
  

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาส ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ศูนย์คุณธรรมมีการด าเนินงานไตรมาส ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ๖ ด้าน ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓) พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔) สื่อรณรงค์เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับนานาชาติ (อาเซียน)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม  

โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม                  

วัตถุประสงค์โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
โครงการสมัชชาคุณธรรม  
๑) เพ่ือเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและน าเสนอ
ผล เชิ งรูป ธรรมด้ านการส่ ง เส ริม
คุณธรรมของหน่วยงาน  องค์กรภาค
ส่วนต่าง ๆ รวมถึงสร้างกระแสให้เกิด
ความตระหนั กและตื่ น ตั ว ในการ
ขับ เคลื่ อนคุณ ธรรม  ๔  ป ระการ 

การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 
การด าเนินงานไตรมาสแรก ประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ
เพ่ือเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับ
ภูมิภาค ๔ ภาค เพ่ือก าหนดแนวทางความ
ร่วมมือ รูปแบบ เนื้อหาการจัดงาน และ
จัดตั้งกลไกคณะกรรมการจัดงานฯ ด้วย

 หน่วยงานองค์กรภาคส่วนต่างๆ 
เข้าร่วมกระบวนการสมัชชา
คุณธรรมจ านวน ๒๐๐ องค์กร
เครือข่าย 

 องค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ น า
กรอบแนวทางการด าเนินงาน/

๑) มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมในแต่ละ
ภูมิภาค และมีหน่วยงานองค์กรภาคส่วนต่างๆ
ที่เข้าร่วมกระบวนการ/ภาคีร่วมจัดงานสมัชชา
คุณธรรมระดับภูมิภาค ดังนี้ 
 หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ๔ ภูมิภาค 

เข้าร่วมกระบวนการก่อนการจัดงานสมัชชา
คุณธรรม รวม ๒๒๒ หน่วยงาน (รายงานผล



วัตถุประสงค์โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อย่าง
กว้างขวาง 
๒) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับ
ที่  ๑ พ .ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔ ในการ
น า เส น อ ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า  ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อน
ของหน่ วยงาน  องค์ กร ในระดั บ
กระทรวง และระดับจังหวัดเพ่ือสร้าง
การรับรู้และขยายผลในวงกว้าง 
๓) เพ่ื อ ติ ด ต าม ราย งาน ผล ก าร
ขับเคลื่อน ตามประกาศเจตนารมณ์
ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติครั้งที่ผ่านมา และการขยาย
ผลสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค และ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรมในปีต่อไป 

กระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
๑) ประชุมสร้างความเข้าใจ และวางแผน
การจัดงานสมัชชาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในจังหวัดของแต่ภูมิภาค (ภาคละ ๑ ครั้ง) 
๒) จัดเวทีเตรียมความพร้อมการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมในแต่ละภูมิภาค (โดยใช้
จังหวัดที่เป็นเจ้าภาพหลักการจัดงานเป็น
ศูนย์กลางการประชุม ภาคละ ๒ ครั้ง 
ร่วมกับจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค) 
 
การด าเนินการในไตรมาส ๒ 
๑) การจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนสมัชชา
คุณธรรมระดับภูมิภาค  
๒) จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 
(ด า เนิ น ก ารแล้ ว ใน  ๓  ภู มิ ภ าค  คื อ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
ภาคใต้  ส่วนภาคกลางเลื่อนการจัดงาน
เนื่องจากใกล้กับวันเลือกตั้ง) 
 
แผนการด าเนินงานไตรมาสที่ ๓-๔ 
๑)  ส่ ง เสริม  สนั บสนุนกระบวนการ
ขับ เคลื่อนประเด็นคุณธรรมตามมติ /

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของ
ภาคีเครือข่ายไปขยายผลสู่การ
ปฏิบัติในองค์กร 

 องค์ ก ร เค รื อ ข่ าย ที่ เข้ า ร่ ว ม
กระบวนการสมัชชาคุณธรรม 
น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
องค์กรเครือข่ายของตน  

 องค์ความรู้ ใหม่ที่ พัฒนาแล้ว
เสร็จ ในปี งบประมาณ  พ .ศ .
๒๕๖๒ จ านวน ๕ เรื่อง  

 

ไตรมาส ๑)  
 หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วม

กระบวนการสมัชชาคุณธรรม ๓ ภูมิภาค 
รวม ๒๙๘ หน่วยงาน ดังนี้  
- ภาคเหนือ จัดงานในวันที่  ๒๔-๒๕ 

มกราคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันการพล
ศึกษา จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ
หนว่ยงานภาคี ๑๗ จังหวัด มี
หน่วยงานภาคีเข้าร่วมกระบวนการ/
เป็นภาคีร่วมจัดงาน จ านวน ๘๘ 
หน่วยงาน จาก ๑๗ จังหวัด รวม 
๑,๙๐๕ คน 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานใน
วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ 
หอประชุมกิจกรรมนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกับ
หน่วยงานภาคี  ๒๐ จังหวัด หน่วยงาน
เขา้ร่วมกระบวนการ/เป็นภาคีร่วมจัด
จ านวน ๑๑๐ หน่วยงาน จาก ๒๐ 
จังหวัด รวม ๒,๙๔๐ คน 

- ภาคใต้ จัดงานในวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงละครองค์การบริหาร



วัตถุประสงค์โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ประกาศเจตนารมณ์ของสมัชชาคุณธรรม
ระดับภูมิภาค สู่การปฏิบัติในระดับองค์กร 
จังหวัด ภูมิภาค อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป 
๒) การติดตาม ประเมินผล และถอด
บทเรียนกรณีศึกษาที่ เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม สังเคราะห์ข้อมูลน าสู่เวทีสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐  
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนจังหวัดนครศรี ธรรมราช ร่วมกับ
หน่วยงานภาคี ๑๔ จังหวัด  มี
หน่วยงานเข้าร่วมกระบวนการ/ภาคี
ร่วมจัดงาน จ านวน ๖๕ หน่วยงานจาก 
๑๔ จังหวัด รวม ๑,๐๔๔ คน  

๒) เกิดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานองค์กรทุก
ภาคส่วนเข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานสมัชชา
คุณธรรมระดับภูมิภาค และขับเคลื่อนคุณธรรม
ในองค์กรตนเองเพ่ิมข้ึน 
๓) ชุมชน องค์กรคุณธรรมในพ้ืนที่ได้มีพ้ืนที่
น าเสนอผลการขับเคลื่อนและเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวงกว้าง 
๔) หน่วยงานภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ได้มีความเข้าใจ
และมาส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน
สมัชชาคุณธรรมแต่ละภาค 

 การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ 
๑) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๑ คณะ 
๒) ยกร่างกรอบแนวคิดการจัดงาน
น าเสนอคณะกรรมการศูนย์คุณธรรมให้

เป้าหมายไตรมาส ๑ 
เชิงปริมาณ : ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดงานสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ จ านวน ๑  เรื่อง 
เชิงคุณภาพ : องค์ประกอบของ
คณะกรรมการจัดงานฯ มีความ

ประชุมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ๒ ครั้ง ดังนี้ 
๑) การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒  ในวันที่ 
๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) จ านวน ๑ ครั้ง และ ๒) การ



วัตถุประสงค์โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ความเห็นชอบหลักการเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติและคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป 

การด าเนินการไตรมาส ๒  คือ การ
ก าหนดประชุมคณะกรรมการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 

หลาก หลายจากทุกภาคส่วน 
เป้าหมายไตรมาส ๒  
- มีการประชุมคณะกรรมการจัด
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๒ จ านวน ๑ ครั้ง และมี
แผนการประชุมคณะกรรมการจัด
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ประมาณ 
๒ เดือน/ครั้ง 

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒ มติที่ประชุมทั้ง ๒ ครั้ง 
เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐  

สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม  
๑) การสนับสนุนกลไกคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติภายใต้แผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 

ร่วมสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการฯ 
และคณะอนุกรรมการชุมต่างๆ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์
คุณธรรม 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ : ร่วมสนับสนุนข้อมูล
ด้ า น วิ ช า ก า ร ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ในฐานะกรรมการและ
ผู้ ช่ วยเลขานุการ และคณะอนุ 
กรรมการชุดต่ างๆ ตามวาระที่
ก าหนด (เฉลี่ยเดือนละ ๒ ครั้ง) 
เชิงคุณภาพ :  
๑) สามารถสนับสนุนข้อมูลการ
ด าเนิ น งานของคณ ะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้เป็น
อย่างดี  

๑) ร่วมสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการในการ
ประชุ มคณ ะกรรมการส่ ง เสริมคุณ ธรรม
แห่งชาติในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
จ านวน ๑ ครั้ง (เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) 
๒) ร่วมสนับสนุนข้อมูลการประชุมของคณะ
อนุกรรม การชุดต่างๆ จ านวน ๒ คณะรวม ๒ 
ครั้ง ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  (เมื่อ ๑๑ 
มกราคม๒๕๖๒) และประชุมคณะอนุกรรมการ
คัดเลือกองค์กร ชุมชน อ าเภอ จังหวัดคุณธรรม 
(เม่ือ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒) 
๓) สามารถด าเนินการสนับสนุนงานด้าน



วัตถุประสงค์โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
๒ ) ได้ มี บ ท บ าท เส น อผ ล ก าร
ด าเนินงานของศูนย์คุณธรรมต่อที่
ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ รั บ ท ร าบ แ ล ะ ให้
ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานในอนาคต 

วิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รายงานผลการ
ขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาค ๔ 
ภาค ในปี๒๕๖๒ การรายงานผลการฝึกอบรม
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ๔ ภาค และการ
เสนอกรอบแนวทางการจัดสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ และได้รับความเห็นชอบ 
และให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดงานได้
เป็นอย่างด ี

๒) สนับสนุนกลไกคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ 

ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
การขับเคลื่อนงานภายใต้คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ในฐานะฝ่าย
เลขานุการร่วมตามก าหนดวาระการ
ประชุม  

เข้าร่วมประชุม ๒ เดือน/ครั้ง เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
จ านวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๒, ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๓) สนับสนุนงานด้านวิชาการการจัด
กระบวนการการส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสนใจ 

การให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการให้
ความรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมองค์กรคุณธรรมแก่หน่วยงาน
ภายนอก 

เกิดกระบวนการส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมให้กับหน่วยงานองค์กรที่
สนใจ 

๑) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเป็น
วิทยากรสนับสนุนการประชุมสัมมนาชุมชน
คุณธรรม น าการพัฒนา เทิดไท้สถาบัน
พระมหากษัตริย์และสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ๓ จังหวัด 
ดังนี้  
 จังหวัดนนทบุรี  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลส จังหวัดนนทบุรี   



วัตถุประสงค์โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๕ 

มีนาคม ๒๕๖๒ 
 จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๒) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การส่งเสริม
องค์กรคุณธรรมให้กับผู้บริหารส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในวันที่ ๗-๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ 

โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
๑) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ภาครัฐและประชาสังคม ให้มีความ
เป็นผู้น าด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ต่อต้านการทุจริต สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการด าเนิน
กิจกรรมในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
๒) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง
เครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ใน
สังคมไทย และยกระดับการสร้าง
เครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้
เกิดการเกื้อหนุนการท างานระหว่าง
ศูนย์คุณธรรม และ ป.ป.ช.ให้มาก

จัดกระบวนการอบรมหลักสูตร “วิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม” รุ่นที่ ๑ ใน ๔ ภาค ช่วง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

๑. เกิดวิทยากรตัวคูณในภาค
ประชาชน จ านวน ๘๖๐ คน 
๒. เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลด
ปัญหาการทุจริตและการประพฤติ
มิชอบ ร้อยละ ๘๐ 
๓. เกิดหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริม
คุณธรรม”   

จัดอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” 
รุ่นที่ ๑ ใน ๔ ภูมิภาค รวม ๔๖๙ คน ๓๙๐ 
องค์กร โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ในวันที่   ๙-๑๐ 

มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม สุโขทัย เทร
เชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปาจังหวัดสุโขทัย 
จ านวนผู้เข้าอบรม ๑๐๔ คน ๙๒ องค์กร 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ใน
วันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
นภาลัย จังหวัดอุดรธานี จ านวนผู้เข้าอบรม 
๑๐๕ คน  ๙๐ องค์กร 

 ภาคกลาง ๒๖ จังหวัด ในวันที่  ๑๘-๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า 



วัตถุประสงค์โครงการ/ 
การด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ยิ่งขึ้น 
๓ ) พั ฒ นาขี ดความสามารถขอ ง
ประเทศ ให้มีแหล่งบ่มเพาะวิทยากร
ก ล า ง  ที่ ส าม าร ถ เผ ย แ พ ร่  แ ล ะ
สร้ า งส รรค์ กิ จ กรรมรณ รงค์ และ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง 
เพ่ือให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่ม
สาขาอาชีพ 
๔) เพ่ือจัดท าองค์ความรู้ เพ่ือขยายผล 
ต่อยอดเครือข่ายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนผู้
เข้าอบรม ๑๓๗ คน ๑๑๓ องค์กร 

 ภาคใต้  ๑๔ จั งหวั ด  ในวั นที่  ๒๗ -๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทวินโลตัส 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนผู้เข้าอบรม 
๑๒๓ คน ๙๕ องค์กร  

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรม 

วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรม 
๑) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน
องค์กรคุณธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย  
๒) เพ่ือขยายผลการใช้มาตรฐานองค์กร
คุณธรรมใน ๕ เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย 

การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม 
๑) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
เวทีท าความเข้าใจให้ค าปรึกษาแนว
ทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ๖ 
องค์กร ได้แก่ ๑) บริษัทการบินไทยจ ากัด 

เชิงปริมาณ : (รวมทุกกิจกรรม) 
กลุ่มเป้าหมาย  : ๕ เครือข่าย 
๑๐๐ องค์กร  
องค์ความรู้ :  ๓ องค์ความรู้ 
ต้นแบบองค์กรคุณธรรม :  ๕ 

๑) หน่วยงาน/องค์กรต่างๆได้รับความรู้ความ
เข้าใจ เรื่อง กระบวนการเสริมสร้างและ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ 
ได้แก่  
 



วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
คือ เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา (ขยายผล
จากโครงการโรงเรียนคุณธรรมน าสู่
นวัตกรรมสังคม โครงการต้นแบบ
สุภาพชน คนอาชีวะ และโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้น า
นักศึกษา) เครือข่ายกลุ่มชุมชน เครือข่าย
กลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน (ขยายผล
จากโครงการสมดุลชีวิตสนิทกับ
ครอบครัว) เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ 
และเครือข่ายกลุ่มองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) 
๓) เพ่ือพัฒนากระบวนการรับรอง
มาตรฐานองค์กรคุณธรรมในสังคมไทย 
 

(มหาชน) ๒) ธนาคารออมสิน ๓) บริษัท
กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด ๔) กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๕)กรมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ๖) 
องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย 
 
๒) ส่งเสริมกระบวนการรับรอง
มาตรฐานองค์กรคุณธรรม  
  ๒.๑) ลงพื้นที่ประชุมท าความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนาและวางแผนร่วมกัน
ในการประเมินคุณธรรมตนเองของ
กองทุนสวัสดิการทั่วประเทศ ๔ ภูมิภาค 
  ๒.๒) ด าเนินการจัดท าตวัชี้วัดเกณฑ์
การประเมินตนเองของเครือข่ายธุรกิจ
และเครือข่ายชุมชน 
 

องค์กร  
เชิงคุณภาพ : องค์กรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนามาตรฐานองค์กร
คุณธรรมยกระดับเป็นองค์กรน าการ
เปลี่ยนแปลง ถ่ายทอดความรู้การ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม และ
กระบวนการรับรองมาตรฐาน
องค์กรคุณธรรม กับองค์กรต่างๆที่
สนใจพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม  
 
 
 
 

 การพูดคุยหารือแนวทางการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่
มาตรฐานองค์กรคุณธรรม จ านวน  
๔ องค์กร  

 การส่งเสริมองค์กรผ่านกระบวนการ
ท ากิจกรรมระดมความเห็น “ปัญหา
ที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” 
(Do/Don’t) ภายใต้คุณธรรม 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
และร่วมกันจัดท าข้อตกลงร่วมของ
องค์กรฯ เพื่อน าไปสู่การประกาศ
เจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม
ต่อไป จ านวน ๒ องค์กร  

๒) ศูนย์คุณธรรมและกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบล วางแผนการลงพื้นที่ท าความเข้าใจการ
ประเมินมาตรฐานองค์กรคุณธรรม ร้อยละ 
๑๐ ของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการทั่ว
ประเทศหรือไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กองทุน โดยใช้
เครื่องมือการประเมินของศูนย์คุณธรรมเป็น
เครื่องมือโดยจะบูรณาการงานร่วมกับการ
สอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลตาม
แผนงานของแต่ละกองทุนฯ ทั้ง ๔ ภูมิภาค 



วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 ๓) การพัฒนาศักยภาพผู้น าขับเคลื่อน

คุณธรรม 
     ๓.๑) ประชุมก าหนดแผนพัฒนา
ระบบการฝึกอบรมและการจัด
โครงสร้างหลักสูตร ร่วมกับผู้อ านวยการ
ศูนย์คุณธรรม 
    ๓.๒) ศึกษารูปแบบและวิธีการจัด
ฝึกอบรม การเผยแพร่ข้อมูลให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย  
    ๓.๓) ประชุมกับสถาบันพระปกเกล้า
เพ่ือหารือแนวทางความร่วมมือและ
ศึกษาการออกแบบหลักสูตร ส าหรับ
กลุ่ม Renew Knowledgeในวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
    ๓.๔) ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ออกแบบ
หลักสูตร Coaching ในวันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๒  
    ๓.๕) ออกแบบระบบการฝึกอบรม
และการจัดโครงสร้างหลักสูตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม 
     ๓.๖)วางแผนด าเนินการเปิดอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้บริการ 
๑) ด าเนินการยกร่าง โครงสร้างหลักสูตรให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ๓ ระดับ  

 New Comer 
 Renew Knowledge 
 Coaching   

๒) ศึกษา/ประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกแบบ
หลักสูตร ทั้ง ๓ ระดับ  
๓) ออกแบบหลักสูตร แล้วเสร็จ ๒ หลักสูตร 
คือ New Comer และCoaching   
๔) การเตรียมการเพื่อการเปิดรับสมัคร 
การเงิน และระบบการบริหารจัดการ 



วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม  (งบประมาณสนับสนุนจาก สสส. – ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี)      
๑) เพ่ือส่งเสริมองค์กรภาคเอกชน ให้เป็น 
“องค์กรคุณธรรม” ที่เป็นแหล่งสร้างคนดี 
สร้างองค์กรคนดี เป็นพลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และเสริมสร้าง
ความส าเร็จ ในการสร้ าง องค์กรที่ มี
ค ว าม สุ ข  (Happy Workplace) ม าก
ยิ่งขึ้น 
๒) เพ่ือหนุนเสริมและพัฒนาเครือข่าย
องค์กรคุณธรรม ในภาคเอกชน ตลอดจน
การแลก เปลี่ ยน เรียน รู้  ก าร พัฒ น า
ศักยภาพ และการเชื่อมโยงระหว่าง
องค์กร เพ่ือหนุนเสริมให้การขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรมมีพลังและขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น 
๓) เพ่ือจัดการความรู้และสื่อสารต่อ
สาธารณะ เพ่ือกระตุ้นความสนใจ และ
เกิดการสร้างองค์กรคุณธรรม ที่ขยายไป
ยังองค์กรอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่ อง๔. เพ่ือ
ขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย ประสานภาคี
ยุ ท ธศ าส ต ร์ ภ าค เอ ก ช น  แล ะภ าคี
ยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย เพ่ือผลักดัน 

๑) จัดกิจกรรม kickoff  ขององค์กร
คุณธรรมภาคธุรกิจเอกชน ณ โรงแรมอ
โนมา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๒ ณ  โรงแรมอโนมา ราชด าริ 
กทม. มีบริษัทเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 
๗๐ บริษัท   
๒) จัดอบรมหลักสูตร “การส่งเสริม
องค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” รุ่นที่ ๒  
มีผู้แทนจากองค์กรภาคธุรกิจเอกชนมี
ผู้เข้าร่วมกว่า ๘๐ คน ๕๐ บริษัท  
๓) เวทีประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ มี
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน ๓๓ คน ในการ
ประชุมครั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม  
ด้วยเครื่องมือต่างๆ และหน่วยงานภาคี
ความร่วมมือที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงาน 
การบูรณาการงานร่วมกัน การน าเกณฑ์
มาตรฐานองค์กรคุณธรรมไปใช้กับ
เครือข่ายธุรกิจเอกชน วิธีการประเมิน
องค์กรคุณธรรม และการจัดท าคู่มือ

๑) เกิด “องค์กรคุณธรรม” จ านวน 
๑๐๐ องค์กร ที่มีการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม 
๒) เกิด “องคก์รคุณธรรมต้นแบบ 
จ านวน ๕๐ องค์กรที่มีการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมชัดเจน 
๓) เกิดองค์ความรู้กระบวนการ
ส่งเสริมและปลูกฝังการพัฒนา
คุณธรรมในภาคธุรกิจเอกชน 
จ านวน ๓ – ๕ ชุด ที่สามารถ
เผยแพร่ให้กับองค์กรกลุ่มเป้าหมาย
และองค์กรที่เก่ียวข้อง น าไปใช้ 

เชิงปริมาณ : เกิดองค์กรภาคธุรกิจที่เข้าร่วม
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จ านวน ๕๖ 
องค์กร 
 เชิงคุณภาพ : 
๑) ผู้ที่เข้าร่วมงานเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจ 
ได้รับรู้ รับทราบการด าเนินงานของโครงการ 
รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจาก
การเข้าร่วมโครงการ 
๒) องค์กรที่ส่งคนเข้าร่วมอบรมสามารถน า
องค์ความรู้ไปขยายผลส่งเสริมคุณธรรมให้แก่
พนักงานในองค์กรผ่านกิจกรรมที่แต่ละ
องค์กรได้ร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบให้
สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 
๓) องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน
องค์กรต้นแบบได้ทราบแนวทางการส่งเสริม
คุณธรรมและมีแรงบันดาลใจในการ
ด าเนินการ 
๔) ภาคีเครือข่ายองค์กรธุรกิจได้ร่วมท า
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมร่วมกัน จากการลง
พ้ืนที่ปฏิบัติจริง รวมทั้งได้น าความรู้ที่ได้รับ
จากกอบรมไปด าเนินโครงการของบริษัท



วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
นโยบาย มาตรการ และกิจกรรมต่างๆ ที่
จะสนับสนุนให้เกิดการขยายการส่งเสริม
ไปยังสมาชิกเครือข่ายต่างๆ ในวงกว้าง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่งเสริมองค์กรคุณธรรมเพ่ือน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการส่งเสริม 
๔) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กร
ต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรม
องค์กร ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ใน
พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ๒ 
พ้ืนที่ ได้แก่ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด จังหวัดชลบุรี และบริษัท 
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
(มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ ใน
การศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะท างาน
โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ
ภาคเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กร
คุณธรรม และบริษัทต่างๆที่ได้รับการ
อบรมกับโครงการไปแล้ว ได้ร่วมกัน
ศึกษาดูงาน จ านวน ๔๘ คน  ๑๕ 
องค์กร  
๕) เวทีหารือร่วมกับบริษัท รักษา
ความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากัด เข้าปรึกษาหารือแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมองค์กรสุข

ตนเอง  
๕) เกิดแผนการลงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนให้
ความรู้แก่บริษัทต่างๆ จ านวน ๒๐ องค์กร 



วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ภาวะภาคเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กร
คุณธรรม ในการหาแนวทางรักษา
มาตรฐานความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
และการมีวินัย ให้เป็น DNA ของชาว
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทย
ธุรกิจบริการ จ ากัด 
๖) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านช่องต่างๆ เพ่ือให้องค์กรที่
สนใจได้สมัครเข้ารว่มโครงการส่งเสริม
องค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพ่ือ
ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม พบว่ามี
องค์กรภาคีเครือข่ายสมัครเข้าร่วม
โครงการมาจ านวนหนึ่ง สนับสนุนบริษัท 
ไทยโคโคนัท จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง 
จ ากัด จัดท าเวที kick off โครงการ
คุณธรรมน าชีวิตตามแนวคิดศาสตร์
พระราชา ประกาศเจตนารมณ์การ
ส่งเสริมองค์กรคุณธรรมด้านวินัย ใส่ใจ
สุขภาพ ออกก าลังกายลดพุงลดโรค 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี 
๑) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์
ความรู้กลางในการสนับสนุนองค์กร
ทางนโยบาย องค์กรส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และ
ประชาชนทั่วไป  
๒) เพ่ือสร้างพ้ืนที่กลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย 

 

 

 

๑) พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
คุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการ
สนับสนุนองค์กรทางนโยบาย องค์กรส่งเสริม 
และประชาชนทั่วไป  
๒) สร้างเวทีกลางเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม 

เชิงปริมาณ :  
๑) จ านวนองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนาแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
จ านวน ๑๐ เรื่อง1 
๒) เวทีกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม 
จ านวน ๑ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ :  
๑) เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
คุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการ
สนับสนุนองค์กรทางนโยบาย องค์กร
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม 
และประชาชนทั่วไป 
๒) ภาคส่วนต่างๆน าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านคุณธรรมไปขยายผล 
และพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานด้าน

เชิงปริมาณ : 
1) องค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
คุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการ
สนับสนุนองค์กรทางนโยบาย องค์กร
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม 
และประชาชนทั่วไป ด าเนินการแล้ว
เสร็จจ านวน 1 เรื่อง คือ สรุปองค์
ความรู้งานประชุมวิชาการคุณธรรมใน
พ้ืนที่ทางสังคม: นวัตกรรมส่งเสริม
คุณธรรม 4.0 และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 9 เรื่อง 
2) ก าหนดจัดเวทีกลางแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
คุณธรรม จ านวน 1 ครั้ง คือ ประชุม
วิชาการคุณธรรมในพ้ืนที่ทางสังคม: 
วินัยกับครอบครัวไทย วันที่ 4 เมษายน 

                                                           
1 เป้าหมายนี้ก าหนดอยู่ใน ๓ โครงการของกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม คือ ๑. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี ๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคณุธรรม (งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรอง) และ ๓. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคณุธรรม หวัข้อ พัฒนาดัชนีช้ีวัด
พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 

 



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 

 
 

คุณธรรมจริยธรรมในเชิงนโยบาย 
ส่งเสริมขยายผล หรือเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

2562 เวลา 10.30-13.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1           
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
   
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ประชุม
วิชาการคุณธรรมในพ้ืนที่ทางสังคม: 
นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม 4.0 ที่
ด าเนินการแล้วเสร็จมีแผนน าไป
เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการคุณธรรม
ในพ้ืนที่ทางสังคม: วินัยกับครอบครัว
ไทย รวมทั้งเผยแพร่ผ่านคลังข้อมูล
ดิจิตอลของศูนย์คุณธรรม  

พัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรอง  
๑) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน
องค์กรคุณธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
๒) เพ่ือพัฒนากระบวนการรับรอง
มาตรฐานองค์กรคุณธรรม 

๑) ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทาง 
(Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐาน
ด้านคุณธรรม  
๒) ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทาง 
(Guideline) พัฒนากระบวนการรับรองการ
เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่าย
ทางสังคม 

เชิงปริมาณ : 
๑) ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทาง 
(Guideline) การสร้างและพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม  
๒) ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทาง 
(Guideline) พัฒนากระบวนการรับรอง
การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่ายทางสังคม 
 

เชิงปริมาณ : อยู่ระหว่างด าเนินการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทาง 
(Guideline) การสร้างและพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนา
แนวทาง (Guideline) พัฒนา
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทาง
สังคม  
 



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
เชิงคุณภาพ : แนวทาง (Guideline) 
การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรม และพัฒนากระบวนการ
รับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
ของเครือข่ายทางสังคมที่มาจาก
กระบวนการมีส่วนร่วม และได้รับการ
ยอมรับในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม 

เชิงคุณภาพ : พัฒนาแนวทาง 
(Guideline) การสร้างและพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม และพัฒนา
แนวทาง (Guideline) พัฒนา
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กร
ส่งเสริมคณุธรรมของเครือข่ายทาง
สังคมโดยใช้แนวคิด  “แนวปฏิบัติเชิง
บรรทัดฐาน” (Normative practice) 
ที่ให้ความส าคัญกับการก าหนดชุด
คุณค่าหรือบรรทัดฐานที่ต้องการ และ
สร้างกระบวนการที่กระตุ้นเตือนให้เกิด
การขับเคลื่อนไปสู่ชุดคุณค่าหรือบรรทัด
ฐานนั้น 

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม หัวข้อพัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ (งบสนับสนุนจาก
สภาพัฒน์)  
๑) เพ่ือสื่อสาร สร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุน
มนุษย์ ให้กับสถาบันทางสังคมของ
ประเทศ 
๒) เพ่ือพัฒนาดัชนีชี้วัดด้าน

๑) เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในมิติการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ และทบทวน
วรรณกรรมดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรม
ในประเทศและต่างประเทศ 
๒) จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ในประเด็นพอเพียง วินัย สุจริต จิต

เชิงปริมาณ : 
๑) จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ในประเด็นพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ร่วมกับ
เครือข่ายทางสังคม จ านวน ๓ ครั้ง 
๒) มีดัชนีชี้วัด ด้านคุณธรรมของ
สังคมไทย ใน ๕ ประเด็น คือ พอเพียง 

เชิงปริมาณ : 
1) จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) ในประเด็นพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
รับผิดชอบ ร่วมกับเครือข่ายทางสังคม 
จ านวน ๒ ครั้ง คือ  
    1.๑) จัดเวทีระดมสมองพัฒนาดัชนี



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
คุณธรรมของสังคมไทยใน ๕ 
ประเด็น พอเพียง วินัย สุจริต จิต
สาธารณะ และความรับผิดชอบ ให้
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม พัฒนา 
และวัดผลการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กรต่างๆ และ
ภาพรวมของสังคมไทย 
๓) เพ่ือสร้างเครือข่ายทางสังคม 
ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย  

สาธารณะ และรับผิดชอบ ร่วมกับเครือข่าย
ทางสังคม จ านวน ๓ ครั้ง 
๓) วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล และจัดท า
รายงานพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมของ
สังคมไทยในประเด็นพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 

วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และความ
รับผิดชอบ เพื่อเป็นเครื่องมือการ
ส่งเสริม พัฒนา และวัดผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร
ต่างๆ และภาพรวมของสังคมไทย 
 
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและเครือข่าย
ทางสังคม มีความรู้ความเข้าใจ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และพร้อมเป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้าง
คนไทยไปสู่สังคมคุณธรรมต่อไป 
 

ชี้วัดด้านคุณธรรมในสังคมไทย (เวทีที่ 
2) วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก 
กรุงเทพฯ มีผู้แทน องค์กรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาควิชา
การ จ านวน 40 คน จาก 22 
หน่วยงาน ร่วมก าหนดกรอบตัวชี้วัด
คุณธรรม 5 ประเด็น ได้แก่ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
รับผิดชอบ และได้ชุดข้อมูลเบื้องต้นที่
น าไปพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม 5 
ประเด็นได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิต
สาธารณะ และรับผิดชอบ 
   1.๒) เวทีน าเสนอ ร่างดัชนชีี้วัด 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
รับผิดชอบ (เวทีที่ 3) วันที่ 19 มีนาคม 
2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ 
ห้องประชุมเซี่ยงไฮ้ คลับ ชั้น 2 โรงแรม
สวิสโซเทล กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วม
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมรวม 65 คน โดยเป็นการ



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
น าเสนอร่างดัชนีชี้วัด พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 
ที่มาจากเวทีระดมความคิดเห็น การ
ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และการ
ทบทวนวรรณกรรม โดยตัวชี้วัดใน 5 
ประเด็นคุณธรรมจะพิจารณาจาก 3 
ระดับ คือ 1. ระบบ/โครงสร้าง 2. การ
ด าเนินการ 3. ผลลัพธ์ 
2) จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 2 
ครั้ง ดังนี้ 
   2.1) ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 
วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.30-
13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 3 
ประเด็น คือ 1. ภาพรวมของโครงการ 
2. การด าเนินกิจกรรมในโครงการ และ 
3. การออกแบบกระบวนการในเวที
ระดมสมองพัฒนาดัชนีชี้วัดด้าน
คุณธรรมในสังคมไทย (เวทีที่ 2) 
   2.2) ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) โดยผู้ทรงคุณวุฒิมี
ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าตัวชี้วัดใน 3 
ประเด็น คือ 1. ตัวชี้วัดคุณธรรมแต่ละ
ด้านต้องแยกชัด มีอัตลักษณ์ของตนเอง 
2. ตัวชีว้ัดต้องเป็นรูปธรรม จับต้องได้ 
ปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม และ 3. ควรน า
ตัวชี้วัดไปทบทวนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เคยร่วมแลกเปลี่ยนเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
3)  มีดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมของ
สังคมไทย ใน 5 ประเด็น คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และความ
รับผิดชอบ เพื่อเป็นเครื่องมือการ
ส่งเสริม พัฒนา และวัดผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร
ต่างๆ และภาพรวมของสังคมไทย 
เชิงคุณภาพ :  
1) ประชาชนและเครือข่ายทางสังคมมี
ความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี  



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
2) ดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมของสังคมไทย 
ใน 5 ประเด็น คือ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ ที่
พัฒนาขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team” 
๑) สื่อสารภารกิจองค์กรด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
๒) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ
เรียนรู้เรื่องคุณธรรมในการด าเนิน
ชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองด้วยความ
เข้าใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์ 
เพ่ือส่วนรวม  
๓) ส่งเสริมการการลงมือปฏิบัติตน
ในการท าความดีอย่างเป็นรูปธรรม 
น าไปสู่การพัฒนาประเทศเป็น 
“ประเทศท่ีพัฒนาแล้วตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 

๑) สนับสนุนผู้บริหารในการสื่อสารภารกิจ
ขององค์กรที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือสร้างการรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน  เป็นการสื่อสารสร้าง
การรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนต่อบทบาท 
ภารกิจขององค์กรในด้านการรณรงค์ทาง
สังคม และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร 
เชื่อมโยงหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา และประเด็นอ่ืนๆ 
๒) กิจกรรม On Air ผลิตรายการโทรทัศน์ 
“กล้าท าดี”ส่งเสริมคุณธรรม และค่า นิยม
ของสังคมไทยผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบต่างๆ  

เชิงปริมาณ : เกิดภาคีหุ้นส่วนส่งเสริม
การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 
เชิงคุณภาพ :  
๑) สร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน ต่อบทบาทภารกิจของ
องค์กรในด้านการรณรงค์ทางสังคมให้
เกิดการส่งเสริมคุณธรรม“พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” 
๒) มีสื่อในรูปแบบ Info graphic ใน
การส่งเสริมคุณธรรมที่เข้าใจง่าย เพ่ือ
การเผยแพร่ต่อสาธารณะตามช่องทาง
สื่อที่มีความเหมาะสมที่หลากหลาย  

๑) ผู้บริหารได้สื่อสารภารกิจการ
ส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรผ่านทาง
รายการทีวี รายการวิทยุ ข่าว สกู๊ป  
เพจเฟสบุ๊ค ดังนี้ 
 รายการ Cable TV ท้องถิ่นท่ีจังหวัด

อุดรธานี ประเด็นการจัดงานสมัชชา
ภาคอีสาน โดยผู้มีผู้ชมรายการ
เคเบิลทีวี ทั่วประเทศ 

 รายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส 
ประเด็น "เลียนแบบการฆ่าตัวตาย
จากสื่อ" ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖ 



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
๔) เผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม 
และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการ
ส่งเสริมคุณธรรม 

และ แผนการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและพฤติ
ชอบ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) และกรมประชาสัมพันธ์ 
๓) กิจกรรม Online ผลิต content 
เผยแพร่  เพจ“Moral Center” (Social 
Network Based) Youtube ศูนย์คุณธรรม 
Moral Channel และการสร้าง Digital 
Content : สร้างสรรค์เนื้อหาความรู้ใน
รูปแบบไฟล์ดิจิทัล และเขียนและเรียบเรียง
ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อสารสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจขององค์กรต่อสาธารณะ การ
เขียนและเรียบเรียงข่าวประชาสัมพันธ์ 
สื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจขององค์กร
ต่อสาธารณะ ตามช่องทางเว็บไซต์ 
๔) กิจกรรม On ground การเผยแพร่และ
สร้างการรับรู้ แก่เครือข่ายและประชาชนทุก
ภาคส่วนถึงภารกิจ  กิจกรรม และผลรับเชิง
ประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรมของ
หน่วยงาน รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจ

๓) พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ใน
การสื่อสารภารกิจด้านการส่งเสริม
คุณธรรมให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักของ
สังคมอย่างกว้างขวาง และเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี  
 
 
 

 รายการเฟสบุ๊ค Live คุณสุทธิชัย 
หยุ่น ประเด็น “พฤติกรรมท าร้ายครู
และเด็กที่โรงเรียนวัดสิงห์” ในวันที่  
๒๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 รายการวันใหม่ Thai PBS สัมภาษณ์
ประเด็น "โรงเรียนคุณธรรม" ในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 รายการเดินหน้าประเทศไทย 
ประเด็น  " Youth Voice Forum 
พลเมืองรุ่นใหม่มีวินัย รักถิ่นฐาน 
New Generation : We Change 
World Change "  ในวันที่ ๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

 รายการ ข่าวช่อง เคเบิ้ลทีวี ประเด็น 
“ดัชนีชี้วัด พอเพียง วินัย สุจรติ จิต
สาธารณะและรับผิดชอบ” ในวันที่ 
๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 รายการ ข่าวเที่ยง ช่อง NBT 
ประเด็น “งานสมัชชาภาคใต้” ใน
วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
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เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ในการท าความดี ๒) ผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริม

คุณธรรม และค่านิยมของสังคมไทย
ผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
 ผลิตรายการโทรทัศน์ “กล้าท าดี” 

ส่งเสริมคุณธรรม และค่านิยมของ
สังคมไทยผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบ
ต่างๆ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ได้มีการบันทึกเทป จ านวน ๕ เทป 
ดังนี้ ๑) เรื่อง "สมัชชาคุณธรรม" ๒) 
เรื่อง " Sex Education " ๓) เรื่อง 
"วัยรุ่นครั้งเดียวกับความคิด
สร้างสรรค์" ๔) เรื่อง “ภาพยนตร์ได
อาเลิฟ” ๕) เรื่อง “เลือกตั้งครั้ง
แรก”  

 ร่วมเสนอเนื้อหาในการผลิต 
“รายการฮีโร่ต้านโกง” รายการ
เรียลลิตี้ ดังนี้ ๑) ประเด็น “อบต.สี
ขาว องค์กรคุณธรรม” ๒) ประเด็น 
“เศรษฐกิจพอเพียง บนดอยผาส้ม” 
๓) ประเด็น “คุณธรรมแห่งบ้านเกาะ



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ทัง” ๔) ประเด็น “เด็กรุ่นใหม่ ไม่ทน
ต่อการทุจริต” ๕) ประเด็น “วินัย
รองเท้าของโรงเรียนต้นบากราษฏร์
บ ารุง” ๖) ประเด็น "บ้านโนนไชย
งาม" ๗) ประเด็น “ธรรมนูญ
ความสุข” 

 ร่วมเสนอเนื้อหาในการผลิต
รายการกระเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น 
การบันทกึเทป จ านวน ๒ เทป คือ 
๑) ตอน “บ้านโป่ง...อ าเภอ
คุณธรรม” ๒) ตอน “องค์กรเพ่ือ
สังคมคุณธรรม...บริษัทผลิตไฟฟ้า
ราชบุรี จ ากัด”  

 ผลิต รายการโทรทัศน์ “Grow up 
วัยรุ่นครั้งเดียว” บันทึกเทป จ านวน 
๔ เทป ดังนี้ ๑) เรื่อง "New Voter : 
เลือกตั้งกับคนรุ่นใหม่ ลงคะแนน
อย่างไรให้มีคุณภาพ" ๒) เรื่อง " 
อวท. แกนน าของเยาวชนคน
อาชีวศึกษา"  ๓) เรื่อง "นักการเมือง



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
รุ่นใหม่สร้างเด็กไทยซื่อสัตย์สุจริต" 
๔) เรื่อง  “นักการเมืองรุ่นใหม่สร้าง
เด็กไทยซื่อสัตย์สุจริต”  

๓) ประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจขององค์กรต่อสาธารณะ 
ตามช่องทาง online เว็บไซต์ จ านวน 
๖ ข่าว และอินโฟกราฟฟิค ๓๔ ชิ้น 
เผยแพร่ทางเฟสบุคและทาง line ที่มีผู้
เข้าชมรวมจ านวนกว่า ๘๒,๔๙๐ คน 
๔.) การร่วมจัดบูธนิทรรศการ การ
เผยแพร่และสร้างการรับรู้แก่เครือข่าย
และประชาชนทุกภาคส่วนถึงภารกิจ 
กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของ
การส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท าความด ี 
๕) กิจกรรมจิตอาสา มอบถุงยาพอเพียง 
เพ่ือให้โรงพยาบาลได้น าไปใส่ยาแทน
การใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดโลกร้อน  
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
ณ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 
๑) พัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
คุณธรรม จริยธรรม ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและมีข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ (Open Data) 
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big data) เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และให้บริการประชาชนได้ 
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีและระบบเครือข่าย 
ระบบสารสนเทศ และจัดสรร
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการใช้
งานและรองรับการเชื่อมโยงบูรณา
การระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยความ
มั่นคงปลอดภัย 
 
 
 

งานพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและการ
ให้บริการ 
๑) กิจกรรมการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ : จ านวนข้อมูลด้าน
คุณธรรมในระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่
ด้านวัฒนธรรม (M-Culture Big Data)  
เชิงคุณภาพ : มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาไปสู่ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big data) ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะท างาน
ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือ
วิเคราะห์ออกแบบระบบการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัลในการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (M-Culture 
Big Data) และด าเนินการจัดประเภท
หมวดหมู่ในการแสดงผล เพื่อให้เข้าถึง
ข้อมูลได้มีประสิทธิภาพขึ้น ดังนี้ 
- การน าเสนอภาพรวมของกระทรวง 
10 ผลงานเด่นแต่ละหน่วยงาน 
- ข้อมูลองค์กรคุณธรรม 3,551 องค์กร 
- หนังสือ/E-book  444 รายการ 
- ข้อมูลบุคคลคุณธรรม 157 คน 
- วิจัย/ถอดองค์ความรู้ 70 เรื่อง 
- วารสาร/จดหมายข่าว  116 รายการ 
- สื่อมัลติมีเดีย/วีดีทัศน์/E-learning  
241  เรื่อง 
 



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) กิจกรรมการพัฒนาระบบโมบาย 
แอพพลิเคชันศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรม 
(Moral Touch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ : ระบบแอพพลิเคชัน 
(Mobile Application) 1 ระบบ 
จ านวนองค์กร เครือข่ายความร่วมมือ
ในการเผยแพร่องค์ความรู้  
เชิงคุณภาพ : มีระบบฐานข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ (Open Data) ในการ
ให้บริการประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ท าช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑) ด าเนินการพัฒนาระบบ Mobile 
Application ศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรม 
ส าหรับเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ แก่
ประชาชน โดยประกอบด้วย เมนู การ
แสดงผลข้อมูล องค์ความรู้,  วีดีทัศน์
ส่งเสริมคุณธรรม, องค์ความรู้ภาคี
เครือข่าย แผนที่ภาคีเครือข่ายศูนย์
คุณธรรม (Moral Network) , สมุด
บันทึกความดี บนโทรศัพท์มือถือ 
แท๊บเล็ตและสมาร์ทโฟน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆ ของศูนย์คุณธรรมได้สะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้นทาง Mobile 
Application ผ่านระบบ IOS และ 
Android 
๒.๒) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเค
ชัน “Moral Touch” ในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และ ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) วันที่ 1 มีนาคม 



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ให้บริการข้อมูลประชาชน (Smart Card) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ : ระบบการให้บริการ 
ประขาชน(Smart Card) 1 ระบบ  
เชิงคุณภาพ : มีการน าเทคโนโลยีเข้า
มาสนับสนุนการให้บริการประชาชนลด
การใช้กระดาษในการถ่ายส าเนา
เอกสาร 
 
 
 
 

2562 
๒.๓) ประสานงานความร่วมมือภาคี
เครือข่ายในการให้บริการองค์ความรู้
ภาคีเครือข่าย ผ่านเว็บไซต์และแอพ
พลิเคชัน โดยประชุม ร่วมกับ มูลนิธิ
หัวใจอาสา และ สมาคมนักสร้างสุข
ภาวะองค์กร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2562  เพ่ือหารือแนวการจัดท าบันทึก
ความร่วมมือการสนับสนุนข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ และบทความ
ส่งเสริมคุณธรรม 
 
๓.๑) ด าเนินการพัฒนาระบบการ
ให้บริการศูนย์ข้อมูลผ่านระบบ (Smart 
Card) เพ่ือลดส าเนาในการให้บริการ
ประชาชนและเพ่ิมความสะดวกในการ
เก็บข้อมลูการให้บริการ โดยศูนย์
คุณธรรมได้เข้าร่วมการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการใช้ทะเบียนประวัติ
ราษฎร และการใช้โปรแกรมส าหรับการ
อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ร่วมกับ 
กระทรวงวัฒนธรรม 



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
๔) กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม (ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ : จ านวนสถิติผู้เข้าชม
เว็บไซต์เพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภาพ : มีข้อมูลที่ทันสมัยและ
รวดเร็วขึ้นเป็นไปตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑) ประชุมหารือการปรับปรุงเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรมและการน าเข้า
ข้อมูล เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
เพ่ือเตรียมรองรับการให้บริการข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ และแอพลิเคชัน “Moral 
Touch” 
๔.๒) ประชุมหารือคณะท างานจัดท า
ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และ
สื่อสังคมจ านวน 2 ครั้ง หารือการ
พัฒนาเว็บไซต์ในการแสดงภาพในข่าว
ประชาสัมพันธ์ โดยการเพ่ิมเติมพาดหัว
ข่าวเพื่อสร้างความน่าสนใจ การพัฒนา 
Fan Page ท าดีตามรอยพ่อเพ่ือเป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เครือข่าย และการจัดท าฐานข้อมูลกลาง
ในการลงทะเบียนออนไลน์กิจกรรม
ต่างๆ   
๔.๓) ด าเนินการ Update ข้อมูลข่าว
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมสถิติในการเข้า
ชมเว็บไซต ์เช่น จ านวนข่าว
ประชาสัมพันธ์ 43  ข่าว , ข่าวจัดซื้อจัด
จ้าง  53 , ข่าวรับสมัครงาน  3 ข่าว 



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 
 
 
๕) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ออนไลน์ (Web-Application) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เชิงปริมาณ : จ านวนระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ : มีการน าเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การให้บริการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสถิติเว็บไซต์มีผู้ชมเพ่ิมข้ึนจากไตร
มาสที่ 1 คิดเป็น 97% 
 
๕.๑) ด าเนินการพัฒนาระบบประเมิน
ดัชนีชี้วัดความสุขด้ายคุณธรรมความดี 
(HMI)  เฟส 2 เพ่ือปรับปรุงการ
ประเมินผลในภาพรวมในรูปแบบองค์กร 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นความสุขแต่ละด้าน
ของคนในองค์กรที่ร่วมท าแบบประเมิน
ในแต่ด้าน อันได้แก่ ดีต่อตนเอง ดีต่อ
ครอบครัว ดีต่อเพ่ือนบ้าน ดีต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ดีต่อองค์กร ดีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสามารถดูย้อนหลังเชิง
สถิติได้  โดยในเฟสแรกมีจ านวนผู้สนใจ
เขา้ร่วมประเมินแล้วจ านวน 396 
องค์กร 799 คน 
๕.๒) ด าเนินการพัฒนาระบบการ
ให้บริการลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วม
ประชุม เวทีเสนอร่างดัชนีชีวัด พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการ
ส่งเสริมสังคมคุณธรรม และ การสมัคร



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
สนับสนุน 
๑) กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ : จ านวนระบบที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง   
เชิงคุณภาพ : มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ที่มี
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นมีความมั่นคง

หลักสูตรการพัฒนาองค์กรคุณธรรมเชิง
รุก 
๕.๓) ด าเนินการประชุมหารือการ
พัฒนาระบบแบบสอบถามออนไลน์ 
โครงการส ารวจต้นทุนชีวิตเด็กและ
เยาวชนไทย ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาองค์
ความรู้นวัตกรรม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2562 เพื่อพัฒนาระบบแบบสอบถาม
ออนไลน์ให้เหมาะสมตามช่วงวัย การ
อนุมัติการท าระบบโดยใช้ลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ และแผนการด าเนินการ
ส ารวจการ Go live ระบบช่วงเดือน 
กรกฎาคม 
 
 
 
 
๑.๑) ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ี
การให้บริการศูนย์ข้อมูลและระบบการ
รักษาความปลอดภัยของศูนย์คุณธรรม 
เพ่ือเตรียมรองรับการให้บริการ
ประชาชนเชิงรุกของศูนย์ข้อมูลกลาง



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลอดภัย เพิ่มช่องทางในการให้บริการ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการให้บริการนวัตกรรมองค์ความรู้ 
ด้านคุณธรรม รวมทั้งเป็นการเตรียม
พ้ืนที่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ระบบพฤติกรรมไทยระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2562   
๑.๒) ด าเนินการปรับปรุงติดตั้งระบบ
รักษาความปลอดภัย (Access 
Control) ชั้น 16-17 ของศูนย์
คุณธรรม โดยท าการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจุบัน 
เพ่ือบันทึกการเข้า-ออกส าหรับ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์คุณธรรม และ เจ้าหน้าที่
โครงการ 
๑.๓) จัดท าขอบเขตงาน (TOR) การ
จัดซื้อครุภัณฑ์แทปเล็ต (Tablet) 
จ านวน 10 เครื่องเพ่ือใช้ในการลงนาม
แบบดิจิทัล (Digital Sign) และการ
เตรียมความพร้อมในการ การพัฒนา



วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 
 
๒) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (NextGov) 

 
 
 
 
 

 

 
 
เชิงปริมาณ : จ านวนระบบสารสนเทศ
พัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 
1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ : มีการน าเทคโนโลยีเข้า
ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและลดการ
ใช้กระดาษ 
 
 
 
 
 
เชิงปริมาณ : กระบวนการงาน 
(System Flow) ที่จะด าเนินการ
พัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศจ านวน 
6 ระบบ ได้แก่ ระบบบริหาร
งบประมาณ ระบบบริหารบุคลากร  
ระบบจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุ
ระบบบริหารการเงิน ระบบบัญชี และ 
ระบบบริการข้อมูลบุคลากร 
 

ระบบบริหารการประชุม (E-meeting)   
 
๒.๑) ด าเนินการพัฒนาทดสอบระบบ
บริหารการประชุม (E-meeting)  โดย
ใช้ระบบ การเก็บฐานข้อมูลกลางผ่าน
ระบบ Own Cloud  และใช้งานข้อมูล
ทางแทบ็เล็ต เพ่ือลดการใช้กระดาษใน
การประชุม โดยได้ทดลองใช้ในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนา
นวัตกรรมและองค์ความรู้และ
คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม เมื่อเดือน 
มีนาคมที่ผ่านมา  
 
๓.๑) จัดท าขอบเขตงานระบบต่างๆ 
และก าหนดระยะเวลาการด าเนิน
โครงการร่วมกับทีมผู้พัฒนา โดย
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดท า
สัญญาจ้างกับที่ปรึกษาโครงการ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2562  
๓.๒) ด าเนินการประชุมวางแผนการ
พัฒนาระบบกับท่ีปรึกษาโครงการ
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เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
เชิงคุณภาพ : มีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันเพ่ือใช้
การบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และมีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 (Moral Next) เมื่อวันที่ 
22 มีนาคม 2562 โดยมีการวาง
แผนการด าเนินการพัฒนาระบบ เป็น
เวลา 120 วัน โดยมีการประชุมเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาระบบ วันที่ 9 
เมษายน 2562  และการน าข้อมูลเข้า
ระบบต่างๆ การปรับกระบวนการ
ภายในให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ 
การ Go live ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 
2562  

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ  
บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุก
ระดับได้มีส่วนร่วมในการทบทวน
ผลการปฏิบัติงานของศูนย์
คุณธรรม และมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิด
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความสามารถในระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานองค์กร ท าให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีมี

๑ ) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรแบบก้าว
กระโดด  
๒) ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานงานอย่างมีคุณภาพ 
เช่น การประเมินผล , การจัดท าแผนพัฒนา 
, การสร้างวัฒนธรรมองค์กร , การจัดจ้างที่
ปรึกษาภายนอกมาให้ค าปรึกษา และให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
๓) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอก
สถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

เชิงปริมาณ :  
๑) บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับ
การพัฒนาทักษะและความรู้ดิจิทัล
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
2) อัตราการลาออกของบุคลากรศูนย์
คุณธรรมลดลง ร้อยละ 20 
๓) บุคลากรของศูนย์คุณธรรมสามารถ
ใช้ระบบการท างานของส านักงานได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

๑) บุคลากรศูนย์คุณธรรมได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามความสนใจ รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 10 หลักสูตร แยกเป็น
ห ลั ก สู ต รที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย จ าน วน  4 
หลักสูตรและไม่มีค่าใช้จ่าย จ านวน 6 
หลักสูตร 
๒) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมและ
การจัดการความรู้ขององค์กรกับการ
ส่งเสริมค่านิยมองค์กร MORAL ที่
ด าเนินงานโดยบุคลากรศูนย์คุณธรรมทั้ง
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เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ประสิทธิภาพ และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นสุข  

 เชิงคุณภาพ :  
บุคลากรของศูนย์คุณธรรม มีสมรรถนะ
และศักยภาพเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาบุคลากรระดับบุคคล 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีขีด
ความสามารถสูงในการขับเคลื่อน
คุณธรรมความดีให้กับประชาชนในชาติ 

ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่  
Mastery  ได้แก่ ชมรมคนแปลงร่าง 
(เป็นกิจกรรมดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ 
มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 26 คน)/ 
กองทุนพ่ึงพาตนเอง (เป็นกิจกรรมการ
ออมเงิน ปัจจุบันมีสมาชิก23 คน มีเงิน 
57,286.97 บาท) 
Originality อยู่ระหว่างการท าโครงการ
เพ่ือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์
วิธีการพัฒนางาน 
Responsibility การรายงานผลการ
ด าเนินงานมาตรการทางจริยธรรม และ
การต่อต้านการทุจริตประจ าเดือน 
Altruism กิจกรรมสร้างแนวกันไฟ  
จ.อุทัยธานี /กิจกรรมRun For Love/
กิจกรรมจิตอาสาส่งมอบโต๊ะเรียน ณ 
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.ฉะเชิงเทรา 
Leadership การเข้าร่วมกิจกรรมของ
กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ งานสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ 237 ปี /การเข้าร่วม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และ
เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 
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๓) วางแผนและกระบวนการการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาบุคลากร
ของศูนย์คุณธรรม ระยะ ๕ ปี ร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งได้มีการจัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นของเครือข่าย
ผู้รับบริการต่อการขับเคลื่อนงานของ
ศูนย์คุณธรรม เพ่ือน าเข้าเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  

 


