพฤติกรรมท่ีสะท้อนคุณธรรมเพ่ิมมากขึ้น  มีกิจกรรม และ
รูปธรรมท่ีดีงามเกิดขึ้นมา ต่อเนื่อง ท้ังต่อบริษัทและต่อสังคม  

๘.๒.๒ องค์กรคุณธรรม สามารถเสริมสร้างให้องค์กรภาคเอกชน มีภาพลักษณ์ ท่ีดี มีคุณค่า 
สามารถเสริมสร้างให้องค์กรมีความส าเร็จในการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) มาก
ยิ่งขึ้น  และสามารถหนุนเสริมให้ผลประกอบการขององค์กรดียิ่งขึ้น และมีความยั่งยืน 
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๘.๒.๓ สามารถเพิ่มรูปธรรมและเพิ่มกระแสของการสร้างคนดีมีคุณธรรม สร้างองค์กร
คุณธรรม และสร้างสังคมคุณธรรม  ท่ีจะส่งผลต่อการสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมคนดี” ต่อไป 

๘.๒.๔ เกิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ท่ีมีความส าคัญในระดับประเทศ ท่ีเป็น
การผลักดัน นโยบาย และมาตรการ ในการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน  เช่น  การ
มอบรางวัล ท่ีมีคุณค่าต่อองค์กรท่ีได้รับอย่างชัดเจน  
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(๑) 
 

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) 
งานจ้างจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อการเป็นสื่อมวลชนวิชาชีพ 

 
1. ความเป็นมา 
 “สื่อ” เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงแรงขับเคลื่อนและผลกระทบทำงสังคม ทั้งกำรสร้ำงเสริม กำรลบ
ล้ำง กำรเปลี่ยนแปลงชีวิต รวมถึงพฤติกรรมของคนได้อย่ำงทรงพลัง ดังนั้น "สื่อสำรมวลชน" จึงถูกน ำมำใช้เป็น 
เครื่องมือในกำรสร้ำงสังคมที่ดี เพรำะสื่อดี เป็นกลไกส ำคัญในกำรท ำหน้ำที่น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่น ำไปสู่กำร 
แสวงหำทำงออกท่ีเป็นประโยชน์ให้กับสังคม รวมถึงสร้ำงแรงขับเคลื่อนกลไกต่ำงๆของสังคมให้มีพลังมำกยิ่งขึ้นอีก
ด้วย ซึ่งกำรสื่อสำรที่ดีมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งส ำคัญยิ่งที่ผู้ท ำงำนด้ำน
สื่อสำรมวลชนจะต้องค ำนึงถึงและพึงปฏิบัติตำม 
 ในช่วง ๑ ปีกว่ำๆ (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ที่ผ่ำนมำ สื่อต่ำงๆ โดยเฉพำะสื่อดั้งเดิมอย่ำง ฟรีทีวี ทีวีดิจิทัล และ
หนังสือพิมพ์ ก ำลังเผชิญกับภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงและภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ เนื่องจำกอิทธิพล
ของสื่อใหม่อย่ำงอินเทอร์เน็ตได้เข้ำมำมีบทบำทและดึงควำมสนใจจำกผู้บริโภคมำกขึ้น พฤติกรรมของคนเสพสื่อก็
มีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว กล่ำวคือเปลี่ยนจำกกำร “เสพ” อย่ำงเดียว เป็นกำร “สร้ำง” เนื้อหำเองด้วย 
ซึ่งอิทธิพลที่มำกขึ้นเรื่อยๆ ของอัลกอริธึม (algorithm) ของโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ท ำให้สื่อ 
แทบทุกสำขำมองว่ำเป็นช่องทำงที่ขำดไม่ได้ในกำรดึงดูดคน และเงินโฆษณำ อีกท้ังแนวโน้มใหม่ๆ อย่ำงเช่น กำรใช้ 
ปัญญำประดิษฐ์ หรือ AI ในกำรเขียนข่ำว ก็ส่งผลให้สื่อมวลชนทั้งหลำยต่ำงต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นสื่อในประเทศ หรือสื่อต่ำงประเทศ ต่ำงก็ก ำลังเผชิญกับควำมท้ำทำย
เหล่ำนี้เช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่น่ำสนใจและน่ำเป็นห่วงในเวลำเดียวกันก็คือ มีสื่อใดบ้ำงที่ปรับตัวท่ำมกลำงกระแส
ธุรกิจกำรสื่อสำรออนไลน์ได้ส ำเร็จ โดยที่สำมำรถ “อยู่รอดทำงกำรเงิน” และ “รักษำจรรยำบรรณสื่อ” ไปพร้อม
กันในฐำนะผู้ปฏิบัติหน้ำที่สื่อสำธำรณะ ที่ต้องรำยงำนข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นควำมจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
อย่ำงถูกต้องเหมำะสมได้บ้ำง 
 นอกจำกนี้ ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน สื่อยังคงถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำไม่ได้ตั้งอยู่บนฐำนของคุณธรรม จริยธรรม
สื่อ และบ่อยครั้งถูกครอบง ำทำงกำรเมือง เลือกข้ำง ชี้น ำ มีกำรน ำเสนอภำพที่รุนแรง โดยไม่ค ำนึงถึงควำม 
รับผิดชอบต่อสังคม ลักษณะเหล่ำนี้ท ำให้สื่อถูกมองถึงจรรยำบรรณวิชำชีพสื่อที่ถดถอยน้อยลง แม้ว่ำจะมี
หลำกหลำยองค์กร/หน่วยงำนทำงด้ำนสื่อมวลชนพยำยำมก ำกับดูแลในเรื่องจริยธรรมสื่อด้วยกันเองแล้วก็ตำม เช่น 
กำรจัดท ำหลักสูตร กฎระเบียบ ให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมวิชำชีพให้แก่ 
นักสื่อสำรมวลชน แต่ก็ยังมีกำรปฏิบัติงำนด้ำนสื่อที่ไม่สอดคล้องกับแนวทำงคุณธรรมจริยธรรมของสื่อมวลชน
อำชีพหลงเหลืออยู่ 
 ในกำรนี้  ฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์  จึงได้ร่วมมือกับ 
ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) และคณะท ำงำนขับเคลื่อนและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน (คจส.)  
ในกำรร่วมกันจัดท ำกิจกรรมอบรมพัฒนำศักยภำพเพ่ือกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพขึ้น เพ่ือให้คนท ำงำนด้ำนสื่อได้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องด้ำนกำรสื่อสำรสำธำรณะอย่ำงสร้ำงสรรค์ และพัฒนำทักษะวิชำชีพสื่อมวลชนให้เกิด
ควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในวิชำชีพอย่ำงแท้จริง                                                                                                                                                              
ด้วยกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ จำกตัวอย่ำงในสังคม จำกเพ่ือนร่วมวิชำชีพ และจำกสื่อสร้ำงสรรค์ เพ่ือสร้ำง 
นักสื่อสำรรุ่นใหม่ที่พร้อมปฏิบัติหน้ำที่สื่อมวลชนแบบมืออำชีพต่อไป 
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(๒) 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่

สื่อสำรมวลชน เพ่ือกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมนักสื่อสำรรุ่นใหม่ ให้มีควำมรู้เรื่องจรรยำบรรณวิชำชีพและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสื่อ

ให้พร้อมสู่กำรเป็นสื่อมวลชนมืออำชีพ 
๒.๓ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักวิชำชีพสื่อ ให้เกิดควำมตระหนักต่อจรรยำบรรณวิชำชีพ เพ่ือให้

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 ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
 ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร      
 ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น และ/หรือต้อง 
ไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม   
 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน 
ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
 ๔.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิ เล็ กท รอนิ กส์  (e-Government Procurement E-GP) ต้ องล งทะ เบี ยน ใน ระบบ อิ เล็ กท รอนิ กส์ ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
 ๔.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย 
หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ (ในกรณีที่งำนซื้อหรืองำนจ้ำงมีมูลค่ำเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท) 
 ๔.๑๐ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร  เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 
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(๓) 
 

 ๔.๑๑ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในกำรจัด
ฝึกอบรม พัฒนำศักยภำพบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ด้ำนกำรสื่อสำรที่ปลอดภัย สร้ำงสรรค ์และด้ำนจริยธรรมวิชำชีพสื่อ 
โดยแนบเอกสำรประกอบ อย่ำงน้อย ๓ ผลงำน 
 ๔.๑๒ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องมีทีมงำนที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนสื่อ 
กำรประสำนงำนกับภำคีเครือข่ำย กำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม กำรบันทึกและสรุปกำรประชุม และกำร
ติดตำมประเมินผลกิจกรรม  

 
๕. ขอบเขตงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 ขอบเขตงำนจ้ำงจัดกิจกรรมอบรมพัฒนำศักยภำพเพ่ือกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพ จัดให้มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ ๑ กำรจัดท ำหลักสูตรส ำหรับสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมอบรมพัฒนำศักยภำพเพ่ือกำรเป็น
สื่อมวลชนวิชำชีพ 
 ๕.๑ จัดท ำหลักสูตรเพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดอบรม ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๕.๑.๑ ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรกำรอบรม ที่น ำไปใช้ในกำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพเพ่ือกำรเป็น
สื่อมวลชนวิชำชีพ โดยเนื้อหำของหลักสูตรให้เน้นที่ประเด็น “กำรสื่อสำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม” และ 
“ควำมตระหนักต่อจรรยำบรรณวิชำชีพสื่อ” 
 ๕.๑.๒ เนื้อหำและรูปแบบของหลักสูตรที่จัดท ำข้ึนเพ่ือน ำมำใช้ในกิจกรรมกำรอบรม ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำนกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ด้วย 

 ส่วนที่ ๒ กำรจัดกิจกรรมอบรมพัฒนำศักยภำพเพ่ือกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพ 
 ๕.๒ ขั้นตอนก่อนกำรจัดอบรม ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๕.๒.๑ ด ำเนินกำรออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ และด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรอบรม  
ให้กระจำยสู่กลุ่มเป้ำหมำยในวงกว้ำงทั่วประเทศ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ทั้งทำงออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย
ต่ำงๆ), ออนกรำวด์ (ลงพ้ืนที่ประชำสัมพันธ์), และออนแอร์ (เช่นวิทยุ โทรทัศน์) เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และเกิดควำม
สนใจในกำรสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ข่ำว 
  ๕.๒.๒ ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้เข้ำอบรม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔๐ คน จำกประวัติ ผลงำน รวมถึง
แนวคิดเรื่องกำรสื่อสำรสมัยใหม่ พร้อมแจ้งรำยชื่อและข้อมูลของผู้ที่สมัคร และผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก ให้ส ำนักงำน
กองทุนฯ รับทรำบ 
 ๕.๒.๓ กำรจัดเตรียมองค์ควำมรู้ตำมหลักสูตรที่จัดท ำขึ้น พร้อมวำงแผนกิจกรรมส ำหรับกำรจัด
อบรมให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรคัดเลือก โดยรำยละเอียดส่วนต่ำง ๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
กองทุนฯ ด้วย 
 ๕.๒.๔ จัดหำวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ หรือประสบควำมส ำเร็จในด้ำนกำรสื่อสำรอย่ำง
สร้ำงสรรค ์เทคนิคกำรรู้เท่ำทันและเฝ้ำระวังสื่อ กำรปฏิบัติหน้ำที่สื่อมวลชนตำมหลักจริยธรรมวิชำชีพ กฎหมำยสื่อ
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม และด้ำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ตำมจ ำนวนที่เหมำะสม  

  ๕.๒.๕ กำรประสำนงำน และจัดเตรียมด้ำนสถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ อำหำรและเครื่องดื่ม  รวมถึง 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ให้พร้อมส ำหรับกำรจัดอบรมและสำมำรถรองรับผู้เข้ำร่วมอบรมได้ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ ๔๐ คน โดยสถำนที่กำรจัดอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร หรือปริมณฑล หรือสถำนที่ที่ส ำนักงำนกองทุน ฯ 
เห็นชอบ 
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(๔) 
 

  ๕.๒.๖ จัดท ำแบบประเมินผลควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม ส ำหรับ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดกำรอบรมฯ 

  ๕.๒.๗ จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวก และติดตำมประเมินผลพร้อม
เก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำนตลอดกิจกรรม  

  ๕.๒.๘ จัดหำช่ำงภำพมืออำชีพที่มีควำมช ำนำญในกำรถ่ำยภำพและถ่ำยวิดีโอ เพ่ือเก็บภำพกิจกรรม
ภำยในงำนและบริเวณโดยรอบ 
 ๕.๓ ขั้นตอนกำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพเพ่ือกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพ ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๕.๓.๑ กำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เข้ำร่วมอบรม วิทยำกร และเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องทุกคน ตลอดระยะเวลำของกำรจัดอบรม ทั้งในส่วนของกำรลงทะเบียน กำรแจกเอกสำร รวบรวมแบบ
ประเมินผล จัดเตรียมอำหำรและของว่ำงที่เพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยำบำล และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ท ำ
ให้กำรจัดกิจกรรมด ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น 
  ๕.๓.๒ กำรบันทึกภำพนิ่งแบบHD และวิดีโอ(ควำมละเอียดไม่ต่ ำกว่ำ 1080p) ภำยในงำนและ
บริเวณโดยรอบ ในช่วงที่ส ำคัญตลอดกำรจัดกิจกรรม 
  ๕.๓.๓ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน ค่ำเดินทำง และมอบของที่ระลึกให้ผู้เข้ำร่วมอบรม วิทยำกร และ
เจ้ำหน้ำที่กองทุนฯที่เข้ำร่วมลงพ้ืนที่ติดตำมประเมินผล ตำมควำมเหมำะสม 
  ๕.๓.๔ กำรจดบันทึกกำรประชุม และก ำกับติดตำมพร้อมประเมินผลกำรด ำเนินงำนในระหว่ำงกำร
จัดกิจกรรม ให้ตรงตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ 
 ๕.๔ ขั้นตอนหลังกำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพเพ่ือกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพ ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๕.๔.๑ กำรรวบรวมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม วิทยำกร รวมถึงผู้เข้ำร่วมงำนทั้งหมด และช่องทำงกำร
ติดต่อ ประกอบด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมลแอดเดรส โดยจัดท ำเป็นฐำนข้อมูลลงในตำรำงExcel พร้อมทั้ง
ส่งมอบเอกสำรฉบับจริงใบเซ็นต์ชื่อของผู้เข้ำร่วมฉบับจริงให้แก่ส ำนักงำนกองทุน ฯ 
 ๕.๔.๒ กำรรวบรวมภำพนิ่ง โดยส่งมอบเป็นเอกสำร (คัดเลือกภำพนิ่งบำงส่วนลงในรำยงำน) และ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (บันทึกภำพนิ่งทั้งหมดลงใน USB Flash Drive) 
 ๕.๔.๓ กำรรวบรวมวิดีโอ พร้อมจัดท ำคลิปวิดีโอขนำดสั้นที่ผ่ำนกำรตัดต่ออย่ำงดี เพ่ือใช้เผยแพร่
ผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำงๆของกองทุนฯ อย่ำงน้อย ๑ คลิป โดยส่งมอบทั้งไฟล์ต้นฉบับและไฟล์ที่ได้รับกำรตัดต่อแล้ว 
 ๕.๔.๔ กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ และสรุปกำรประเมินผลควำมรู้ควำม
เข้ำใจและควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม ส่งมอบให้ส ำนักงำนกองทุนฯ ในรูปแบบของเอกสำร และรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf (บันทึกลงใน USB Flash Drive)  

 ส่วนที่ ๓ กำรจัดเวทีน ำเสนอผลงำนและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ำร่วมอบรม 
 ๕.๕ กำรจัดเวทีน ำเสนอผลงำนและมอบเกียรติบัตร ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๕.๕.๑ วำงแผนกำรจัดเวทีน ำเสนอผลงำนให้เกิดกำรเสวนำเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงวำงแผนขั้นตอนกำรรับมอบเกียรติบัตรให้มีควำมเหมำะสม 
 ๕.๕.๒ เชิญผู้เข้ำร่วมอบรมและบุคคลที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมงำนเสวนำ 
 ๕.๕.๓ จัดหำและตกแต่งสถำนที่ส ำหรับกำรจัดงำน พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ อำหำร เครื่องดื่ม  
และองค์ประกอบอ่ืนๆ เพ่ือรองรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เข้ำร่วมงำนทุกคน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
 ๕.๕.๔ จัดหำพิธีกรที่มีควำมเหมำะสม อย่ำงน้อย ๑ คน 
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(๕) 
 

 ๕.๕.๕ ประสำนงำนเชิญสื่อมวลชนเข้ำร่วมเก็บภำพบรรยำกำศงำน 
 ๕.๕.๖ จัดเตรียมเกียรติบัตรรับรองกำรเข้ำร่วมอบรม และประธำนในพิธีมอบเกียรติบัตร ส ำหรับ 
ผู้ผ่ำนกำรอบรมพัฒนำศักยภำพเพ่ือกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพทุกคน 
 ๕.๕.๗ ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เข้ำร่วมงำน  สื่อมวลชน และเจ้ำหน้ำที่ 
ที่เก่ียวข้องทุกคน ตลอดระยะเวลำของกำรจัดงำน 
 ๕.๕.๘ กำรบันทึกภำพนิ่งแบบHD ภำยในงำนและบริเวณโดยรอบ โดยส่งมอบเป็นเอกสำร (คัดเลือก
ภำพนิ่งบำงส่วนลงในรำยงำน) และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (บันทึกภำพนิ่งทั้งหมดลงใน USB Flash Drive) 
 ๕.๕.๙ กำรบันทึกวิดีโอ (ควำมละเอียดไม่ต่ ำกว่ำ 1080p) พร้อมจัดท ำคลิปวิดีโอขนำดสั้นที่ผ่ำน
กำรตัดต่ออย่ำงดี เพ่ือใช้เผยแพร่ผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำงๆของกองทุนฯ อย่ำงน้อย ๑ คลิป โดยส่งมอบทั้งไฟล์ต้นฉบับ
และไฟล์ที่ได้รับกำรตัดต่อแล้ว 
 ๕.๕.๑๐ เผยแพร่ข่ำวกำรจัดอบรมและเวทีน ำเสนอผลงำน ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ อย่ำงน้อย 
๑๐ ข่ำว พร้อมทั้งรวบรวมคลิปปิ้งข่ำวทั้งหมด ในรูปแบบแฟ้มข่ำว และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (บันทึกลงใน USB 
Flash Drive) 
 ๕.๕.๑๑ รวบรวมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมงำนทั้งหมด และช่องทำงกำรติดต่อ ประกอบด้วย เบอร์โทรศัพท์ 
และอีเมลแอดเดรส โดยส่งมอบเป็นแฟ้มเอกสำรและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ รวมถึงส่งมอบใบลงทะเบียนฉบับจริง  
แก่ส ำนักงำนกองทุนฯ ด้วย 
 ๕.๕.๑๒ จัดท ำเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรจัดเวทีน ำเสนอผลงำน โดยส่งมอบเป็นแฟ้มเอกสำรและ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf (บันทึกลงใน USB Flash Drive) 
 ๕.๖ สถำนที่จัดอบรม 
  ในเขตกรุงเทพมหำนคร หรือปริมณฑล หรือสถำนที่ที่ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและ
สร้ำงสรรค์เห็นชอบ 
 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
  ภำยใน ๑๒๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 
๗. ก าหนดการส่งมอบงาน    
 ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนจ้ำงจัดกิจกรรมอบรมพัฒนำศักยภำพเพ่ือกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพ ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๕ ทั้งหมดในรูปแบบเอกสำร จ ำนวน ๒ ชุด/งวด และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เป็นไฟล์ word และ pdf 
(บันทึกลงใน USB Flash Drive) จ ำนวน ๑ ชุด/งวด ให้แก่ส ำนักงำนกองทุนฯ โดยแบ่งกำรส่งมอบออกเป็น ๓ งวด 
ดังนี้ 
 ๗.๑ งวดที่ ๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนจ้ำงตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ ให้แก่ส ำนักงำนกองทุน ฯ ภำยใน 
๔๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 ๗.๒ งวดที่ ๒ ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนจ้ำงตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๒ - ๕.๔ ให้แก่ส ำนักงำนกองทุน ฯ 
ภำยใน ๙๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 ๗.๓ งวดที่ ๓ ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบงำนจ้ำงตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๕ ให้แก่ส ำนักงำนกองทุน ฯ ภำยใน
๑๒๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
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(๖) 
 

๘. เงื่อนไขการช าระเงิน 
 ส ำนักงำนกองทุนฯ จะช ำระเงินค่ำจ้ำงจัดกิจกรรมอบรมพัฒนำศักยภำพเพ่ือกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพ 
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ให้แก่ผู้รับจ้ำง หลังจำกวันที่ส ำนักงำนกองทุนฯ ได้รับเอกสำรกำรส่งมอบ และเอกสำรกำรแจ้ง
ช ำระเงิน โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยช ำระเงินเป็นจ ำนวน ๓ งวด ดังนี้ 
 ๘.๑ งวดที่ ๑ ช ำระเงิน จ ำนวน ๔๐% ของมูลค่ำงำนจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรส่งมอบงำนจ้ำงตำมที่
ระบุไว้ในข้อ ๗.๑ ให้แก่ส ำนักงำนกองทุน ฯ ภำยใน ๔๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุของส ำนักงำนกองทุนฯ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
 ๘.๒ งวดที่ ๒ ช ำระเงิน จ ำนวน ๔๐% ของมูลค่ำงำนจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรส่งมอบงำนจ้ำงตำมที่
ระบุไว้ในข้อ ๗.๒ ให้แก่ส ำนักงำนกองทุนฯ ภำยใน ๙๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำร 
ตรวจรับพัสดุของส ำนักงำนกองทุนฯ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
 ๘.๓ งวดที่ ๒ ช ำระเงิน จ ำนวน ๒๐% ของมูลค่ำงำนจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรส่งมอบงำนจ้ำงตำมที่
ระบุไว้ในข้อ ๗.๓ ให้แก่ส ำนักงำนกองทุนฯ ภำยใน ๑๒๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และคณะกรรมกำร 
ตรวจรับพัสดุของส ำนักงำนกองทุนฯ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
  
๙. ค่าปรับกรณีส่งมอบพัสดุล่าช้า 
 หำกผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนจ้ำงจัดกิจกรรมอบรมพัฒนำศักยภำพเพ่ือกำรเป็นสื่อมวลชนวิชำชีพ พร้อม
เอกสำรประกอบกำรส่งมอบตำมท่ีระบุไว้ในข้อ ๗ ล่ำช้ำเกินก ำหนดส่งมอบ ผู้รับจ้ำงยินดีให้ส ำนักงำนกองทุนฯ ปรับ
กรณีส่งมอบล่ำช้ำเป็นรำยวัน ในอัตรำร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๑%) ของมูลค่ำงำนจ้ำงฯ นับตั้งแต่วันที่เกินก ำหนด 
ส่งมอบจนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำนจ้ำงฯ ถูกต้องครบถ้วน 
  
๑๐. เงื่อนไขทรัพย์สินทางปัญญา 
 ๑๒.๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำงำนโดยสร้ำงสรรค์งำนตำมวัตถุประสงค์ของกำรจ้ำงด้วยควำมคิดของผู้รับจ้ำง
เอง โดยไม่กระท ำกำรคัดลอกหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอ่ืน หำกผู้รับจ้ำงฝ่ำฝืน  หรือมีเหตุ
ให้ผู้ว่ำจ้ำงเชื่อหรือควรเชื่อได้ว่ำผู้รับจ้ำงฝ่ำฝืนเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำนี้ ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำสื่อ
ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญำได้ทันที และมีสิทธิ์ที่จะไม่รับเอำงำนที่มีส่วนของกำรคัดลอกหรือ
ละเมิดในทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอ่ืนดังกล่ำวทั้งหมด 
 ๑๒.๒ ผลลัพธ์ของโครงกำรที่ถูกสร้ำงหรือพัฒนำเพ่ิมเติมขึ้นใหม่ส ำหรับส ำนักงำนกองทุนพัฒนำสื่อ
ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ ถือเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของส ำนักงำนกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์  
แต่เพียงผู้เดียว และไม่อนุญำตให้บุคคลอ่ืนหรือบุคคลใดน ำผลลัพธ์ดังกล่ำวนั้นไปใช้งำนเผยแพร่หรือกระท ำกำร 
อ่ืนใด เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกส ำนักงำนกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 
 
๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ ได้ที่ 
 ฝ่ำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  
 ส ำนักงำนกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 
 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 
 การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 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  
โดยให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิต
สาธารณะ และรับผิดชอบ   

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ 
ให้เป็นสังคมคุณธรรม คนดีมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม หัวข้อ พัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม และน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
รณรงค์ส่งเสริมและวัดผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรต่างๆ และภาพรวมของสังคมไทย เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือสื่อสาร สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ให้กับสถาบันทางสังคมของประเทศ 

2.2 เพ่ือพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมของสังคมไทย ใน 5 ประเด็น พอเพียง วินัย สุจริต จิต
สาธารณะ และความรับผิดชอบ ให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม พัฒนา และวัดผลการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กรต่างๆ และภาพรวมของสังคมไทย 

2.3  เพ่ือสร้างเครือข่ายทางสังคม ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย  

 
3. ระยะเวลาด าเนินโครงการ: 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนเมษายน 2562)  
 
4. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
4.1 เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในมิติการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทุนมนุษย์ และทบทวนวรรณกรรมดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เดือนที่ 1-2 

4.2 จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในประเด็นพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ 
และรับผิดชอบ ร่วมกับเครือข่ายทางสังคม จ านวน 3 ครั้ง 

เดือนที่ 3-4 

4.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล และจัดท ารายงานพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทยใน
ประเด็นพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 

เดือนที่ 5-6 
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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 เพ่ือเป็นเครื่องมือการส่งเสริม พัฒนา และวัดผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของ
องค์กรต่างๆ และภาพรวมของสังคมไทย 
 
6. งบประมาณ: 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ที ่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 การเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในมิติการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทุนมนุษย์ และทบทวนวรรณกรรมดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมในประเทศและต่างประเทศ 
1) หมวดค่าด าเนินงาน  

- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเอกสาร 20,000 บาท 
- ค่าจัดท ารายงานการทบทวนวรรณกรรม 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 

100,000 

2 จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในประเด็นพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
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) หมวดค่าด าเนินงาน (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 

300,000 

3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล และจัดท ารายงานพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทยฯ 
- ค่าวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท ารายงาน 50,000 บาท 
- ค่าออกแบบศิลปกรรม 50,000 บาท                                                                

100,000 

 รวมเงินทั้งสิ้น 500,000 
หมายเหตุ: ขอถัวจ่ายทุกรายการภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 
 

86



7. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์  
 1) เครือข่ายทางสังคม ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่มี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม โดยแบ่งระดับการใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายได้เป็น 3 ระดับ คือ  
1. ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 2. ด าเนินการส่งเสริมขยายผล 3. เผยแพร่สู่สาธารณะ 
 2) คณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคุณธรรม ได้แก่ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ    
 
8. แผนการด าเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 

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 จ านวน 3 ครั้ง 

  √ √   

8.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล 
และจัดท ารายงานพัฒนาดัชนีชี้วัด
ด้านคุณธรรมของสังคมไทยใน
ประเด็นพอเพียง วินัย สุจริต           
จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 

    √ √ 

 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
 โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 300 / E-mail : thanyalak@moralcenter.or.th 
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     โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี
     งบประมาณ : 2,150,000 บาท 
     แผนงาน  : แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
     ความสอดคลอ้ง  :  รัฐธรรมนูญ ระบุมาตรา : มาตรา 57,59,62,65,69

 นโยบายรัฐบาล ระบุขอ้ : ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ยทุธศาสตร์กระทรวง ระบุ : 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเปน็ไทย
o นโยบายกระทรวง (จดุเน้น 9 ขอ้) ระบุไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ..................................................

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
หน่วยงานหลกั : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หน่วยงานสนับสนุน :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     ระยะเวลาด าเนินการ  : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562

พ.ศ. 2561
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ สง่เสริมการพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมดา้นคุณธรรม
ความดี

กิจกรรมที ่1 รายงานสถานการณ์
คุณธรรม

เร่ือง 1 500,000   กรุงเทพฯ นายติณณพชัช์ พลูพพิฒัน์

√ √ √ √ √ √ √ √

500,000   

กิจกรรมที ่2 ครอบครัวไทยกับบทบาท
ในการปลกูฝังคุณธรรมสงัคม

เร่ือง 2 500,000   กรุงเทพฯ นายติณณพชัช์ พลูพพิฒัน์

2.1 ทบทวนวรรณกรรม √ √ √

20,000     20,000     10,000     

2.2 จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) องค์กรท่ีท างานกบั
ครอบครัว

√

130,000   

พ.ศ. 2562

แผนปฏบิตักิารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

     หลกัการและเหตผุลโดยสรุป จากการส ารวจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ในป ี2560 พบว่าวิฤติด้านคุณธรรมท่ีควรแกไ้ข 5 ล าดับแรก คือ 1. ปญัหาทุจริตคอรัปชัน 2. ปญัหาจิตส านึกสาธารณะ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เหน็แกป่ระโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 3. ขาด
ระเบยีบวินัย ไมเ่คารพกติกา กฎหมาย 4. ปญัหาพฤติกรรมวัตถนุิยม บริโภคนิยม ไมม่คีวามพอเพียง 5. คนรุ่นใหมไ่มค่่อยมสัีมมาคารวะ ไมเ่คารพผู้ใหญ่ แต่ท่ามกลางสถานการณ์ปญัหาสังคมไทยกม็ ี "ทุนความดี" ในหลายเร่ืองที่ควรมกีารศึกษาวิจัย จัดการความรู้ และสร้างพืน้ที่กลางในการแลกเป
ล่ียนเรียนรู้ เพือ่ส่งเสริมคุณธรรมใหก้บัสังคมไทยต่อไป

     วัตถุประสงค์  :  1. เพือ่พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมท่ีเปน็องค์ความรู้กลางในการสนับสนุนองค์กรทางนโยบาย องค์กรส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และประชาชนทั่วไป 2. เพือ่สร้างพืน้ที่กลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมท่ีเหมาะสมกบัสังคมไทย

รายการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบจุงัหวดั)

ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ
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พ.ศ. 2561
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562รายการ เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบจุงัหวดั)

ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

2.3 ถอดบทเรียน best practice √ √ √

40,000     40,000     40,000     

2.4 จัดท าองค์ความรู้ √ √ √

200,000   

กิจกรรมที ่3 กระบวนการสง่เสริมชมุชน
คุณธรรมดว้ยธรรมนูญชมุชน

เร่ือง 1    210,000 กรุงเทพฯ นายติณณพชัช์ พลูพพิฒัน์

3.1 วิเคราะหสั์งเคราะหข์้อมูลจาก
ธรรมนญูชุมชนป ี2561

√ √

3.2 จัดท าเปน็องค์ความรู้ √ √

210,000   

กิจกรรมที ่4 การสง่เสริมคุณธรรมการอยู่
ร่วมกันในอาเซียน

เร่ือง 1 200,000 กรุงเทพฯ น.ส.ธญัลักษณ์ ศรีสง่า

4.1 จัดเวทีน าเสนอองค์ความรู้
คุณธรรมการอยูร่่วม

√

200,000   

4.2 proceeding จากงานประชุม 
(ต้นฉบบั)

√ √

กิจกรรมที่ 5 งานประชมุวิชาการ คร้ัง 1 414,000 กรุงเทพฯ น.ส.ธญัลักษณ์ ศรีสง่า

5.1 proceedingงานประชุมวิชาการ
ป ี2561

√ √

100,000   

5.2 งานประชุมวิชาการป ี2562 √

314,000   

5.3 (ต้นฉบบั) proceeding งาน
ประชุมวิชาการป ี2562

√ √

งบบริหารจดัการโครงการ 240,000 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     

ค่าใชจ้า่ยด าเนินงานสว่นกลาง 86,000 86,000     

รวมการใชจ้า่ยรายเดอืน 2,150,000 126,000 40,000 530,000 250,000 374,000 60,000 60,000 420,000 20,000 230,000 20,000 20,000

รวมการใชจ้า่ยรายไตรมาส 2,150,000

ร้อยละการใชจ้า่ยรายไตรมาส 100
696,000 684,000 500,000 270,000

32 32 23 13
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     โครงการ : การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านคุณธรรมความดี
     งบประมาณ : 2,843,000 บาท (สองล้านแปดแสนส่ีหมื่นสามพนับาทถว้น)
     แผนงาน  : แผนงานพืน้ฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน
     ความสอดคล้อง  :  รัฐธรรมนูญ ระบุมาตรา : มาตรา 57,59,62,65

 นโยบายรัฐบาล ระบุข้อ : ยทุธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
 ยทุธศาสตร์กระทรวง ระบุ : ขอ้ 2  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

o นโยบายกระทรวง (จดุเน้น 9 ข้อ) ระบุไดม้ากกวา่ 1 ข้อ ..................................................
     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ศูนยข์อ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ

หน่วยงานหลัก : งานพฒันาศูนยข์อ้มูลด้านคุณธรรมและการให้บริการ
หน่วยงานสนับสนุน : งานพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและเทคโนโลยสีารสนเทศ

    หลักการและเหตผุลโดยสรุป ศูนยคุ์ณธรรมเป็นองค์กรเช่ือมโยง ประสานเครือขา่ยทางสังคม และมีภารกจิท่ีครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือขา่ยทางสังคม รวมถงึการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยัเป็นแหล่งค้นคว้า
     รวบรวมองค์ความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนยข์อ้มูลในการให้บริการภาครัฐ ภาคธุรกจิ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพือ่ให้เกดิความเขม้แขง็ทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพฒันาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ
   วตัถุประสงค์  : พฒันาปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นและมีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ สามารถเช่ือมโยงพฒันาเป็นศูนยข์อ้มูลขนาดใหญ่ (Bigdata) ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการประชาชนได้
   ระยะเวลาด าเนินการ  : วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562

พ.ศ. 2561
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ 2,843,000 บาท
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศูนยข์้อมูลสารสนเทศ ระบบ 1 1,249,400 ศคธ. (กรุงเทพ) พัณณ์ชิตา  พุ่มทอง
และการให้บริการ
 - การพฒันาระบบการให้บริการศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 700,000

220,000 160,000 160,000 160,000

 - การพฒันาดูแลฐานขอ้มูลและบ ารุงรักษาระบบเว็บไซต์ 549,400
174,700 200,000 174,700

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาประสิทธภิาพโครงสร้าง ระบบ 1 1,479,880 ศคธ. (กรุงเทพ) พัณณ์ชิตา  พุ่มทอง
พ้ืนฐานระบบเครือข่ายและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 - การพฒันาดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างพืน้ฐาน 479,880
    (ฐานขอ้มูล เคร่ืองแม่ขา่ย,ระบบสารสนเทศ) 96,280      191,800 191,800

 - การพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร 4.0 1,000,000
    (ระบบบุคคล,พสัดุ ,งบประมาณ การเงิน) 250,000    500,000    250,000    
ค่าใช้จา่ยด าเนินงานส่วนกลาง 113,720 113,720    

รวมการใช้จา่ยรายเดอืน 2,843,000 430,000 0 0 776,500 0 0 1,051,800 0 0 584,700 0 0

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 2,843,000
ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 100

430,000 776,500 1,051,800 584,700

15 27 37 21

แผนปฏบิตักิารและแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

รายการ
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนทีด่ าเนินการ
(ระบจุังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2562
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     โครงการ :

     งบประมาณ :

     แผนงาน  : 

     ความสอดคล้อง  : 





o

     หน่วยงานรับผิดชอบ  : 

พ.ศ. 2561

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ ส่ือสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรม Core Team 10 คน งานส่ือสารองค์กรและ
อยา่งยั่งยนืในยคุ Thailand 4.0 ภาคีหุน้ส่วน 35 คน รณรงค์ทางสังคม
“MORAL Digital Team” Co Brand 28 คน

Team Leader 77 คน
คข.ยวุทัศน์ฯ 77 คน

กิจกรรมที่ 1 พฒันาทักษะการส่ือสารเสริม ประชุม 3 คน 72,000 ศคธ. 18,000 18,000 18,000 18,000

สร้างคุณธรรม 4.0 “MORAL Digital Team” ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน (4 คร้ัง)
เครือขา่ยส่ือฯ 10 คน
Co Brand

กิจกรรมที่ 2 จดัท าแผนยทุธศาสตร์ ปชส.จงัหวัด 10 คน 133,640 ศคธ. 133,640 งานส่ือสารองค์กรและ
การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ ตามยทุธ สถาบันยวุทัศน์ 10 คน รณรงค์ทางสังคม
ศาสตร์ท่ีเป็นจดุเน้นของหน่วยงาน เพือ่หา สดย. เครือขา่ย 10 คน
จดุร่วมการเปล่ียนแปลงสังคมคุณธรรม ส่ือมวลชน 10 คน

Co Brand 10 คน

พ.ศ. 2562

     วตัถุประสงค์  :  1 ส่ือสารภารกจิองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 2 สร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ และเรียนรู้เร่ืองคุณธรรมในการด าเนินชีวิตเพือ่พฒันาตนเองด้วยความเขา้ใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์เพือ่ส่วนรวม 3. ส่งเสริมการการลงมือปฏิบัติตน
ในการท าความดีอยา่งเป็นรูปธรรม น าไปสู่การพฒันาประเทศเป็น “ประเทศท่ีพฒันาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” และ 4. เผยแพร่องค์ความรู้ กจิกรรม และผลลัพธ์เชิงประจกัษ์ของการส่งเสริมคุณธรรม

รายการ
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่ด าเนินการ
(ระบุจงัหวดั)

ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป : โครงการส่ือสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอยา่งยั่งยนืในยคุ Thailand 4.0 “MORAL Digital Team” ด าเนินการส่ือสารส่งเสริมสังคมคุณธรรมผ่านการส่ือในหลากหลายรูปแบบ ได้แก ่New Media Social Media Viral Vedio Infographic วีดีทัศน์

การแสดง ส่ือสารสนเทศ ขอ้มูลคอมพวิเตอร์ในระบบคอมพวิเตอร์ (แบนเนอร์ทางโซเชียลมีเดีย) ส่ือกระจายเสียง (รายการวิทย)ุ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพมิพ ์และกจิกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชมุชน เป็นต้น สอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง

ยั่งยนื เป็นประเทศพฒันาแล้วด้วยการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ยทุธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยทุธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมกนัทางสังคม

ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพฒันาระบบ การบริหารจดัการภาครัฐ ยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกนัและปราบปรามทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) และ ยทุธศาสตร์ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 – 2564) เพือ่สร้างการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม สังคมสันติสุข โดยใช้กระบวนการส่ือสร้างสรรค์สังคมในการพฒันา เป็นส่ือท่ีทุกคนสามารถเขา้ถงึ และใช้ประโยชน์ได้อยา่งท่ัวถงึ โดยผ่านการด าเนินกจิกรรมซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว อนัประกอบด้วย On air, Online, 

นโยบายรัฐบาล ระบุข้อ : ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยทุธศาสตร์กระทรวง ระบุ : 2. ประชาชนมีความรัก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ความเป็นไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีดี่งาม

นโยบายกระทรวง (จดุเน้น 9 ข้อ) ระบุไดม้ากกวา่ 1 ข้อ ..................................................
กลุ่มงานส่ือสารและรณรงค์ทางสังคม

แผนปฏบิตักิารและแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

หน่วยงานหลัก : ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
หน่วยงานสนับสนุน :  ...................................................................................................................................................................

On ground

     ระยะเวลาด าเนินการ  :  1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562 (ประเมินผลเพือ่การต่อยอดและพฒันาทุกส้ินปีงบประมาณ)

ส่ือสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอยา่งยั่งยนืในยคุ Thailand 4.0  “MORAL Digital Team”

1,884,000 บาท

แผนงานพืน้ฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน

รัฐธรรมนูญ ระบุมาตรา : มาตรา 57,59,62,65
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พ.ศ. 2561

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2562รายการ
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่ด าเนินการ
(ระบุจงัหวดั)

ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการ On Air ผลิตรายการ 60 ตอน 1,200,000 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  งานส่ือสารองค์กรและ
รณรงค์ทางสังคม

กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติการ Online 12 เดือน 180,000 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    

กิจกรรมที่ 5 ปฏิบัติการ Onlground 10 คร้ัง 223,000 4 ภูมิภาค 22,300    22,300    22,300    22,300    22,300    22,300    22,300    22,300    22,300    22,300    

Field trip “กล้าท าดีสัญจร” 
ค่าใช้จา่ยด าเนินงานส่วนกลาง 75,360 75,360    

รวมการใช้จา่ยรายเดอืน 1,884,000 133,000 324,000 137,300 155,300 137,300 137,300 155,300 137,300 137,300 155,300 137,300 137,300

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 1,884,000
ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 100

594,300 429,900 429,900 429,900

32 23 23 23
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     โครงการ : พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมใหเ้ป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
     งบประมาณ  : 352,700 บาท
     แผนงาน  : แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
     ความสอดคล้อง  :  รัฐธรรมนูญ ระบุมาตรา : มาตรา 57,59,62,65,71,76



 ยุทธศาสตร์กระทรวง ระบุ : ประชาชนมีความรัก ความภมูิใจในวฒันธรรม ความเป็นไทยมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีดี่งาม แผนงานจดัสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 : 3.3 การปลูกฝังระเบียบวนิัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์
o นโยบายกระทรวง (จุดเน้น 9 ข้อ) ระบุไดม้ากกว่า 1 ข้อ ..................................................

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :   กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
หน่วยงานหลัก : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หน่วยงานสนับสนุน :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป :

     วัตถุประสงค์  : 1)เพือ่ใหบุ้คลากรของศูนย์คุณธรรมทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการทบทวนผลการปฏบิัติงานของศูนย์คุณธรรม และมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏบิัติงานของศูนย์ ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2) เพือ่ใหเ้กิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหม้ีความสามารถในระดับคุณภาพตามมาตรฐานองค์กร ท าใหเ้กิดวฒันธรรมองค์กรทีดี่ มีประสิทธภิาพ และสามารถปฏบิัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

     ระยะเวลาด าเนินการ  : วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

พ.ศ. 2561
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
กิจกรรมที ่1 แผนพัฒนาบุคลากรแบบก้าว
กระโดด(พัฒนาทักษะดา้นดจิิทัลของบุคลากร
ภาครัฐใน 5ป)ี

1.1) อบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอ
นอกส์ใหแ้ก่ผู้บริหารระดับสูง

 ผู้บริหารระดับสูงท่ีผ่าน
การพัฒนาศักยภาพ

2 คน 0.1782    
กรุงเทพฯ

0.0891   0.0891   

กิจกรรมที ่2 ส่งเสริม สนับสนุนการปฏบิัติงาน
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานงานอย่างมีคุณภาพ

2.1)การประเมินผล /การจดัท าแผนการพัฒนา/ 
การ Coaching / วฒันธรรมองค์กร/ จดัจา้ง
บุคลากรภายนอกใหค้ าปรึกษา และใหค้วามรู้แก่
เจา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

 บุคลากรของศูนย์
คุณธรรมมีสมรรถนะ

และศักยภาพเหมาะสม
ตามมาตรฐานงาน

35 คน 0.0620    

กรุงเทพฯ

0.0155   0.0155   0.0155   0.0155   

กิจกรรมที ่3 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร
นอกสถานที่

3.1)  ประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการนอกสถานท่ี  บุคลากรของศูนย์
คุณธรรมทุกคนทุกระดับ

35 คน 0.1125    
สถานที่เอกชน

0.1125   

งบบริหารจัดการโครงการ 0.5130 0.5130   

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 0.8657 0.5130 0.1125 0.0155 0.0000 0.0000 0.1046 0.0000 0.0891 0.0155 0.0000 0.0000 0.0155
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส 0.8657

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 100

งบประมาณ 
(บาท)

0.0155

แผนปฏบิตักิารและแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

จากนโยบายระดับประเทศ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ รวมถึงกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซ่ึงจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านดิจทัิลของบุคลากรภาครัฐ เพือ่ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทัิล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 26 
กันยายน 2560 ประกอบกับการวเิคราะหส์มรรถนะบุคลากรของศูนย์คุณธรรมเกี่ยวกับการด าเนินงาน พบวา่ จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะของบุคลากรใหม้ีศักยภาพเหมาะสม ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจทัิลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. 2561
 – 2565) นอกจากนีบุ้คลากรส่วนใหญ่มีความประสงค์ในการเพิม่พูนทักษะ พัฒนาขีดความสามารถในประเด็นองค์ความรู้หลักเพือ่ปฏบิัติงานใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ ในมิติท่ีหลากหลาย 
การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึง่ในการบริหารงานบุคคลทีต้่องด าเนินการอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิัติงานใหก้ับบุคลากร อีกทัง้ เพือ่เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะเฉพาะทางแก่บุคลากร เพือ่ใหบุ้คลากรทุกคนในศูนย์คุณธรรมได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏบิัติงานด้วยรูปแบบทีห่ลากหลายอย่างต่อเนือ่ง เพือ่น าไปสู่การเสริมสร้างใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ ตามภารกิจการจดัต้ังในเร่ืองของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหก้ับประชาชนในชาติ ศูนย์คุณธรรมจงึก าหนดการด าเนินการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ใหส้อดคล้องกับภารกิจในเชิงยุทธศาสตร์และการเป็นผู้น าในด้านการสร้างวฒันธรรมองค์กรของการเป็นคนมีคุณธรรมต้นแบบใหก้ับหน่วยงานอื่น ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน

รายการ
เป้าหมาย

พ.ศ. 2562
พ้ืนที่ด าเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล ระบุข้อ : ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ระยะเวลาด าเนินการ

29.66

  งานทรัพยากรมนุษย์
 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

0.6410 0.1046 0.1046
4.3936.29 29.66
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     โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม

     งบประมาณ : 8,188,800  บาท 
     แผนงาน  : ยทุธศาสตร์
     ความสอดคลอ้ง  :  รัฐธรรมนูญ ระบุมาตรา : มาตรา 57,59,62,65



 ยทุธศาสตร์กระทรวง ระบุ : 2.  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเปน็ไทย
o นโยบายกระทรวง (จดุเน้น 9 ขอ้) ระบุไดม้ากกว่า 1 ขอ้ ..................................................

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือขา่ยทางสังคม และกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
หน่วยงานหลกั : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หน่วยงานสนับสนุน :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     ระยะเวลาด าเนินการ  : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562

พ.ศ. 2561
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ ส่งเสรมิการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่
มาตรฐานคุณธรรม

กิจกรรมที ่1 ศึกษาวจิยัและพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรมแหง่ชาติ

เร่ือง 1 1,380,000    กรุงเทพฯ นางสาวเปรมกมล สมใจ

1) ทบทวนวรรณกรรมเร่ืองพฒันามาตรฐาน 
กระบวนการรับรอง และจัดท าร่างมาตรฐาน
คุณธรรมแห่งชาติ

√ √ √

180,000        180,000      

2) ประชุมร่วมกบัผู้ทรงคุณวฒิุเพื่อพฒันา
ร่างมาตรฐานคุณธรรม

√

60,000          60,000        

3) จัดเวทีน าเสนอร่างมาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ √

150,000        150,000      

4) ประชุมร่วมกบัผู้ทรงคุณวฒิุเพื่อพฒันา
กระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรม

√ √

100,000 50,000        50,000        

     หลกัการและเหตผุลโดยสรุป จากความส าคัญของนโยบายระดับประเทศซ่ึงมุ่งเน้นการวางรากฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในระดับบคุคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับองค์กร เพือ่สร้างสังคมไทยใหเ้ปน็สังคมสันติสุข ศูนยคุ์ณธรรมจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม เพือ่สร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมแหง่ชาติ ควบคู่ไปกบัการพัฒนาองค์กรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเปน็องค์กรคุณธรรมและเขา้สู่กระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรมต่อไป ซ่ึงกระบวนการเหล่า
นี้คือการปรับเปล่ียนงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรใหเ้ปน็รูปธรรมมากขึ้น มเีกณฑ์การวัดผลและติดตามความเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึ้นได้จริงด้วยมาตรฐานคุณธรรมแหง่ชาติท่ีเปน็ท้ังเคร่ืองมอืและเปา้หมายของการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิตักิารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2562

หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

     วัตถุประสงค์  : 1. เพือ่พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานองค์กรคุณธรรมท่ีเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มเปา้หมาย 2. เพือ่ขยายผลการใช้มาตรฐานองค์กรคุณธรรมใน 5 เครือขา่ยกลุ่มเปา้หมาย คือ เครือขา่ยกลุ่มสถานศึกษา (ขยายผลจากโครงการโรงเรียนคุณธรรมน าสู่นวัตกรรมสังคม 
โครงการต้นแบบสุภาพชน คนอาชีวะ และโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซ่ือตรงของผู้น านักศึกษา ) เครือขา่ยกลุ่มชุมชน เครือขา่ยกลุ่มองค์กรธุรกจิหรือเอกชน (ขยายผลจากโครงการสมดุลชีวิตสนิทกบัครอบครัว) เครือขา่ยกลุ่มองค์กรภาครัฐ และเครือขา่ยกลุ่มองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 3. เพือ่พัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรมในสังคมไทย

เปา้หมาย

นโยบายรัฐบาล ระบุขอ้ : ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รายการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบจุงัหวดั)
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พ.ศ. 2561
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รบัผิดชอบ
ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2562
เปา้หมาย

รายการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบจุงัหวดั)

5) จัดเวทีแลกเปล่ียนเร่ืองกระบวนการ
รับรองมาตรฐานคุณธรรม

√

150,000 150,000      

6) จัดเวทีแลกเปล่ียนผลการน า (ร่าง) มาตรฐาน
คุณธรรมแห่งชาติไปทดลองใช้ในกลุ่มน าร่อง

√

153,696 153,696

7) จัดท าองค์ความรู้ร่างมาตรฐานคุณธรรม
แห่งชาติและกระบวนการรับรอง

√ √ √

200,000 200,000      

งบบรหิารจดัการโครงการ 386,304        32,192        32,192        32,192        32,192        32,192        32,192        32,192        32,192        32,192        32,192        32,192        32,192        

กิจกรรมที ่2 การพัฒนาองค์กรสูอ่งค์กรคุณธรรม
มาตรฐาน

องค์กร 250 4,350,000    กรุงเทพฯ และ
 4 ภมูิภาค1) จัดกลไกขบัเคล่ือนเร่ืองมาตรฐานองค์กร

คุณธรรม
กลไก 3 √ √ √

150,000        150,000      

กลุ่มเครือขา่ย 3 √ √ √ √ √ √ √

4,000,000     500,000      1,200,000   1,200,000   700,000      130,000      130,000      140,000      

3) ประชุม ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

200,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

กิจกรรมที ่3 การพัฒนาศักยภาพผู้น าขับเคลือ่น
คุณธรรม

1,350,000    

หลักสูตร 3 √ √ √ √ √

150,000        25,000        25,000        50,000        50,000        

คน 150 √ √ √ √ √ √ √ √

1,000,000 350,000      350,000      300,000      

3) ประชุม พฒันาระบบบริการ/ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

200,000        50,000        50,000        50,000        50,000        

งบบรหิารจดัการโครงการ 453,696      37,808        37,808        37,808        37,808        37,808        37,808        37,808        37,808        37,808        37,808        37,808        37,808        

ค่าใช้จา่ยด าเนินงานส่วนกลาง 655,104       655,104      

รวมการใช้จา่ยรายเดอืน 8,188,800 1,080,104 1,005,000 1,870,000 1,620,000 820,000 270,000 220,000 223,696 500,000 200,000 210,000 170,000

รวมการใชจ้า่ยรายไตรมาส 8,188,800
ร้อยละการใชจ้า่ยรายไตรมาส 100 1233

3,955,104
748

2,710,000 580,000

2) สนับสนุนการขบัเคลือนคุณธรรมและการขยาย
ผล                                      
1. สัมมนาเชิงปฏบิัติการพฒันาองค์กรคุณธรรมสู่
มาตรฐานระดับต่างๆ
2. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับภาค

2) พฒันาศักยภาพผู้น า จัดอบรมวทิยากร
คุณธรรมและอบรมแกนน าคุณธรรม

1) พฒันาหลักสูตร วเิคราะห์ปรับปรุงหลักสูตรกบั
ภาคีนักวชิาการ

943,696

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม
เครือขา่ยทางสังคม
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     โครงการ : สมัชชาคุณธรรม
     งบประมาณ  : 11,220,000 บาท
     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์
     ความสอดคล้อง  :  รัฐธรรมนูญ ระบุมาตรา : มาตรา 57,59,62,65,71



 ยุทธศาสตร์กระทรวง ระบุ : ข้อ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม และความเปน็ไทย แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 : 3.3 การปลูกฝังระเบยีบวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ค่านยิมที่พึงประสงค์
o นโยบายกระทรวง (จุดเน้น 9 ขอ้) ระบุได้มากกว่า 1 ขอ้ ..................................................

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :   กลุม่งานขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติและสมชัชาคุณธรรม
หน่วยงานหลัก : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หน่วยงานสนับสนุน :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป :      ตามท่ี รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ป ีโดยมีเปา้หมายใหป้ระเทศไทย มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยืน ด้วยการบรูณาการความร่วมมือประชารัฐ เพื่อสร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรมอย่างเปน็รูปธรรม และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเหน็ชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)  เมือ่วนัที่ 12 กรกฎาคม 2559 ใหเ้ปน็แผนแม่บทระดับชาติ  เพื่อใหท้กุหนว่ยงานใช้เปน็กรอบและทศิทางในการส่งเสริมคุณธรรม โดยน ากลไกประชารัฐ
มาใช้เปน็แนวทางในการขับเคล่ือนแผนแม่บทฯ ดังกล่าว 
     กระบวนการสมัชชาคุณธรรม ถือเปน็กลไกหนึง่ที่สนบัสนนุการสร้างการรับรู้และการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งคุณธรรมแหง่ชาติ โดยเปน็เวทกีลางในการขับเคล่ือนคุณธรรมความดี เพื่อร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ ก าหนดทศิทาง และพัฒนานโยบาย
สาธารณะในการขับเคล่ือนวาระด้านคุณธรรมความดีในระดับจังหวดั ภมูิภาค และระดับชาติ และสร้างกระแสคุณธรรมอย่างมีพลังจากทกุภาคส่วนในสังคม 
     โดยในปงีบประมาณ 2562 เปน็การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภาคและระดับชาติ เพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแหง่ชาติในปทีี่ผ่านมา และขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ และรวมพลังเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการผลักดันใหเ้กิดนโยบายด้านคุณธรรมในระดับองค์กร และระดับพื้นที่จังหวดั ภมูิภาค ระดับชาติ และน า
นโยบายดังกล่าวไปขยายผลสู่การปฏบิติัในทุกภาคส่วนของสังคมไทย

     วัตถุประสงค์  : 1. เพื่อสนบัสนนุกระบวนการและกลไกการขับเคล่ือนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติและสนบัสนนุการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติที่เกีย่วข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแนวนโยบายสู่การปฏบิติัของทกุภาคส่วน
2. เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ เช่ือมโยงการด าเนนิงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่ ที่จะน าไปสู่การผลักดันประเด็นงานการส่งเสริมคุณธรรมของชาติผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่
จังหวดั ภมูิภาค และระดับชาติอย่างเปน็ระบบ

     ระยะเวลาด าเนินการ  : วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

พ.ศ. 2561
หนว่ยนบั จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการสมชัชาคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1 การขบัเคลือ่นกระบวนการสมชัชา
คุณธรรมระดับภมูภิาค และระดับชาติ

8.7150   

1.1) ประสานการเช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อ
ขับเคล่ือนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในเชิง
ประเด็นเชิงพื้นท่ี ระดับภาคและระดับชาติ

 เกิดความร่วมมือกับ
หนว่ยงาน ไม่นอ้ยกวา่ 

200 แหง่

200 แหง่ 0.4440   ในจงัหวดัเปา้ หมาย
 4 ภาค และ
ส่วนกลาง

0.1000   0.1000   0.1000   0.1000   0.0440   

1.2) จัดสมัชชาคุณธรรมระดับภมูิภาค 4 ภาค 
  ภาคเหนอื : สุโขทัย
  ภาคอีสาน : อุดรธานี
  ภาคกลาง : พระนครศรีอยุธยา
  ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช

 หนว่ยงานเข้าร่วม
กระบวนการ 100 แหง่

100 แหง่ 5.0000   

ในจงัหวดัเปา้หมาย 
4 ภาค

1.2500   2.5000   1.2500   

๑.๓)จัดสมัชชาคุณธรรมแหง่ชาติ  หนว่ยงานเข้าร่วม
กระบวนการ 150 แหง่

150 แหง่ 3.0600   
กรุงเทพฯ

0.0200   0.0200   0.0200   0.5000   0.5000   1.5000   0.5000   

๑.๔) ติดตามผลการด าเนนิงานและสรุปผลการ
ด าเนนิงานสมัชชา

 รายงานสรุปการ
ด าเนนิงาน 1 เร่ือง

1 เร่ือง 0.2110   ในจงัหวดัเปา้หมาย 
4 ภาค

0.0500   0.1500   0.0110   

 กลุ่มงานขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติและ

สมัชชาคุณธรรม

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ
 (บาท) พ้ืนที่ด าเนินการ

(ระบจุังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2562

นโยบายรัฐบาล ระบุขอ้ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์
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พ.ศ. 2561
หนว่ยนบั จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ
 (บาท) พ้ืนที่ด าเนินการ

(ระบจุังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2562

กิจกรรมที่ 2 สนบัสนนุการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม และแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ ตามกรอบแนวทาง
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ

   1.3854

2.1) การติดตาม วเิคราะห ์รวบรวบข้อมูลท่ี
เกีย่วข้องกับแนวนโยบายและการด าเนนิงานแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านคุณธรรม

 กลไกการส่งเสริม
คุณธรรม 20 กระทรวง 

และ 77 จังหวดั

77 จังหวดั 0.3000   

หน่วยงานส่วนกลาง
ในกทม.

0.1000   0.1000   0.1000   

2.2) จัดท าองค์ความรู้ ส่ือ เพื่อสนบัสนนุการ
ขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ 
ตามกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแหง่ชาติมอบหมาย

องค์ความรู้  4 เร่ือง 4 เร่ือง 0.8400   0.0400   0.2000   0.2000   0.2000   0.2000   

2.3) สนบัสนนุการจัดกระบวนการในการพัฒนา
คุณธรรมระดับกระทรวง และระดับจังหวดั 4 
ภมูิภาค

 กลไกการส่งเสริม
คุณธรรม 20 กระทรวง 

และ 77 จังหวดั

77 จังหวดั 0.2454   

ส่วนกลางในกทม.
และต่างจงัหวดั

0.06135   0.06135   0.06135   0.06135   

งบบริหาร 0.2220   
  - จ้างเหมาบริการ ผู้ปฏบิติังานสนบัสนนุการ
ด าเนนิโครงการ

1 คน 1 คน 0.2220   ปฏบิติังานที่ศูนย์
คุณธรรม

0.0185   0.0185   0.0185   0.0185   0.0185   0.0185   0.0185   0.0185   0.0185   0.0185   0.0185   0.0185   

ค่าใชจ้่ายด าเนินงานส่วนกลาง 0.8976   0.8976   
รวมการใชจ้่ายรายเดือน ๑๑.๒๒๐๐ ๑.๑๕๖๑ ๐.๓๓๘๕ ๐.๔๓๘๕ ๑.๕๔๙๙ ๓.๓๑๘๕ ๑.๘๒๙๙ ๐.๑๑๘๕ ๑.๖๒๓๙ ๐.๐๑๘๕ ๐.๖๒๙๙ ๐.๑๖๘๕ ๐.๐๒๙๕

รวมการใชจ้่ายรายไตรมาส ๑๑.๒๒๐๐
ร้อยละการใชจ้่ายรายไตรมาส ๑๐๐

 กลุ่มงานขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติและ

สมัชชาคุณธรรม

๑.๙๓๓๑ ๖.๖๙๘๒ ๑.๗๖๐๙ ๐.๘๒๗๙
17.23 59.70 15.69 7.38
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     โครงการ : ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวฒันธรรมและมิติด้านสังคม
     งบประมาณ  : 4,100,000 .- (ส่ีล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
     แผนงาน  : แผนงานบรูณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     ผลผลิตที่  : 
     ความสอดคล้อง  :  รฐัธรรมนูญ ระบมุาตรา : มาตรา 57,59,62,65

 นโยบายรฐับาล ระบขุอ้  : ยุทธศาสตร์ชาติวา่ดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต
 ยุทธศาสตรก์ระทรวง ระบ ุ: (6) พฒันากลไกและยกระดับการบริหารจดัการงานวฒันธรรม
o นโยบายกระทรวง (จุดเน้น 9 ขอ้) ระบไุดม้ากกว่า 1 ขอ้ ..................................................
 แผนงานจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 :   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

     หน่วยงานรบัผิดชอบ  :   กลุ่มงานขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าตแิละสมชัชาคุณธรรม
หน่วยงานหลัก : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หน่วยงานสนับสนุน : ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ  และกรมการศาสนา

     หลักการและเหตผุลโดยสรปุ :

     วัตถุประสงค์  : 1.  เพื่อพฒันาศักยภาพผู้ปฏบิติังานภาครัฐและประชาสังคม ใหม้ีความเปน็ผู้น าด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทจุริต สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการด าเนินกิจกรรมในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธภิาพเพิ่มมากขึน้
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจดัต้ังเครือข่ายวทิยากรส่งเสริมคุณธรรม ในสังคมไทย และยกระดับการสร้างเครือข่ายวทิยากรส่งเสริมคุณธรรม ใหเ้กิดการเกือ้หนุนการท างานระหวา่งศูนย์คุณธรรม และ ป .ป.ช.ใหม้ากยิง่ขึน้
3. พฒันาขีดความสามารถของประเทศ ใหม้ีแหล่งบม่เพาะวทิยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง เพื่อใหก้ระจาย ครอบคลุม ไปทกุกลุ่มสาขาอาชีพ
4. เพื่อจดัท าองค์ความรู้ เพื่อขยายผล ต่อยอดเครือข่ายการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต

     ระยะเวลาด าเนินการ  : วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

พ.ศ. 2561
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการส่งเสรมิเครอืขา่ยทางสังคม
ตอ่ตา้นการทจุรติดว้ยมติทิางวัฒนธรรม
และมติดิา้นสังคม

กิจกรรมที่ 1 การเตรยีมความพรอ้ม
และพัฒนาหลักสูตร

งบประมาณ 
(บาท)

แผนปฏบิตักิารและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

     สถานการณ์ปญัหาการทุจริต คอรัปซ่ันท่ีปรากฏใหเ้หน็มาอย่างต่อเนื่องเปน็ปญัหาที่รุนแรง และมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมาก ทั้งต่อความสงบสุข ความมั่นคง และสร้างความเหล่ือมล้ าทางสังคมที่รุนแรง เปน็สาเหตุหลักของการสร้างใหเ้กิดความขัดแย้ง และการเส่ือม
ถอยของสังคม ท าใหป้ระเทศไทยมีภาพลักษณ์ท่ีตกต่ า และไม่น่าเชือ่ถือในสายตาสังคมโลก นโยบายรัฐบาล มุ่งสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวฒันธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและใหค้วามส าคัญในการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตทกุรูปแบบ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นสร้างกลไกการปอ้งกันการทจุริตใหเ้ข้มแข็งและมีประสิทธภิาพ การสร้างความตระหนักรู้ และสร้างภมูิคุ้มกันใหก้ับประชาชน ประกอบกับนโยบายการสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยใหเ้ข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติใหม้ีค่านิยมไทย  12 ประการ สอดคล้องกับข้อมูลการสรุปสถานะของประเทศเพื่อก าหนดทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 ด้าน
การปอ้งกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน ปญัหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทบัซ้อน การทจุริตในรูปใหม่ๆ มีความซับซ้อนมากขึน้ มาตรการ กฎหมาย และนโยบายยังไม่สามารถแก้ปญัหาเหล่านี้ได้ เกิดปญัหาตามมาคือเร่ืองของความเหล่ือมล้ าในสังคม สอดคล้องตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2559–2564) และยุทธศาสตร์กระทรวงวฒันธรรมด้านเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมและอัตลักษณ์ความเปน็ไทย และแผนการปฏรูิปวฒันธรรมก าหนดเปา้หมาย คนดีสังคมดี โดยมีชุมชนและองค์กรคุณธรรมเพิ่มขึน้

     จากสถานการณ์ปจัจบุนั พบวา่ องค์กรต่างๆ มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะพฒันาองค์กรของตนเอง ใหเ้ปน็องค์กรคุณธรรม  ชุมชนคุณธรรม ซ่ึงมีความจ าเปน็อย่างยิง่ที่บคุลากรของแต่ละหน่วยงาน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม 
ชุมชนคุณธรรม อย่างถ่องแท้  ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ป ี2560-2564  ก าหนดเปา้หมายการด าเนินงานของศูนย์คุณธรรมต้องมุ่งใหเ้กิดผลลัพธ ์“ประชาชนมีจติส านึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ” โดยเน้นคุณธรรมหลัก 4 ด้าน คือ 
พอเพยีง วนิัย สุจริต และจติอาสา เพื่อพฒันาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และใหค้วามส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความซ่ือตรง เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันใหก้ับสังคมไทย โดยมีเปา้หมายที่จะพฒันาผู้น าในกลุ่มต่างๆ ได้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม มีแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม มีอัตลักษณ์ด้านความซ่ือตรงโปร่งใส สามารถเปน็ผู้น าการขยายผลสู่สังคมรอบข้างในอนาคต

     ดังนั้น เพื่อสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการปอ้งกัน ปราบปรามทจุริตและประพฤติมิชอบ ด้วยฐานองค์ความรู้ความเชีย่วชาญของศูนย์คุณธรรม ในปงีบประมาณ 2562 มีการด าเนินโครงการวทิยากรส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทจุริต เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้
เข้าอบรมใหส้ามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเปน็พลเมือง มีความอายต่อบาป และไม่ทนต่อการทจุริต รวมทั้งการประกาศเจตจ านงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทจุริตในภาคประชาชนทกุจงัหวดัทั่วประเทศ  และใหม้ีความพร้อมในการขยาย
ผล  เพื่อเพิ่มโอกาสใหก้ับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจ ต้องการพฒันาตนเองเปน็องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทจุริตคอรัปช่ันมากขึน้

รายการ
ระยะเวลาด าเนินการ

เปา้หมาย
พ้ืนที่ด าเนินการ(ระบจุังหวัด) ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2562
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พ.ศ. 2561
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ 
(บาท)

รายการ
ระยะเวลาด าเนินการ

เปา้หมาย
พ้ืนที่ด าเนินการ(ระบจุังหวัด) ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2562

1.1) กิจกรรมการพฒันาหลักสูตร, องค์
ความรู้, จดัท าคู่มือ, ส่ือต่างๆ เพื่อใช้ใน
การฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ

  - คณะท างานพฒันาและ
จดัหลักสูตร  1 ชุด
 - หลักสูตรอบรมฯ 1 
หลักสูตร
 - ส่ือ องค์ความรู้
ประกอบการอบรม 3 ชุด
 - เปดิรับสมัครผู้สนใจ 4 
ภาคๆ ละ 100 คน (รวม 
400 คน)

1 ชุด

1 หลักสูตร

3 ชุด

ภาคๆ ละ 100 
คน (รวม 400 คน)

1.0160      กรุงเทพฯ  และพื้นที่เปา้หมาย
ใน 4 ภมูิภาค

0.2000   0.4000   0.3000   0.1000   0.0160   

กิจกรรมที่ 2 จดัฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ

2.1) อบรมวทิยากรกระบวน การแกนน า
คุณธรรม ท่ีมาจาก คณะกรรมการธรร
มาภบิาลจงัหวดั คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม ระดับจงัหวดั 
คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมจงัหวดั 
คณะ ป.ป.ช. จงัหวดั เครือข่ายธรุกิจ
เอกชน เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม 4 
ภาค และสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน

 -  มีการอบรมจ านวน 4 รุ่น
-  ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
แกนน าคุณธรรม จ านวน 
360 คน

 4 รุ่น

360 คน

1.2000      ภมูิภาค 4 ภาค
ภาคเหนือ: สุโขทยั
ภาคกลาง : พระนครศรีอยุธยา
ภาคอีสาน : อุดร ธานี
ภาคใต้: นครศรี ธรรมราช

0.3000   0.3000   0.3000   0.3000   

2.2 ) ขยายผลการฝึกอบรมวทิยากรสู่
ภมูิภาค 4 ภาค

 ขยายผลวทิยากรตัวคุณ
รวม 4 ภมูิภาค จ านวน 

500 คน

500 คน 1.0000      ในจงัหวดัเปา้หมาย 4 ภาค (เดิม) 0.2500   0.2500   0.2500   0.2500   

กิจกรรมที่ 3 ค้นหาตน้ทนุความด ีจาก
แหล่งเรยีนรูด้า้นการส่งเสรมิคุณธรรม 
เพ่ือพัฒนาตอ่ยอด  5 เรือ่ง

3.1 ค้นหาต้นทุนความดี จากแหล่งเรียนรู้
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพฒันาต่อ
ยอด  5 เร่ือง

 ส่ือวดีีทัศน์กรณีศึกษาพื้นท่ี
ต้นแบบ 5 เร่ือง

5 เร่ือง 0.2000      ในจงัหวดัเปา้หมาย 4 ภาค 0.1000   0.1000   

กิจกรรมที่ 4 การตดิตามประเมนิผล
และปรหิารโครงการ

4.1 การติดตามลงพื้นท่ีในจงัหวดั
เปา้หมาย 4 ภาค

 2 คร้ัง/เดือน  2 คร้ัง/เดือน 0.1000      ในพื้นที่ 4 ภาค 0.0200   0.0200   0.0200   0.0200   0.0100   0.0100   

4.2 จา้งเหมาบริการ ผู้ปฏบิติังาน
สนับสนุนการด าเนินโครงการ

 2 คน  2 คน 0.4200      ปฏบิติังานที่ศูนย์คุณธรรม 0.0350   0.0350   0.0350   0.0350   0.0350   0.0350   0.0350   0.0350   0.0350   0.0350   0.0350   0.0350   

ค่าใชจ้่ายด าเนินงานส่วนกลาง 0.1640      0.1640   

รวมการใชจ้่ายรายเดอืน 4.1000 0.4190 0.4350 0.7550 0.4350 0.3710 0.4350 0.2850 0.3050 0.0450 0.2850 0.2950 0.0350

รวมการใชจ้่ายรายไตรมาส 4.1000
รอ้ยละการใชจ้่ายรายไตรมาส 100 39.24 30.27 15.49 15.00

0.61500.63501.6090 1.2410
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     โครงการ ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ เพ่ือขบัเคลือ่นสูอ่งค์กรคุณธรรม 

หลักการและเหตุผล  สสส. และศูนย์คุณธรรม ได้เล็งถึงความส าคัญท่ีจะยกระดับองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) สู่การเปน็องค์กรคุณธรรม  โดยนอ้มน าหลักคุณธรรม ๔ ประการ ไปสู่การส่งเสริม ปฏบิติัในองค์กร  ซ่ึงจะท าใหก้ารพัฒนาองค์กรสุขภาวะความเข้มข้น

                           ในมิติด้านการพัฒนา Happy  8  ได้อย่างดียิง่    ดังนัน้ จึงได้พัฒนาโครงการความร่วมมือร่วมกัน  เพื่อยกระดับองค์กรสุขภาวะขับเคล่ือนสู่องค์กรคุณธรรม  มุง่ใหบ้ริษัทเอกชน โรงงานต่างๆ เปน็องค์กร ที่เปน็ฐานส าคัญในการพัฒนาคนดี  

                           องค์กรเข้มแข็ง มีประสิทธภิาพในกระบวนการท างาน เพื่อผลประกอบการท่ีดีขึน้ มีภาพลักษณ์ดีขึน้  พนกังานมีความสุข  และเติบโตก้าวหนา้ พร้อมกับเสริมสร้างสังคมไทยเปน็สังคมที่ดี มีคุณธรรมต่อไป

ระยะเวลาด าเนินการ  : วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

พ.ศ. 2561
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ 
เพ่ือขบัเคลือ่นสูอ่งค์กรคุณธรรม 
วัตถุประสงค์ 1  การส่งเสริมองค์กร 
ให้เป็น “องค์กรคุณธรรม”
1.1 ประสานงานและรณรงค์กับภาคี 100,000 50,000        50,000        
เครือขา่ยHappy Heart(500องค์กร)
1.2 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง องค์กร 100 916,000 252,000      252,000      412,000      มูลนิธิหัวใจอาสา

คุณธรรมและองค์กรคุณธรรม และ
จัดศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ
1.3 รับสมคัรองค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กร 150 มูลนิธิหัวใจอาสา

100 องค์กร(ป ี1,2 จ านวน 40,60องค์กร)

1.4 พัฒนาองค์กรคุณธรรม 50 องค์กร องค์กร 30 907,000 538,000      369,000      มูลนิธิหัวใจอาสา

วัตถุประสงค์ 2  การพัฒนาศักยภาพ
ของเครือขา่ยองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
2.1 จัดเวทีสมัชชาองค์กรคุณธรรม คร้ัง 1 475,000 475,000      สุขมุาล  มลิวัลย์
ภาคเอกชน  เปน็ Forum สรุปความ
ก้าวหนา้ประจ าป ี  
2.2 สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลองค์กร ระบบ 1 360,000 100,000      260,000      มลูนิธิหัวใจอาสา
ส่งเสริมคุณธรรมภาคเอกชน (100 องค์กร)

2.3 การพัฒนามาตรฐานองค์กร คร้ัง 1 40,000 40,000        พัลลภา  ฉัตรทอง
คุณธรรมภาคเอกชน
วัตถุประสงค์ 3  การจัดการความรู้ 1,240,000 680,000      130,000      430,000      
และสือ่สารต่อสาธารณะ
3.1 ถอดองค์ความรู้จาก 20 องค์กร เร่ือง 1 มูลนธิหิวัใจอาสา
ภาคเอกชนต้นแบบคุณธรรม
3.2 จัดท าวดีีทัศน ์รูปแบบ วธิกีาร และ เร่ือง 1 พัลลภา  ฉัตรทอง
บทเรียน การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาค
เอกชนพร้อม VCD (1 เล่ม 2,000 ฉบบั)

หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์  : 1.เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุใหอ้งค์กรธรุกิจภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมคนในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภบิาลไปสู่การเปน็องค์กรธรุกิจคุณธรรม ที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาที่ยัง่ยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………….                      ใหเ้หมาะสมกับสภาพของแต่ละองค์กร

                    2.  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกีย่วกับรูปแบบ กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมภาคธรุกิจเอกชน เพื่อขยายผล สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะและพัฒนาเปน็นโยบายที่เหมาะสมปฏบิติัจริงได้

ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย

รายการ งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่

ด าเนินการ
(ระบจุังหวัด)
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พ.ศ. 2561
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2562 ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย
รายการ งบประมาณ (บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบจุังหวัด)

3.3 จัดพิมพ์เอกสารชุดความรู้ และ เร่ือง 1 พัลลภา  ฉัตรทอง
คู่มือต่างๆ พร้อม VCD 
(2 เล่มๆ ละ 2,000 ฉบบั)
3.4 จัดท าส่ืออืน่ๆ เพื่อใช้ในการด าเนนิ ชุด 1 มูลนธิหิวัใจอาสา
งานของโครงการฯ ตามความเหมาะสม
3.5 ประสานความร่วมมอืสือ่มวลชน มูลนธิหิวัใจอาสา
 นสพ., TV, วิทยุ ส่งเสริมคุณธรรม  
และกรมประชาสัมพันธ์  ร่วมสือ่สาร
เผยแพร่การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
ต่อสาธารณะวงกว้าง
3.6 สือ่สารผ่านชอ่งทาง Social และ ชอ่งทาง 3 470,000 160,000      160,000      150,000      มูลนธิหิวัใจอาสา
การจัดกิจกรรม / Event ภาคีต่างๆ 
ลักษณะ Roadshow   (ต่อเน่ือง)
วัตถุประสงค์ 4 การขบัเคลือ่นเชงิ 870,000 290,000      290,000      290,000      
นโยบาย
4.1 ขยายการส่งเสริมไปยังฐาน สุขุมาล  มลิวลัย์
สมาชกิของภาคียุทธศาสตร์ภาคเอกชน
4.2 พัฒนากิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม สุขุมาล  มลิวลัย์
องค์กรคุณธรรมภาคเอกชน ในระดับ
ประเทศ
งบบริหารจัดการ 5,160,000 1,720,000   1,720,000   1,720,000   
1. เงินเดือน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ มูลนธิหิวัใจอาสา
โครงการ โดยมลูนิธิหัวใจอาสา 
เบิกจ่าย ตามงวดงาน 
2. ค่าสาธารณูปโภค (ส านักงาน น้ า มูลนธิหิวัใจอาสา

ไฟ โทรศัพท์ วัสดุ การประชมุทีมงาน ฯลฯ) 
3. จัดจ้างประเมนิผลการด าเนินงาน เรื่อง 1 พัลลภา  ฉัตรทอง
ของโครงการ / ทีมวิชาการ  

รวมการใชจ้่ายรายเดือน 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

รวมการใชจ้่ายรายไตรมาส 10,538,000
ร้อยละการใชจ้่ายรายไตรมาส 100

มาเกล่ียเพิ่มในหมวดค่าประเมินผลโครงการ ท้ังนีเ้นือ่งจากผู้รับผิดชอบโครงการ เปน็เจ้าหนา้ท่ีของศุนย์คุณธรรม มีเงินเดือน ค่าตอบแทนอยูแ่ล้วเดิม จึงขอปรับแผน และงบประมาณในส่วนนี้

28 9
919,000

33
3,202,000 2,940,000

หมายเหตุ : โครงการนีด้ าเนนิการร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ สสส. จัดท าบนัทึกข้อตกลงกับศุนย์คุณธรรม และสนบัสนนุงบประมาณและติดตามผล  ส่วนศูนย์คุณธรรม และมูลนธิหิวัใจอาสา ด าเนนิการร่วมกัน ในรูปแบบบนัทกึความร่วมมือ โดยศูนย์คุณธรรมสนบัสนนุงบประมาณและก ากับติดตามงาน  ตามแผนงาน ของมูลนธิหิวัใจอาสา โดยแบง่เปน็ 4 งวด
งาน เท่ากับท่ี สสส.ใหง้บประมาณมายังศูนย์คุณธรรม ซ่ึงงบประมาณหลักท่ีสนบัสนนุผ่านมูลนธิหิวัใจอาสาประกอบด้วย งบกิจกรรมตามวตัถุประสงค์ข้อที่ 1,2 และ 3 บางส่วน และงบหมวดบริหารจัดการงบประมาณ ในหมวดงบบริหารจัดการ ได้ขอเปล่ียนแปลงแผนกับ สสส. แล้ว โดยน าค่าตอบแทนหวัหนา้โครงการ

30
3,477,000
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     โครงการ สื่อคุณธรรมสรา้งสรรค์สังคมไทย (อบรมพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนวิชาชีพ)

     หน่วยงานรบัผิดชอบ  :  กลุ่มงานส่ือสารและรณรงค์ทางสังคม
หน่วยงานหลัก : .........................................................................ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)...........................................................................................................................................................................................
หน่วยงานสนับสนุน :  .................................................................กองทุนพฒันาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์.......................................................................................................................

     ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………….........................……………..

พ.ศ. 2561
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ สื่อคุณธรรมสรา้งสรรค์
สังคมไทย (อบรมพัฒนาศักยภาพ
สื่อมวลชนวิชาชีพ) สื่อคุณธรรม
สรา้งสรรค์สังคมไทย

กิจกรรมที ่1 อบรมพฒันาศักยภาพ
ส่ือมวลชนวชิาชีพ : ส่ือคุณธรรม
สร้างสรรค์สังคมไทย

คร้ัง 5 499,500      กรุงเทพฯ 354,563 144,937  น.ส.วิชดา นฤรพัฒน์

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 0 354,563 144,937 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด 499,500      499,500 0 0 0

รอ้ยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 100

     งบประมาณ    499,500 บาท (ส่ีแสนเก้าหมื่นเก้าพนัห้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน .........ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน).................

ผู้รบัผิดชอบ

0

     วัตถุประสงค์  :  1. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ส่ือสารมวลชนด้วยความเข้าใจ เพือ่สร้างสรรค์สังคมสันติสุขร่วมกัน 2. ส่งเสริมการการลงมือปฏิบัติตนในการท าหน้าท่ีส่ือสารความดีเพือ่สร้างสังคมสันติสุขอย่างเป็นรูปธรร
มน าไปสู่การพฒันาประเทศเป็น “ประเทศท่ีพฒันาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” 3. ส่งเสริมนักวชิาชีพส่ือรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎหมายส่ือ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีในสายวชิาชีพส่ือ 4.ส่งเสริม
และพฒันาศักยภาพนักวชิาชีพส่ือ ด้วยกระบวนการเรียนรู้การท าหน้าท่ีด้วยสติ (Mind fullness) น าไปสู่การเปล่ียนแปลงภายใน (transformative learning) มีความต้ังใจในการแสวงหาความรู้เพิม่เติม มีหลักในการต้ังค าถามกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นและเป็นไป และพร้อมท่ีจะทบทวน
ตนเองเพือ่พฒันาศักยภาพอยู่เสมอ

     ระยะเวลาด าเนินการ  :  1 กันยายน - 30 ตุลาคม 2561

0 0

รายการ งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่

ด าเนินการ
(ระบุจังหวัด)

เปา้หมาย

แผนปฏิบตัิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2562

100 0

499,500 0 0

     หลักการและเหตผุลโดยสรปุ “ส่ือ” เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการท่ีก่อให้เกิดการส่ันสะเทือนในสังคม ทั้งการสร้าง การลบล้าง การเปล่ียนแปลงชีวติ รวมถึงพฤติกรรมของคนได้อย่างทรงพลัง ดังนั้น "ส่ือสาธารณะ" จึงถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน และเป็นกลไก
ส าคัญในการท าหน้าท่ีน าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีน าไปสู่การแสวงหาทางออกท่ีถูกต้อง เหมาะสม ดีงามให้กับสังคมไทย ตลอดจนการขับเคล่ือนกลไกต่างๆ ของสังคม ส่ือสาธารณะไทยพบีีเอส ถือวา่เป็นส่ือสร้างสรรค์ท่ีรับผิดชอบสังคม ซ่ึงจะสามารถน าพาสังไทยไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงได้อย่างเต็มรูปแบบ
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     โครงการ ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม
หวัข้อ พฒันาดัชนีชีว้ดัพอเพยีง วนิัย สุจริต จติสาธารณะ และรับผิดชอบ

     งบประมาณ    500,000 บาท
     แผนงาน  : ….3.3 การปลูกฝังระเบยีบวนิัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพงึประสงค์
     หน่วยงานรบัผิดชอบ  :  กลุ่มงานพฒันาองค์ความรู้นวตักรรม

     ระยะเวลาด าเนินการ  : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562

พ.ศ. 2561
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ ขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าต ิ
ในการส่งเสรมิสังคมคุณธรรม
หวัขอ้ พัฒนาดชันีชี้วัดพอเพียง วินัย 
สุจรติ จิตสาธารณะ และรบัผิดชอบ

กิจกรรมท่ี 1 การเผยแพร่สร้างความรู้ความ
เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีในมิติการ
พฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ 
และทบทวนวรรณกรรมดัชนีช้ีวดัด้าน
คุณธรรมในประเทศและต่างประเทศ

เร่ือง 1 100,000      กรุงเทพฯ น.ส.เปรมกมล สมใจ

√ √
50,000     50,000   

กิจกรรมท่ี 2 จดักระบวนการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) ในประเด็นพอเพยีง วนิัย 
สุจริต จติสาธารณะ และรับผิดชอบ ร่วมกับ
เครือข่ายทางสังคม

คร้ัง 3 300,000      กรุงเทพฯ น.ส.เปรมกมล สมใจ

√ √ √

100,000    100,000    100,000    

     วัตถุประสงค์  :  1. เพื่อส่ือสาร สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทนุมนุษย์ ใหก้ับสถาบนัทางสังคมของประเทศ
2. เพื่อพฒันาดัชนีช้ีวดัด้านคุณธรรมของสังคมไทย ใน 5 ประเด็น พอเพยีง วนิัย สุจริต จติสาธารณะ และความรับผิดชอบ ใหเ้ปน็เคร่ืองมือในการส่งเสริม พฒันา และวดัผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรต่างๆ และภาพรวมของสังคมไทย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคธรุกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการพฒันาและขับเคล่ือนคุณธรรมในสังคมไทย

หน่วยงาน .........ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน).................

     หลักการและเหตผุลโดยสรปุ การวดัผลการเปล่ียนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยด้วยดัชชีว้ดัด้านสังคมในภาพรวม การประมวลข้อมูลทั้งจากเอกสาร และสืบค้นผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งส ารวจความคิดเหน็ อาจไม่เพยีงพอในการวดัผลความเปล่ียนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ดังนั้
นจงึมีความจ าเปน็ในการจดัท าโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม หวัข้อพฒันาดัชนีช้ีวดัพอเพยีง วนิัย สุจริต จติสาธารณะ และรับผิดชอบ เพื่อพฒันาดัชนีช้ีวดัคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยอย่างเปน็รูปธรรม และน ามาใช้เปน็เคร่ืองมือในการสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธ
รรมจริยธรรมในสังคมไทยต่อไป

ผู้รับผิดชอบรายการ งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่

ด าเนินการ
(ระบุจังหวัด)

เปา้หมาย

แผนปฏบิตักิารและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2562
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พ.ศ. 2561
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบรายการ งบประมาณ (บาท)
พ้ืนที่

ด าเนินการ
(ระบุจังหวัด)

เปา้หมาย
ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2562

กิจกรรมท่ี 3 วเิคราะห ์สังเคราะห ์สรุปผล 
และจดัท ารายงานพฒันาดัชนีช้ีวดัด้าน
คุณธรรมของสังคมไทยในประเด็นพอเพยีง 
วนิัย สุจริตจติสาธารณะ และรับผิดชอบ

เร่ือง 1 100,000      กรุงเทพฯ √ √ น.ส.เปรมกมล สมใจ

50,000      50,000   
รวมการใชจ้่ายรายเดอืน 50,000 50,000 100,000 100,000 150,000 50,000 0 0 0 0 0 0

รวมการใชจ้่ายรายไตรมาส 500,000
รอ้ยละการใชจ้่ายรายไตรมาส 100

0
0 0
0

40 60
200,000 300,000
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     โครงการ ส่ือตามศาสตร์พระราชา

     งบประมาณ  5,000,000  บาท
     หน่วยงานรับผิดชอบ  : ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

หน่วยงานหลัก : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

     วัตถุประสงค์  :  เพือ่สร้างเสริมจิตส านกึรัก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
     ระยะเวลาด าเนินการ  : 1 ตลุาคม 2561 - 30 มถุินายน 2562

พ.ศ. 2561
หนว่ยนบั จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ สื่อตามศาสตร์พระราชา 5,000,000    
กิจกรรมที ่1 จัดพิมพ์หนงัสือเดินทาง

 เส้นทางละ 
10,000 เล่ม

90,000 เล่ม 1,926,000    กทม. 1,000,000 926,000
ตามรอยพระราชา 
กิจกรรมที ่2 จัดท าส่ืออิเลคทรอนคิส์ โปรแกรม 1 โปรแกรม 500,000       กทม. 200,000 300,000
และการประชาสัมพันธ์การเข้าถึง
โครงการ 
กิจกรรมที ่3 กจิกรรมรณรงค์ ใหเ้กดิ 6 คร้ัง 500 คน     2,126,400 ต่างจังหวัด 126,400 500,000 500,000 500,000 500,000
การใช้ประโยชนจ์ากหนงัสือ เดินทาง
ตามรอยพระราชา 
กิจกรรมที ่4 กจิกรรมการปรับปรุงและ ฉบบั 1 เล่ม 247,600       กทม. 247,600   
พัฒนาหลักสูตร และประเมินผลโครงการ
งบบริหาร 200,000       ท่ัวไป 10,000    20,000      20,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000     

รวมการใชจ้่ายรายเดอืน 0 10,000 1,146,400 946,000 730,000 530,000 530,000 830,000 277,600 0 0 0
รวมการใชจ้่ายรายไตรมาส 5,000,000    

ร้อยละการใชจ้่ายรายไตรมาส 100

     หลักการและเหตผุลโดยสรุป  ในหลวงรัชกาลที ่9 ทรงงานทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่ประเทศชาตบิา้นเมอืงมากมายกว่า 4 พันโครงการ ประชาชนชาวไทย มไิดล้ืมเลือนในพระมหากรุณาธิคุณ แตก่ารจะสร้างใหเ้กิดส านึกรู้พระคุณของพระเจ้าอยูห่วั ตอ้งผ่านกระบวนการเรียนรู้ ใชเ่พราะศรัทธาตามกันม
า การทีค่รอบครัวไดร้่วมกันสัมผัสงานของพระองค์แทจ้ริง ผ่านเส้นทางทีห่นังสือตามรอยพระราชาจัดท าไว้ จะยิง่สร้างความตระหนัก ในคุณค่าและพระคุณของพระองค์ทา่น และจะส่งผลตอ่การน้อมน ามาปฏบิตัใินวิถีชวีิต ใหด้งีามตอ่ไป

ผู้รับผิดชอบ

0
33 0

รายการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบจุงัหวดั)

เปา้หมาย

แผนปฏิบัติการและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2562

23 44
1,156,400 2,206,000 1,637,600

หน่วยงาน ศุนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) 
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ภาคผนวก 
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หมายเหตุ : แบบรายงานนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้ หากมีขอ้เสนอแนะใดๆ สามารถแจ้งที่งานติดตามประเมินผล กลุ่มงานยุทธศาสตร์                                                                                           
๑๘ ต.ค.๒๕๖๑ 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานรายเดือน 
ประจ าเดือน ........................ ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ 

กลุ่มงาน ................................................................ ฝ่าย ................................ 
 

 
โครงการ ......................................................................................................................................................... ..... 

งาน/กิจกรรมที่ด าเนินงานในรอบเดือน  
............................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ............................................................................ 

บรรลุเป้าหมาย/ผลที่เกิดขึ้น (เชิงปริมาณและคุณภาพ)  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

แผนที่จะด าเนินงานถัดไป  

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา สถานที ่
    
    
    
    
    

(กรุณาแนบภาพถ่ายส าคัญจากการด าเนินงาน อย่างน้อย ๓-๔ ภาพต่อโครงการ) 
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หมายเหตุ : แบบรายงานนี้อยูร่ะหว่างการทดลองใช้ หากมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถแจ้งที่งานตดิตามประเมินผล กลุ่มงานยุทธศาสตร์       ๑๘ ต.ค.๒๕๖๑                                                                       

แบบรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
ไตรมาสที่ ........................ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

กลุ่มงาน ................................................................ ฝ่าย ................................ 
 
โครงการ ........................................................................................................................................................................... .................................................................................. 

ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรมท่ีเกี่ยวข้อง ระบุ .................................................................................................................................... .................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ ..................................................................................................................................................................... ...................................................................... 
 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เชิงปริมาณ :  
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ :  
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