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บทสรุปผู้บริหาร
(Executive Summary)
ในปี 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดาเนินภารกิจการส่งเสริมคุณธรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทด้านด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทด้านการ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และแผนแม่บทการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1. พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อนส่งเสริม
คุณธรรม โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ 6 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทาง
ศาสนา สื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย โดยจัดสมัชชาคุณธรรม
ระดับภูมิภาค จานวน 3 ภาค/ครั้ง และจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 จานวน 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง มีผู้สนใจ
เข้าร่วมงานกว่า 9,578 คน ดังนี้
ครั้งที่ 1 การจั ดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดงานภายใต้แนวคิดหลั ก
“ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,952 คน
ครั้งที่ 2 การจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จั ดงานภายใต้ แนวคิ ดหลั ก “รวมพลั งความดี ด้ วยวิ ถี วั ฒ นธรรม พอเพี ยง วิ นั ย สุ จริ ต จิ ตอาสา @ESAN”
ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏฺอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,500 คน
ครั้งที่ 3 การจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ร่วมกับ 14 จังหวัดภาคใต้ จัดงานภายใต้แนวคิดหลัก “ขับเคลื่อน
สังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,040 คน
ครั้งที่ 4 การจั ดสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ 10 ร่วมกับองค์กรภาคี 132 องค์กร จัดงานภายใต้
แนวคิดหลัก “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,086 คน
ผลของการจัดงานทาให้มีองค์กรเข้าร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมที่ต่อเนื่องรวม 210 องค์กร
เครือข่าย นาไปสู่เกิดประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่าย และนาองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนใน
องค์กร จานวน 105 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 50 จึงทาให้เห็นได้ว่า กระบวนการสมัชชาคุณธรรมเป็นกลไกที่สามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม ทาให้เกิดกระแสของการ
รณรงค์การทาความดี เพื่อให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2. พัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่ายทางสังคม เพื่อเป็ นเครื่องมือในการประเมินตนเองและการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม โดยในปี 2562
มีองค์กรเข้าร่วมกระบวนการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
รวม 485 องค์กร ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐ (กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน) 38 องค์กร องค์กรภาคธุรกิจ/เอกชน 34
องค์กร และองค์กรชุมชน (กองทุนสวัสดิการชุมชน) 413 องค์กร จากการดาเนินงานดังกล่าว ยังทาให้เกิดกระแส
ทางนโยบายและสามารถขยายผลความสนใจในการร่วมพัฒนาองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานอื่นๆ อาทิ หน่วยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น
3. พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและต่อต้านการทุจริต สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดาเนินกิจกรรมในองค์กรได้ โดยจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา
สถาบั นทางศาสนา ประชาสั งคม และประชาชนทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จานวน ๒ รุ่น โดยมีผู้ผ่านกระบวนการอบรมและได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต จานวน 917 คน และเกิดเป็นเครือข่ายวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ และแผนแม่บทต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนโดยการปลูกฝังหล่อหลอมให้
มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้สังคมไทย
เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
4. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งใน
ระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย รวมจานวน 21 เรื่อง โดยมีผลงานสาคัญ ได้แก่ รายงานสถานการณ์คุณธรรม
รายงานการสารวจต้นทุนชีวติ เด็กและเยาวชนไทย องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมสาหรับครอบครัว เป็นต้น และจัด
เวทีประชุมวิชาการเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับองค์กรภาคส่วนต่างๆ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เช่น คลังข้อมูลดิจิทัล เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม แอพพลิเคชั่น Moral Touch เพื่อ
น าองค์ ความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ในการส่ งเสริ มคุ ณธรรมทั้ งในระดั บบุ คคล องค์ กร และสั งคม และยั งได้ พั ฒนา
นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม โดยพัฒนาดัชนีชี้วัดคุ ณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และความ
รับผิดชอบ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาค
ประชาสังคม และชุมชน ด้วยการสนับสนุนของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือส่งเสริม พัฒนา และวัดผลการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรต่างๆ และภาพรวมของสังคมไทยต่อ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
5. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การทาความดี โดยยกย่องบุคคลต้นแบบในการทาความดีและเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ รวมจานวน 100 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชนและคนในสังคม รวมทั้งการเผยแพร่สื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ “พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา” ผ่านช่องทางสื่อ On air, Online, On ground มีผู้เข้าชมผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 100,000 คน ที่ได้รับ
การปลู กฝั งค่ านิ ยมและวัฒนธรรมที่พึ งประสงค์ รวมทั้ งการพั ฒนาความร่วมมื อกับองค์ กรเครือข่ายพั นธมิตร
(Co Brand) ในการสื่อสารและรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรภาครัฐ 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนระบบการ
ประชุมภายในเป็ นรูปแบบ E-Meeting น าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่ อลดการใช้ กระดาษในองค์ กร รวมทั้ งการพั ฒนา

ฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมบนระบบดิจิทัล และระบบการ
บริหารจัดการองค์กร 4.0 (Moral Next) เพื่อให้บริการประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการข้อมูลด้านคุณธรรมผ่านระบบแบบสอบถามออนไลน์ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 90.20 รวมทั้งได้มีการ
จัดทาแผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน และแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ระยะ ๕ ปี โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว เพื่อมุ่งเน้นการปรับระบบบริหาร
จัดการของศูนย์คุณธรรมเพื่อการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

รายงานผลการดาเนินงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์คุณธรรม ดาเนินงานที่สาคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม
๖ ด้าน ประกอบด้ ว ย ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑) ส่ งเสริม ความร่ว มมื อ ประชารัฐ เพื่ อ ขับ เคลื่ อนงานด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๒) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนากระบวนการรับรอง
การเป็นองค์กรคุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๓) พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่
๔) สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมร่วมกับนานาชาติ (อาเซียน) และยุทธศาสตร์ที่ ๖) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์
คุณธรรม โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ รายละเอียดดังนี้
๑) สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบั ติการ “รายงานสรุปความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ ๒๑” ระยะที่ ๑ ในวั น จั น ทร์ ที่ ๒๔ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุ ม ใหญ่
กรมประชาสั มพัน ธ์ โดยมีผู้ เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๔๙๓ คน ได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิส าหกิจ ภาคการศึกษา
ประชาสังคม (มูลนิธิ สมาคม อาสาสมัคร) สื่อ และประชาชนทั่วไป โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา มีดังนี้ ๑) เครือข่ายร่วมขับเคลื่อน
ในภาพรวม ถักทอเครือข่ายจากการเข้าร่วมประชุมรวม ๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม ๓๔๖ องค์กร จานวน ๑,๐๐๐
คน องค์กรที่เข้าร่วมมากที่สุดเป็นองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรภาครัฐ องค์กรสถานศึกษา ซึ่งมีภารกิจที่
ดาเนิ น การส่ งเสริมเครือข่ายในระดับ ชุมชน/ เครือข่าย ส่ งเสริมสมาชิกในองค์กรและประชาชนทั่วไปให้ มี
คุณธรรมจริยธรรม โดยกลุ่มที่มีเป้าหมายการดาเนินงานมากที่สุด คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป ๒) กิจกรรมจิต
สาธารณะ สุจริต รับผิดชอบ พอเพียง และวินัย ๓) กิจกรรมการให้ความรู้/บริการทางวิชาการ กับหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ๔) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม การประสาน/ความร่วมมือ
ข้อเสนอทิศทางและจังหวะก้าว ๒๕๖๒-๒๕๖๓
๑) ควรท างานในลั ก ษณะเชิง เครื อ ข่าย โดยจั ด ตั้ งเป็ น ขบวนในการขั บ เคลื่ อนกระบวนทั ศ น์ ข อง
สั งคมไทย เป็ น ขบวนคุณ ธรรม ที่ก้ าวพ้ น ประเด็ นทางการเมื อง รักษาสถานะของขบวนที่ เป็ น อิส ระ และ
ขับเคลื่อนโดยไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล เนื่องจากมียุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบในการขับเคลื่อนให้ดาเนินการได้อย่าง
เป็นอิสระ
๒) การขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายต่างๆ ควรมีการเชื่อมโยง ถักทอ หนุนเสริมการทางาน ไม่รวมศูนย์
อานาจการจัดการ ตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลาง โดยดาเนินการบนหลักการพึ่งตนเอง ในการจัดการตนเอง
๓) ควรหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนในระดับภาคปฏิบัติการ ซึ่ง เป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อน
โดยเน้นหลักการระเบิดจากข้างใน
๔) ให้ความสาคัญกับการทางานกับชุมชนท้องถิ่น และขยายภาคีเพิ่มมากขึ้นในหลากหลายมิติ
๕) มีระบบฐานข้อมูล Mapping ความสาเร็จในการหนุนเสริมการขับเคลื่อน

๖) หน่วยงานของรัฐ/ราชการ/องค์การมหาชน ควรตระหนั กถึงหน้าที่ในการจัดหางบประมาณและ
สนับสนุนแนวทางนโยบายในการหนุนเสริมการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติและ
งบประมาณรองรับในการสนับสนุน
๗) สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ควรยกสถานะบทบาทให้เป็นกลไกพื้นที่ ส่วนกลางในเรื่องคุณธรรมของ
ภาคีเครือข่าย โดยสานพลังทางสังคม ควรเรียนรู้ ค้นคว้า ทาให้เป็นระบบเต็มรูปแบบ
๘) บทบาทของศูนย์คุณ ธรรม ควรเป็นองค์กรสานพลังเชิงยุทธศาสตร์ ทาหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม
หน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อน มีเวทีในการพูดคุยหนุนเสริมกระบวนการ
๙) การขยายเครือข่ายปฏิบัติการให้กว้างขวาง เป็นจังหวะก้าวที่สาคัญในการสร้างคนไทยที่มีกระบวน
ทัศน์และหลักคิดใหม่
ทั้งนี้ การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ควรสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน ซึ่งในยุทธศาสตร์
ชาติด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ระบุเรื่องการปรับเปลี่ยนค่านิยมวัฒนธรรม “ความพอเพียง วินัย สุจริต สาธารณะ
และรับผิดชอบ” เป็นแผนเร่งด่วนที่ต้องทาในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และระบุอยู่ในแผนถึง ๓ ระดับ การดาเนินงาน
นี้ เป็นเรื่องสาคัญของคนไทยและประเทศไทยที่ผ่านมา คือ ต่างคนต่างทา ขาดพลังในการเชื่อมโยงเครือข่าย

2) การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการคั ด เลื อ กชุ ม ชน องค์ ก ร หน่ ว ยงานและจั ง หวั ด คุ ณ ธรรม
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
2.1) การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม
เพื่อพิจารณาผลการประเมินองค์กร ชุมชน อาเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) และพิจารณาแนวทางการประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อาเภอ
และจั ง หวั ด คุ ณ ธรรม ในวั น ที่ ๕ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่
สานักหอสมุดแห่งชาติ ที่ประชุมมีมติให้เชิญหน่วยงาน ชุมชน องค์กร ที่ได้รับการประเมินคุณธรรมในระดับ
คุณธรรมต้นแบบมานาเสนอผลงานและหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยสามารถนาเสนอความเด่นใน ๔ คุณธรรม
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ด้านใดด้านหนึ่งได้ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเร่งสร้างความเข้าใจเรื่อง
การประเมินแก่คณะอนุกรรมการทั้งระดับกระทรวงและจังหวัด รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านอนุกรรมการ
ด้านประชาสัมพันธ์ให้ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี พร้อมสนับสนุนการ
วิเคราะห์พฤติกรรมและคุณลักษณะใน ๔ คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
๔ คุณ ธรรมได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และเสนอว่าควรมีกระบวนการกระตุ้นส่งเสริมคุ ณ ธรรมในทุกระดับ และที่
ประชุมมีแ ผนแต่ งตั้งคณะท างานติดตามผลการประเมิ นชุ มชน องค์ กรอ าเภอและจังหวัดคุณ ธรรม ใน ๔
ภูมิภ าค โดยมีผู้ แทนศูน ย์คุณ ธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งในคณะทางาน ทั้งนี้มีแผนกาหนดประกาศ
ยกย่องชุมชน องค์กร หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖1

2.2) ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรม
ในวั น ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอสมุ ด แห่ งชาติ รองศาสตราจารย์ น ายแพทย์ สุ ริ ย เดว ทรี ป าตี
ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
คุ ณ ธรรมเครื อ ข่ า ยทางสั ง คม และเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ คุ ณ ธรรมร่ ว มประชุ ม โดยมี น ายวี ร ะ โรจน์ พ จนรั ต น์
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒ นธรรม เป็ น ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาผลการประเมินองค์กร ชุมชน
อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
และหารือแนวทางประเมิน รวมไปถึงการตรวจสอบผลการประเมินให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ฝ่ายเลขานุการ
ได้รายงานจานวนองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ว่ามีองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๑,๖๗๔ แห่ง, ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ๑,๙๙๙ แห่ง, อาเภอคุณธรรมต้นแบบ ๑๕๖ อาเภอ จังหวัดคุณธรรม
ต้นแบบ ๓๑ จังหวัด และองค์กรคุณธรรม ๑,๗๑๐ แห่ง, ชุมชนคุณธรรม ๓,๒๔๑ แห่ง, อาเภอคุณธรรม ๑๙๙
อาเภอ, จังหวัดคุณธรรม ๘ จังหวัด รวมทั้งองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมกว่า ๕,๕๐๕
แห่ง
ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ จั ด สั ม มนาสร้ า งความเข้ า ใจเรื่ อ งการประเมิ น แก่
คณะอนุกรรมการ ทั้งในระดับกระทรวง และจังหวัด ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบข้อมูลการประเมินเพิ่มเติม เพื่อให้ได้องค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรมอย่างแท้จริง

๓) การประชุมคณะอนุก รรมการวิช าการการส่งเสริ มคุณ ธรรมในสั งคมไทย ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๑
เพื่อพิจารณาหลักสูตรการอบรมส่งเสริมคุณธรรมนาไทยพัฒนา ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการใน
กรอบหลั ก สู ต รให้ ใช้ คุ ณ ธรรมหลั ก ๔ ประการเป็ น แกนหลั ก สู ต ร มี ก ารอบรม ๒ วัน ต่ อ ๑ รุ่น ร่ว มกั บ
หน่วยงานภาคี เช่น กรมการศาสนา สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์ โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงรายละเอียดข้อความ สาระสาคัญบางส่วน
ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะก่อนดาเนินการอบรมกับแกนนาเยาวชนนาร่อง ในวิทยาลัยนาฏศิลป์
ทั่วประเทศ จานวน ๑๒ แห่ง โดยแบ่งเป็น ๔ ภูมิภาคตามแผนงานที่กาหนดต่อไป

4) ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
4.1) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพื่ อ รายงานความคืบ หน้ าผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานองค์ กรกลไกระดั บ
กระทรวง ๒๐ กระทรวง หน่วยงานอิสระในส่วนกลาง ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
กรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒ นธรรม การจัด ท าและรายงานผลการจัด ท าแผนปฏิ บั ติก ารส่ งเสริม
คุณธรรม ประจาปี ๒๕๖๑ ของแต่ละหน่วยงานส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
(กรมการศาสนา) ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่มีการดาเนินการ และได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการรวมประเด็นคุณธรรมระหว่างคุณธรรม ๔ ประการ
พอเพี ย ง วินั ย สุ จ ริ ต และจิ ตอาสา ของคณะกรรการส่ งเสริม คุณ ธรรมแห่ งชาติ กับ คุณ ธรรม ๕ ประการ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ โดยคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ที่ได้
เสนอให้มีการผนวกหรือเปลี่ยนประเด็นคุณธรรม โดยที่ประชุมมีมติใช้คุณธรรม ๔ ประการ ในการขับเคลื่อน
และรณรงค์ แต่ให้เพิ่มคาอธิบายให้ เชื่อมโยงกับคุณธรรมเดิม เช่น ความรับผิดชอบ เป็นองค์ประกอบหนึ่ งของ
วินัย และจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสา

4.2) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้ น ๒ กระทรวง
วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร โดยมีพลอากาศเอกวี รวิท คงศักดิ์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งผลการประชุม มี
สาระสาคัญคือ ชุมชน องค์กร อาเภอ จังหวัดคุณธรรม ควรกาหนดคุณธรรมเป้าหมายและรักษาคุณธรรมความ
ดีนี้ไว้ยิ่งชีวิต พร้อมทั้งรณรงค์ปลูกฝังให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมตามหลักการระเบิดจากข้างในอย่าง
ต่อเนื่อง ที่ประชุมได้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า มีหน่วยงานระดับกระทรวงดาเนินการแล้ว ๑๗ กระทรวง หน่วยงานระดับจังหวัด
ดาเนินการแล้ว จานวน ๖๐ จังหวัด และมีหน่วยงานองค์กรอิสระดาเนินการแล้วจานวน ๒๐ แห่ง พร้อมทั้งได้
รายงานผลการประเมินองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม ว่ามีองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ๑,๖๓๙ แห่ง
มีชุมชนคุณ ธรรมต้น แบบ ๑,๙๖๘ แห่ ง มีอาเภอคุณ ธรรมต้นแบบ ๑๕๕ แห่ ง และมีจังหวัดคุณ ธรรม ๒๙

จังหวัด และได้พิจารณาโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมด้วยมิ ติทางวัฒนธรรมและมิติ
ด้านสังคม” โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา และสานักงาน
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เพื่อสร้างวิทยากรส่ งเสริมคุณ ธรรม สร้างความ
เข้มแข็งของกลไกการส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด และขยายผลไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งมีกาหนด
อบรมใน ๔ ภูมิภาคระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่
น่าสนใจ ควรมีการติดตามขยายผลต่อในหน่วยงานระดับกระทรวง มอบให้ศูนย์คุณธรรมและกรมการศาสนา
นาหลักสูตรนี้มาปรับใช้ในการขับ เคลื่อนแผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรมแห่ งชาติ ตามแนวทาง ๙ ขั้นตอน สู่
คุณธรรมต้นแบบสาหรับผู้บริหารและผู้ขับเคลื่อนงานได้เข้ารับการอบรมต่อไป
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณากาหนดการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคใน ๔ ภาค
ซึ่งขับเคลื่อนผ่าน ๔ คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยหัวใจสาคัญของงานคือการขับเคลื่อนงาน
ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมในด้ านวิ ช าการ มี ก ารถอดรหั ส และจั ด การความรู้ พร้อ มทั้ งน าเสนอตั ว อย่ า งรูป ธรรม
ความสาเร็จผ่านตลาดนัดคุณธรรม มีการนาเสนอแผนการจัดสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค ๔ ภูมิภาค ดังนี้
 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จั ด ระหว่ า งวั น ที่ ๑ ๑ -๑๒ กุ ม ภ าพั นธ์ พ.ศ. ๒๕ ๖ ๒
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 ภาคกลาง จัดระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์กรบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ภาคใต้ จัดระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงละคร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดงาน โดยเน้นย้าให้ผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆ ได้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาตัวอย่างความสาเร็จในระดับพื้นที่ และที่สาคัญควรเชิญผู้บริหารจังหวัดเจ้าภาพ
ในแต่ละภาคให้มาเห็นภาพการจัดงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

4.3) การประชุม หารือการบูร ณาการความร่ วมมืองานส่งเสริ มคุณ ธรรม ภายใต้แ ผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ
ห้องประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒ นธรรม ชั้น ๒ โดยมีข้อสรุป ดังนี้ ๑) การดาเนินงานร่วมกันใน ๙
เส้นทาง โดยมีวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งจะทาให้ผู้เข้าอบรมเคลื่อนงานส่ งเสริมคุณธรรมได้อย่างเป็นระบบ
คือ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม วิธีการสร้างเครื่องมือ เรียนรู้จากตัวแบบจริง และสามารถนากลับไปใช้ได้จริง
ซึ่งจาเป็นต้องทางานร่วมกันกับ กรมการศาสนา ๒) การร่วมขับเคลื่อนสมัชชาภาค โดยมีวัฒ นธรรมจังหวัด
มาร่วมประกาศเจตนารมณ์ และมีการติด ตามในเวทีต่อไป ๓) ควรสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด เพราะจากปัญหาที่พบคือ เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจเพื่อนาความรู้ไปขับเคลื่อนงาน ๔) การ
ร่ ว มจั ด ASEAN Youth Forum โดยเชิญ ตั ว แทนเยาวชนระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น ซึ่ งมี แ ผนจั ด งานในเดื อ น
พ ฤศจิ ก ายน พ .ศ.๒ ๕ ๖ ๒ (๒ ๑ พ .ย. เป็ น วั น สิ ท ธิ เ ยาวช น สากล) และมี ก ารป ระชุ ม อาเซี ยน
ซัมมิต ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรมจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการร่างกิจกรรม ๕) การร่วมวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ต้องมีการร่วมกันวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้เกิด การ
ทางานร่วมกัน โดยต้องมีการหารือกันทั้งสองหน่วยงาน ความสอดคล้องของแผนคุณธรรม แผนปฏิรูป และ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแผนประชุมกันในเดือนมกราคม ๒๕๖๒
สาหรับบทบาทความร่วมมือในฝ่ายเลขานุการ ดังนี้ ๑) กรมการศาสนา รับบทในด้านงาน
บริหารจัดการ ๒) ศูนย์คุณธรรม รับบทบาทในด้านวิชาการ ๓) การประชุมกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ควรมีวาระ ๒ เดือนต่อครั้ง ๔) การคัดเลือกชุมชนต้นแบบฯ ต้องดาเนินการตามแผน โดยกรมการศาสนา
ดาเนินการและมีหลักวิชาการจากศูนย์คุณธรรมสนับสนุน ๕) หลังจากมีการปรับระเบียบสานักนายกฯ ฝ่าย
เลขาฯ ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ ควรมีบทบาทสาคัญในการให้ข้อคิดเห็นต่อการ ดาเนินงานต่างๆ ซึ่งมี
หน้าที่เป็นเลขานุการและหน่วยปฏิบัติ ให้สามารถดาเนินงานตามมติที่ประชุมเพื่อให้งานขับเคลื่อนต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5) ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ดังนี้
5.1) ด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ ในวั น ที่ ๒๔ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๘
กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี เป็นประธานอนุกรรมการฯ และนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
อธิบ ดีกรมการศาสนา และคณะอนุ กรรมการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิ จารณาแผนจัดท าสื่ อประชาสั มพั น ธ์
"คุณธรรม คุณทาได้" เพื่อรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ
สรุปมติที่ประชุมดังนี้
 ด้านงบประมาณ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ จัดสรรงบประมาณดาเนินการ ๔
ล้านบาท จากที่เสนอขอ ๙.๘ ล้านบาท คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาหากไม่ได้งบประมาณเต็มจะไม่สามารถ
ดาเนินการได้จึงขอสละสิทธิ์การรับทุนดังกล่าว และมีแนวทางให้เสนอของบจาก สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในวงเงินที่เพิ่มขึ้นหรือเท่า
จานวนที่ขอแทน โดยให้นัดหมายเจรจาโดยเร็ว
 พิจารณารูปแบบโลโก้ ตัวอักษรข้อความที่ใช้รณรงค์ สรุปใช้คาว่า "คุณธรรม คุณทาได้"
ในการสื่อสารต่อไป
 ศูน ย์ คุณ ธรรม ได้ น าหนังสื อองค์ความรู้แจกประชาสั ม พั นธ์ในที่ ป ระชุ ม ๒ เล่ ม ได้แ ก่
๑) นวัตกรรมส่ งเสริ ม คุณ ธรรม ๔.๐ องค์ค วามรู้ป ระชุ มวิช าการคุณ ธรรมในพื้ น ที ท างสั งคม และ ๒) ๑๐
ปรากฏการณ์ คุณ ธรรมของสังคมไทย ที่ป ระชุมได้ชื่นชมว่าเป็นหนังสื อที่ดีเข้ากับสถานการณ์ และให้ นาไป
ประกอบเหตุผลและนาไปประยุกต์ใช้ออกแบบสื่อที่จะของบประมาณจาก สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.) ด้ ว ย และได้ เสนอข้ อ มู ล

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ และเชิญชวนคณะอนุ กรรมการฯ เข้าร่วมงาน
ดังกล่าว

5.2) การกากับติดตาม ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอสมุดแห่งชาติ โดยมี
นายวีระ โรจพจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริย
เดว ทรีปาตี ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้ง นี้ได้เชิญผู้แทนจาก
๒๐ กระทรวง เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งทุกกระทรวงได้
ให้ความเห็นชอบ และให้ความร่วมมื อในการบูรณาการจัดกิจกรรมดังกล่าว และรายงานผลการดาเนินงานที่
เกี่ย วข้องกับ ศูน ย์คุณ ธรรม ๒ เรื่อง ได้แก่ การรายงานผลการดาเนินงานจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภ าค
(ภาคเหนื อ ) ที่ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ ๒๔-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการอบรมวิ ท ยากรส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อที่ประชุมให้รับทราบผลการดาเนินงานดังกล่าว

6) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ดังนี้
6.1) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณ ธรรมแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล มติที่ประชุม
และข้อสรุปเบื้องต้นของเกี่ยวข้องกับศูนย์คุณธรรม ดังนี้
๑. ผู้อานวยศูนย์คุณธรรม นาเสนอกรอบแนวทางการถอดบทเรียน ปัจจัยที่นาสู่การสร้างคน
ให้ มีคุณ ธรรมจากเหตุการณ์ ถ้าหลวง ซึ่งศูน ย์คุณธรรมร่วมกับคลังสมองวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเพื่อ
สังคม และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดาเนินการโดยใช้ข้อมูลจากแหล่ง ต่างๆ โดยใช้หลักจิตวิทยาและระบบ
นิ เวศน์ ที่เกี่ย วข้องกับ เด็ก ซึ่งที่ป ระชุมเห็ น ชอบกับแนวทางการถอดบทเรียนดังกล่าวและจะพิจารณาการ
อนุญาตจากคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ของกระทรวงต่อไป
๒. มติเห็นชอบการใช้คุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ต่อไปก่อน โดยหากเนื้อหาจะเพิ่มเรื่องความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ นาเสนอได้ และมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรมค้นหาต้นแบบ องค์กร หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ
เพื่อรวบรวมและศึกษา สังเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคและระดับชาติให้เกิด

การชม เชียร์ โชว์ แชร์ มีการนาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนบทเรียนของทุกภาคส่วนมานาเสนอต่อที่ประชุม
ต่อไป ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ยินดีเผยแพร่คุณธรรม ๔ ด้าน
๓. ที่ประชุมมอบนโยบายให้ศูนย์คุณธรรมประสานกับกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ เครือข่ายธรรมาภิบาลทั่วประเทศ และเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ให้ครอบคลุมและ
ขยายวงมากขึ้น พร้อมทั้งค้นหา Best Practice ที่ควรนามาเสนอพร้อมกัน
๔. ผู้ อ านวยการศู น ย์ คุ ณ ธรรม ได้ ห ารื อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น ให้
ด าเนิ น การเรื่ อ งคุ ณ ธรรมตามนโยบาย เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการส่ งเสริม คุ ณ ธรรมแห่ งชาติ พิ จ ารณาและให้
ข้อเสนอแนะช่องทางสนับสนุนงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ
๕. คณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ งชาติ จ ะหารือ กั บ ส านั ก งบประมาณเพื่ อ ก าหนด
แนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมครั้งต่อไป

6.2) การประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ในวั น ที่ ๓๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอสมุดแห่งชาติ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม
ร่ว มประชุมคณะกรรมการส่ งเสริมคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในฐานะกรรมการและเลขานุ การ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีมติและข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับศูนย์คุณธรรม ดังนี้
 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวชื่นชมการจัด
สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือที่สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
เรื่องคุณธรรม โดยเฉพาะทาให้พระสงฆ์กว่า ๒๕๐ รูป ได้ให้ความสาคัญเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
 มีการน าเสนอผลการจัดฝึ กอบรมหลั กสู ตรวิทยากรส่งเสริมคุณ ธรรม ภาคเหนือและภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ และเสนอแผนการจัดสมัช ชาคุณ ธรรมระดับ ภูมิภ าค ๔ ภาค ต่อที่
ประชุม
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ และให้นา
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปเป็ น แนวทางการด าเนิ นงาน และมี มติเห็ น ชอบ มอบ
พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ เป็นที่ ปรึก ษาคณะกรรมการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 ผู้อานวยการศูน ย์ คุณ ธรรม ได้ห ารือเรื่องการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดสมัช ขา
คุณธรรมแห่งชาติ ที่ประชุมมอบให้นาเรื่องหารือกับกระทรวงวัฒ นธรรมเพื่อพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณต่อไป
7) การประชุมหารือและเตรียมการถอดบทเรียนปัจจัยที่นาสู่การสร้างคนให้มีคุณธรรม

สืบเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรมดาเนินการ
ถอดบทเรีย นกรณี ถ้าหลวง เพื่ อ เผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์ก ารขั บ เคลื่ อ นคุณ ธรรม ศูน ย์ คุณ ธรรมได้ร่ว มกั บ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและคลังสมอง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเพื่อสังคม ดาเนินการถอดบทเรียน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมกรณีถ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่นาสู่การสร้างคนให้มีคุณธรรม
จากปรากฏการณ์ถ้าหลวงผ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของโค้ชและทีมฟุตบอลเยาวชน จานวน ๑๓ คน
ที่ติดอยู่ในถ้าหลวง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ปกครอง ผู้ใกล้ชิดกับเยาวชน
ผู้นาศาสนาในพื้นที่ และศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเยาวชนจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านเด็ ก และเยาวชน รวมถึ งสั งเคราะห์ ข้ อ มู ล ยกระดั บ เป็ น แนวทางการปลู ก ฝั ง ฝึ ก ฝนเด็ ก และเยาวชน
จนนาไปสู่การมีภูมิคุ้มกันในคุณธรรมด้านต่างๆ มีระยะเวลาการศึกษาและถอดบทเรียน ๔ เดือน ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยเป้าหมายจากการถอดบทเรียนมุ่งให้เกิดโมเดลการสอนคนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม และมี how to ในการแก้ปัญหาสังคมด้านเด็กและเยาวชน พร้อมจัดทาเป็นพ็อกเกตบุ๊ก
ข้อเสนอแนวทางการสร้างคุณธรรมในเด็กวัยต่างๆ เพื่อเผยแพร่ขยายผลโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมที่ค้นพบไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีกาหนดลงพื้นที่ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
8) ร่วมเป็นวิทยากรสนับสนุนการประชุมสัมมนาชุมชนคุณ ธรรม น าการพัฒนาเทิดไท้สถาบัน
พระมหากษัตริย์และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการ
ประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม นาการพัฒนาเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
8.1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดโดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน
เข้ า ร่ ว มจ านวนกว่ า ๓๐๐ คน และมี ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ชุ ม ชนคุ ณ ธรรมในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช กว่า ๒๒๕ ชุมชน

8.2) จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลส จังหวัด
นนทบุรี จัดโดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี มีผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนคุณธรรมที่ได้ รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมในจังหวัด ๑๓๐ ชุมชน
เพื่อยกระดับการเป็นชุมชนคุณธรรม จานวนกว่า ๓๐๐ คน

8.4) จั ง หวั ด หนองคาย ในวั น ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอั ศ วรรณ
จังหวัดหนองคาย โดยมีหน่ วยงานภาคส่ วนต่างๆ ในจังหวัดเข้าร่วมกว่า ๕๐ หน่ว ยงาน จัดโดยสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

8.5) จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ
ศาลากลางจังหวัด และมีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเข้าร่วมกว่า ๓๐ หน่วยงาน จัดโดยสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรม รายละเอียดดังนี้
สมัชชาคุณธรรมระดับภาค
๑) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒ นธรรม ร่วมกับจังหวัดสุโขทัยและองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ได้จัด
สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพล
ศึกษา จังหวัดสุโขทัย ภายใต้แนวคิดหลัก “ขับเคลื่อนสังคมคุณ ธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดย
นายสุ ว พัน ธุ์ ตัน ยุว รรธนะ รัฐมนตรีป ระจาส านักนายกรัฐ มนตรี ประธานคณะกรรมการส่ งเสริมคุณ ธรรม
แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบาย และนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง
วัฒนธรรมร่วมพิธีเปิดงาน ผลจากการจัดงานทาให้ผู้เข้าร่วมงาน มีความเข้าใจต่อแนวนโยบายการขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ มากยิ่งขึ้น ได้รับความรู้ความเข้าใจต่ อแนวทางการขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรมของเครือข่ายภาคเหนือสู่การปฏิบัติ ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนและเกิดการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และได้เห็นโมเดลการ

ส่งเสริมคุณธรรมสู่เส้นทางความสุข รวมถึงองค์ความรู้ด้านการสร้างระบบนิเวศน์เพื่อ การพัฒนาคุณธรรมที่
ยั่งยืน การจัดงานครั้งนี้มีองค์กรร่วมจัดและสนับสนุนการจัดงานทั้งสิ้น ๘๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย
 หน่วยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง กรมจากส่วนกลาง ๒ หน่วย
 หน่วยงานองค์กรอิสระและองค์การมหาชน ๘ หน่วย
 หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุโขทัย ๑๑ หน่วย
 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๑๖ หน่วย
 หน่วยงานด้านการศึกษา ๑๗ หน่วย
 หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน/ธุรกิจเพื่อสังคม ๔ หน่วย
 หน่วยงานท้องถิ่น ๕ หน่วย
 หน่วยงานภาคประชาสังคม ชุมชน เครือข่ายเด็ก เยาวชนและศาสนา ๒๕ หน่วย
มีผู้ส นใจเข้าร่วมงานทั้ งสองวัน จานวน ๑,๙๐๕ คน โดยมาจากประชาชนทุกกลุ่มทั้งเด็ก
เยาวชน ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม ร่วมจัดแสดงผลงานการ
ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จานวน ๖๔ หน่วยงาน/บูธ มีหน่วยงานจิตอาสาเปิดซุ้มบริการ
อาหาร จานวน ๕ ซุ้ม และการแสดงศิล ปวัฒ นธรรมภายในงานจานวน ๑๓ ชุดการแสดง ภายในงานภาคี
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือร่วมประกาศเจตนารมณ์ความมุ่ง มั่นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในพื้นที่
ภาคเหนือ พร้อมมอบข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ
ศูนย์คุณธรรม ประธานในพิธีปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

2) จัด งานสมัชชาคุณ ธรรมภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ศูนย์คุณ ธรรม (องค์การมหาชน)
ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอุ ดรธานี และองค์กรภาคีเครือข่าย ๒๐ จังหวัด จัดสมัชชา
คุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังความดี ด้วยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา @ESAN” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีผู้สนใจ
เข้ าร่ ว มงานจากทุ ก ภาคส่ ว น ได้ แ ก่ ภาครั ฐ องค์ ก ารมหาชน ภาคเอกชน ท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานการศึ ก ษา
เครือข่ายเด็กเยาวชน จานวน ๒,๙๔๐ คน มีหน่วยงานองค์กรภาคีร่วมจัดและสนับสนุนการจัดงานรวม ๑๑๐
แห่ง โดยผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของเครือข่ายสู่กา ร
ปฏิบัติ เกิดการรวมพลังขับ เคลื่อนสังคมคุณ ธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาสู่สั งคม ได้เห็นโมเดลการ
ส่งเสริมคุณธรรมสู่เส้นทางความสุข รวมถึงองค์ความรู้ด้านการสร้างระบบนิเวศน์เพื่อการพัฒนาคุณธรรม และ
ในส่วนของตลาดนัดคุณธรรม มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมนาเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจานวน ๗๓ บูธ
และมีการออกร้านแสดงสินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT, OTOP) จานวน ๓๐ บูธ หน่วยงานภาคีสมัชชาคุณธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม โดยมีสาระสาคัญ ได้แก่ จะร่วมกัน

ขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นวาระร่วมของคนในจังหวัด เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นเป้าหมายร่วมของหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและคนในจังหวัด และทาหน้าที่ตาม
บทบาทของตนเองโดยนาคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา แปลงไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม
ตามบริบทขององค์กร และขยายผลไปยังเครือข่ายสมาชิกที่เกี่ยวข้อง โดยนาสื่อ Digital มาเป็นเครื่องมือปลุก
กระแสพลังบวกการทาความดี โดยเฉพาะในเด็ก เยาวชน และครอบครัว และจะส่งเสริมยกย่อง บุคคล องค์กร
ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างและขยายผลในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นาการขับเคลื่อนคุณธรรม
ประกาศวาระการพัฒ นาคุณธรรมของจังหวัด สร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยภาค
ประชาชน ประชาสังคมมีบ ทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิบัติ และภาครัฐมี บทบาทสนับสนุน จัดระบบ
งบประมาณให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมในจังหวัด ให้สถาบันการศึกษาในแต่ละจังหวัดเข้ามามีบทบาท
สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมในด้านวิชาการ ความรู้ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่าย รวมถึง
การติ ด ตามความก้ า วหน้ า การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมในพื้ น ที่ โดยให้ มี ก ารจั ด สมั ช ชาคุ ณ ธรรมจั ง หวั ด
หรือเวทีตลาดนัดคุณธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมภายในจังหวัด และเชื่อมโยงกันในระดับ
ภูมิภาค
ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายมีข้อเสนอต่อหน่วยงานที่กากับและรัฐบาล คือ รัฐบาล โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผลักดันให้การส่งเสริมคุณธรรม เป็นวาระของชาติ ให้มีแนวทางสนับสนุนขยายไปสู่
เครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสั งคมและเอกชน นอกเหนือจากการดาเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ
รณรงค์ให้มีการประกาศวันส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และให้มีมาตรการที่ชัดเจนในการสนับสนุนคนทาดี ให้
ได้รับสิทธิ์ เช่น การเข้าเรียน การลดหย่อนภาษี

3) การจัดงานสมัชชาภาคใต้ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา
กระทรวงวัฒ นธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์กรภาคีเครือข่าย ๑๔ จังหวัด จัดสมัชชาคุณ ธรรม
ภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณ ธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา” ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ องค์การมหาชน
ภาคเอกชน ท้องถิ่น ภาคการศึกษา เครือข่ายเด็กเยาวชน จานวน ๑,๐๔๔ คน มีหน่วยงานองค์กรภาคีร่วมจัด
และสนั บ สนุ น การจั ดงานรวม ๖๕ แห่ ง และมีห น่ว ยงานภาคส่ ว นต่างๆ ร่ว มจัด แสดงผลงานการส่ งเสริม
คุ ณ ธรรม พอเพี ย ง วิ นั ย สุ จ ริ ต จิ ต อาสา จ านวน ๓๙ หน่ ว ยงาน/บู ธ และมี ก ารสนั บ สนุ น การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมภายในงาน จานวน ๖ ชุดการแสดง ภายในงานภาคีร่วมจั ดได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความ
มุ่งมั่นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมมอบข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่ประธานใน
พิธีปิ ด โดยนายดนั ย จั น ทร์เจ้ าฉาย ผู้ แทนคณะกรรมการศูนย์คุณ ธรรม และรองศาสตราจารย์นายแพทย์

สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผลการจัดกิจกรรมภายในงาน มีสาระสาคัญดังนี้
๑) การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรมสู่การจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค
โดยมุ่ งเน้ น การสร้ างความเข้ าใจเรื่ องระบบส่ งเสริม คุ ณ ธรรมของประเทศไทย จากนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ทั้งสถานการณ์ สภาพปัญหาและทุนความดี ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและกลไกสมัชชาคุณธรรม ภายในงานมี
การนาเสนอนโยบายการขับเคลื่อนคุณ ธรรมของสังคมไทย เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการส่งเสริมคุณธรรม และพบว่าคุณธรรมที่คนภาคใต้ให้ความสาคัญ คือ คุณธรรมด้านวินัย เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านต่างๆ อาทิ วินัยจราจร วินัยส่วนรวมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม วินัยในการลดปัญหายาเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชน ครอบครัว ชุมชน วินัยด้ านความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ และวินัยส่วนบุคคล
ในการออม วินัยในการเฝ้าระวังสื่ออย่างสร้างสรรค์
๒) การมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และแนวทางการขับเคลื่อน
งานส่งเสริมคุณธรรม โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวสาระสาคัญด้าน
การส่งเสริมขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมนั้น ปัจจัยความสาเร็จไม่ใช่การมีแผนระดับชาติหรือการ
ทางานของหน่วยงานรัฐเท่านั้น แต่ ต้องสร้างกระบวนการขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝัง จิตสานึกของประชาชน
และจะต้องประสานความร่วมมือ รวมพลังกับทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน
และองค์กรทางศาสนา ให้เป็นพลังขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ ให้เข้าถึงบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์ ก รทั้ งหมด ขอให้ เวที ส มั ช ชาคุ ณ ธรรมภาคใต้ เป็ น เวที ก ลางของทุ ก ภาคส่ ว นที่ จ ะท าให้ เกิ ด กลไกการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ที่จะประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน และนาไปสู่การปฏิบัติได้ โดยรัฐจะ
ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งไปสู่สังคมคุณธรรม
๓) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังต้นทุนชีวิตสู่การขับเคลื่อนสังคมคุณ ธรรม พอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง พลังทุนชีวิต คือ “จินตนาการ จิตสานึก คุณธรรมสายใยรัก ศรัทธาที่ดีต่อกัน”
โดยจิตสานึก คือ “หัวใจสาคัญของการพัฒ นาคุณภาพพลเมือง” สาหรับระบบนิเวศน์การพัฒ นาทุนมนุษย์
๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านครอบครัว (พ่อแม่) ๒) ด้านองค์กรและชุมชน ๓) ด้านสังคม
๔) การส่งเสริมกระบวนการยกย่องบุคคล องค์กรด้านคุณธรรม ภายในงานมีกิจกรรมมอบ
เกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่ร่วมจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรม จานวน ๖๕ หน่วยงาน
โดยหน่วยงานเหล่านี้ได้แสดงเจตนารมณ์เป็นองค์กรร่วมจัด โดยสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร
ประสานเชิญภาคีมาร่วมเรียนรู้ในงาน ออกบูธนิทรรศการ และสนับสนุนชุดการแสดง
๕) ด้านการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ของประชาชน บริเวณรอบงานและภายในสถานที่
สาคัญในจังหวัดได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ รวมถึงภายในงาน
มีการถ่ายทอดพิธีเปิดและการมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย มีผู้ได้รับประโยชน์จากการ
เผยแพร่สื่อรวมมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน กล่าวได้ว่างานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ได้สะท้อนให้เห็นพลังความ
ร่วมมือของภาคีทุกภาคส่ วนที่มาร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง ถือเป็นพลังการขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมให้บรรลุวิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานสาคัญ

ในการดาเนิน ชีวิต มีความเป็นไทยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ต่อไป

สมัชชาคุณธรรมระดับชาติ
๑) แถลงข่าวการจั ด สมัช ชาคุ ณ ธรรมแห่งชาติ ครั้ งที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประชาสัมพันธ์งานสมัชชา
คุณ ธรรมแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๑๐ โดยนายอดิ ศั กดิ์ ภาณุ พ งศ์ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ศู น ย์คุ ณ ธรรม ประธาน
กรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ กล่าวถึงการสนับสนุนเชิงนโนบายและยุท ธศาสตร์ชาติ
ด้ า นคุ ณ ธรรม และรองศาสตราจารย์ น ายแพทย์ สุ ริ ย เดว ทรี ป าตี ผู้ อ านวยการศู น ย์ คุ ณ ธรรม ให้ ข้ อ มู ล
สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และสาหรับกรอบแนวคิดและกิจกรรมสาคัญงาน
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ นายนนทรีย์ นิมิบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ๑๘ ธันวา จากัด ร่วม
พูดคุยกับผู้กากับ viral clip “คุณธรรม คุณทาได้” มีสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุเข้าร่วมทา
ข่าวจานวนกว่า ๓๐ สื่อ

2) การจัดงานสมัชชาคุณ ธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สานักงานการวิจัยแห่งชาติ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ และองค์กรภาคีร่วมจัดงาน ๑๓๒ องค์กร ได้ดาเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
ภายใต้ แ นวคิ ด หลั ก “๑ ทศวรรษ สร้ างสั งคมคุ ณ ธรรม : วินั ย คนสะท้ อ นวินั ย ชาติ ” จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ ๒-๓
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1) ด้านความร่วมมือขององค์กรภาคีเครื อข่าย การจัดงานครั้งนี้มีองค์กรภาคี
ภาคส่วนต่างๆ ให้ความสาคัญตอบเข้าร่วมเป็นองค์กรภาคีร่วมจัดงานฯ ทั้งสิ้น ๑๓๒ หน่วยงาน และส่งผู้แทน
เข้าร่วมงานกว่า ๖๐๐ องค์กรมีหน่วยงานร่วมออกบูธนิทรรศการในตลาดนัดคุณธรรม จานวน ๘๗ บูธ
2.2) ผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสองวัน จานวน ๔,๐๘๖ คน ประกอบด้วย ผู้ แทน
หน่วยงานองค์กรใน ๖ ภาคีเครือข่าย ทั้งเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่าย
องค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เครือข่าย
องค์กรภาคศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

2.3) ด้านการบูรณาการงบประมาณและทรัพยากรในการจัดงาน มีหน่วยงานที่
ร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพหลัก (ความมือทางวิชาการ/งบประมาณ/ผลิตภัณฑ์/อาหารและเครื่องดื่ม) จานวน
๙ หน่วยงาน ได้แก่
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

๕
๖
๗
๘
๙

หน่วยงาน
กรมการศาสนา
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
บริษัท แบล็คแคนยอน
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์
อเมซอน
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
บริษัททอมโก้ ออโตเมติกแม
ชชินเนอร์รี่ จากัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถาบันพระปกเกล้า
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

รวมงบประมาณสนับสนุน

สนับสนุน(งบประมาณ)
๑,๒๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
(มูลค่าประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท )
(มูลค่าประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท )

สนับสนุน(ผลิตภัณฑ์/อื่นๆ)
สนับสนุนกาแฟและเครื่องดื่ม วันละ
๕๐๐ แก้ว= ๑,๐๐๐ แก้ว
สนับสนุนกาแฟและเครื่องดื่ม วันละ
๕๐๐ แก้ว= ๑,๐๐๐ แก้ว

(มูลค่าประมาณ ๒๕,๒๐๐ บาท)

สนับสนุนนมกล่องไทนเดนมาร์ก
วันละ ๒,๕๒๐ กล่อง
(มูลค่าประมาณ ๙,๖๐๐ บาท)
สนับสนุนน้าดื่มขวดเล็ก ๒,๔๐๐
ขวด
(มูลค่าประมาณ ๓,๕๐๐ บาท)
สนับสนุนน้าดื่ม จานวน ๕๐๐ ขวด
หนังสือ "มารู้จักกับคาว่า ความ
ซื่อตรงกันเถอะ"จานวน ๔๐๐เล่ม
สนับสนุนสถานที่บริเวณ ชั้น ๔
ในการจัดแถลงข่าวการจัดสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท และมูลค่าของ ๑๓๘,๓๐๐บาท

2.4) ด้านเนื้อหาวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลเชิงรูป ธรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่ วยงาน และรับทราบถึงภาพรวม ๓ ปี การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่ งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ได้ข้อสรุปในการประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จานวน ๓ ข้อ ข้อเสนอเชิงนโยบายให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔ ข้อ
ได้ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการการกาหนดแผนงานกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมของแต่ละเครือข่าย ๖ กลุ่มเครือข่าย และได้องค์ความรู้จากบทเรียน ประสบการณ์ของผู้ร่วมเสวนา
และจากการจัดแสดงนิทรรศการสาหรับนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
2.5) ด้านประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประชาสัมพันธ์ โดยการ live สด บรรยากาศ
ภายในงาน ผ่านเว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ และ เฟซบุ๊กเพจ ศูนย์คุณธรรม Moral Center
Thailand โดยเฉพาะช่วงพิธีเปิดและปิด ซึ่งมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็น
ประธานในพิธี อีกทั้งมีการเผยแพร่ป ระชาสั มพันธ์งาน ผ่านสื่ อ ต่างๆ อาทิ ในช่วงข่าวเที่ยงของสถานีวิท ยุ

โทรทัศน์กองทัพบก, สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ HD, สถานีวิทยุ สวพ. FM ๙๑ ฯลฯ มีสถิติผู้ชมช่วงการ
ถ่ายทอด จานวนประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ คน
การดาเนินการหลังงาน
๑) ฝ่ายเลขานุการได้ทาหนังสือรายงานผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
และส่ งมอบประกาศเจตนารมณ์ ข้ อ เสนอเชิ งนโยบายต่ อ รัฐ บาล พร้อมข้ อ มู ล สถานการณ์ คุ ณ ธรรมของ
สังคมไทย นาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒ นธรรม เรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) แ ละ
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒) ภายหลังจากการจัดงานได้จัดทาสกู๊ปข่าวการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ สกู๊ปข่าวพิธีเปิด -ปิด ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่ อง ๕/
สกู๊ปข่าว “ปิ่นอาสา” จิตอาสาในงานสมัชชาคุณธรรมฯ ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ และช่องอื่น ๆ
๓) จัดทาวิดีทัศน์สรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ความยาว ๕ นาที เพื่อ
นาไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องต่อไป

3) การประชุ ม สรุ ป ผลการจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 10 จั ด โดย
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพฯ ภาคีเครือข่ายเข้าร่วม จานวน 86 คน โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการศูน ย์คุณธรรม และ
ประธานคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมกล่าวขอบคุณภาคี
เครือข่ายร่วมจัดงานสมัชชาคุณ ธรรมแห่ งชาติ ครั้งที่ 10 ว่า “การจัดงานครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการจัดงานที่
ประสบความส าเร็จ ตามเป้ าหมาย ด้วยแรงกาย แรงใจ และความร่วมมือ ของทุ กภาคส่ วน ในครั้งนี้ ศูน ย์
คุณธรรม มีการพัฒนารูปแบบการจัดงาน ด้วยการนาความคิดเห็นที่หลากหลายของภาคีเครือข่ายร่วมจัด มา
จัดเป็นหมวดหมู่ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs เพื่อเสนอต่อรัฐบาลได้ชัดเจนดียิ่งขึ้น”
ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายได้เสนอประเด็นการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2562 ดังนี้
1. ให้ ขับเคลื่อนหลักคุณ ธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรณรงค์สถานการณ์ทาง
สังคมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและต่อสังคมโลก อาทิ สถานการณ์วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภัยแล้ง
ไฟป่า น้าท่วม ซึ่งทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมของประชาชนทุกคน และเป็นเรื่องที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมมากขึ้น
2. การท างานในระยะต่ อไปของศูน ย์ คุณ ธรรม ควรเน้ น ความร่ว มมือ การมี ส่ ว นร่วมกั บ
องค์ ก รภาคี ที่ ม าร่ ว มจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ที่ ผ่ า นมา เพื่ อ สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า องค์ ก ร ต่ า งๆ ให้
ความสาคัญ ในการมีส่วนร่วมขับ เคลื่ อนสังคมคุณ ธรรมร่วมกัน และควรขยายการรับรู้เกี่ยวกับงานสมัชชา
คุณธรรมในวงกว้างมากขึ้น

3. ศู น ย์ คุ ณ ธรรม ควรยกระดั บ การท างานคุ ณ ธรรมสู่ สั งคมอาเซี ย น พั ฒ นาทั ก ษะและ
ศักยภาพแกนนาในระดับพื้นที่เพื่อขยายผลต่อไป

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและเครือข่ายเชิงประเด็น องค์กร พื้นที่
การดาเนินงาน ประกอบด้วย ๒ โครงการสาคัญ โดยมีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
๑) โครงการสมัชชาคุณธรรม
๑.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและกากับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยมาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม “ประเด็นทุจริตโกงคนเดือดร้อน” คณะทางานส่งเสริมกระบวนการใน
การก ากั บ พฤติก รรมด้ว ยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสั งคม ได้ เชิญ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ แ ละผู้ แ ทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๙ คน มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและหารือในประเด็นทุจริตโกงคนเดือดร้อน โดย
ระดมถึงเหตุปัจจัย กระบวนการ วิธีคิดของกระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้น ให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับกระบวนทัศน์
หลักคิดของคนในสังคมไทยและให้ข้อเสนอและทางออกของประเด็นปัญหานี้ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า
หลักคิดที่สาคัญในการปรับกระบวนทัศน์ในประเด็นทุจริต คือ ควรใช้ทุนเดิมทางสั งคมของไทยเปิดโอกาสให้
ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตในสังคม ปรับกระบวนการ ระบบคิดของภาคส่วนต่างๆ ให้ถูกที่ ต้องเปลี่ยนระบบคิด ติด
อาวุธทางความคิดให้คนในทุกวัย และให้มองเชิงบวกว่าสังคมไทยยังมีหวังแม้จะพบปัญหาทุจริต คดีทุจริตเป็น
ปรากฏการณ์ เราต้องทาเรื่องราวดีๆ ให้เป็นเหตุการณ์ปกติ เราต้องเปิดโอกาสให้คนที่ทาดี
ทั้งนี้มีวิธีการที่ควรขับเคลื่อน คือ การสร้าง Moral reminder โดยผู้ใหญ่ช่วยกระตุกต่อมคิด
ให้เด็ก ผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ เช่น สื่อ คลิปวิดีโอ และมีการระดมความเห็นจากคลิปเหล่านี้ ทุก
ส่วน โดยเริ่มจากตัวเราและเอาความจริงเป็นตัวตั้ง มองต้นทางของปัญหาสังคมร่วมกันทั้งระดับปัจเจก องค์กร
ระบบสังคมและกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาให้ถูกจุด โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเริ่มต้นก่อน ต้องใส่ปัญญาให้แก่ภาค
ประชาชนโดยเฉพาะคนด้อยโอกาส ให้คนเหล่านี้ มีศีล ปัญญา สมาธิ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ของเจ้าหน้าที่
รัฐ ให้ ใช้อานาจอย่ างรั บ ผิ ดชอบ และมุ่งเน้ นการสร้างความรู้สึ ก เป็น เจ้าของ (sense of belonging) ต้อ ง
เปลี่ ยนระบบคิดการบริ ห ารจั ดการงบประมาณใหม่ และที่ส าคัญ ต้องเกิดจากกระบวนการมีส่ว นร่ว มจาก
ประชาชนจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

๑.๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและกากับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยมาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม “ประเด็นรับผิดชอบ” คณะทางานส่งเสริมกระบวนการในการกากับ
พฤติกรรมด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ได้เชิญ ผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งมาร่ ว มให้ ข้อ คิ ด เห็ น และหารื อ ในประเด็ น ความรับ ผิ ด ชอบ : ยื ม -ไม่ คื น โดยระดมถึ งเหตุ ปั จ จั ย
กระบวนการ ให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับกระบวนทัศน์หลักคิดของคนในสังคมไทยและให้ข้อเสนอและทางออก
ของประเด็นปัญหานี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน จานวน ๓๒ คน ซึ่งล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
บริบทการกู้ยืมเข้าร่วมเวทีฯ อาทิ กลุ่มผู้ให้ทุน : ผู้บริหารของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.), กลุ่ม
ผู้รับทุน : นักเรียนทุนเก่าและนักเรียนทุนใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดูแลทุน ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนหน่วยงาน
ที่เปิดรับจิตอาสา เป็นต้น ซึ่งผลจากการหารื อในเวทีดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการสร้างความตระหนักให้
“บุ คคล” มีจิตส านึ กด้านความรับ ผิดชอบ พร้อมที่จะก้าวสู่ การเป็นคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องปลู กฝั ง
คุณธรรม “วินัย” ตั้งแต่ในวัยเด็ก โดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว ซึ่งมีความใกล้ชิดกับเด็ก รวมถึงสถาบัน
อื่นๆ ในสังคม ที่จะต้องร่วมกันหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
 สถาบันครอบครัว
- พ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ใหญ่ในบ้าน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุตรหลาน
- การเลี้ยงดูภายในครอบครัว ที่สร้างเสริมประสบการณ์ด้านวินัยจะช่วยหล่อหลอมให้
เด็กมีสานึกความรับผิดชอบ
 สถานศึกษา
- ให้น้าหนักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นจิตสานึกเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง
เช่น การฝึกวินัยในการออม การทากิจกรรมจิตอาสา
- สถานศึกษาที่ดูแลเรื่องทุน ต้องให้ความสาคัญต่อ ความรับผิดชอบต่อหนี้ กยศ. ของ
นักเรียนเป็นนโยบายสาคัญของสถานศึกษา
 สถานที่ทางาน
- การบริหารทรัพยากรบุคคล และ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในสถานที่ทางาน จะมี
ส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรมให้แก่พนักงาน เช่น การมีนโยบายส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรในมิติคุณธรรม
- จัดทาการประเมินผล KPI ความดีในระบบบริหารจัดการ
- การนาความรู้ที่เป็นจุดแข็ง เช่ น วินัยการเงินของตลาดหลักทรัพย์ ไปเผยแพร่ทั้งใน
ระดับสังคมและสถานศึกษา
 ชุมชนท้องถิ่น
- พัฒนาหลักสูตรผู้นาท้องถิ่นในมิติคุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ข้ า ราชการท้ องถิ่ น ซึ่ ง อยู่ ใ นความดู แลของ
กระทรวงมหาดไทย ให้ เป็นผู้มีความรู้และสามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และถ่ายทอดให้แก่ชุมชนได้
- มีกระบวนการที่สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในมิติคุณธรรม เพื่อแก้ไขปัญหา

- สั ง คม หรื อ ชุ ม ชน มี ม าตรการทางสั ง คม หรื อ ที่ เรี ย กว่ า กระบวนการ Social
sanction เพื่อสร้างกระแสสังคมและแสดงให้เห็นว่าไม่จายอมต่อความไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ในระบบสังคม ยังต้องมุ่งเป้าหมายสร้างสานึกการ “เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน” ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ โดยมีแนวทางที่เป็นการขับเคลื่อนเชิงบวก ดังนี้ ๑) การ
สื่อสารเผยแพร่และรณรงค์ทางสังคม ๒) เกิดเป็นกระแสสังคม มีหลักสูตรหรือแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม
๕ คุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ เข้าไปสู่ระบบต่างๆ ของสังคม ๓) นา
มิติความดีเข้าไปสู่การประเมินทุกระบบ

๑.๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและกากับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยมาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม “ประเด็นจิตสาธารณะ” คณะทางานส่งเสริมกระบวนการในการกากับ
พฤติกรรมด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ได้เชิญ ผู้ทรงคุณ วุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จานวน ๒๔ คน มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและหารือในประเด็นจิตสาธารณะ เพื่อหาแนวทางการส่ง เสริม
พฤติกรรมในประเด็นจิตสาธารณะ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งล้วนมี ส่วนเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นจิตสาธารณะ เช่น ประธานกรรมการ บริษัท คิดดี มุ่งทาดี จากัด และผู้ก่อตั้งโครงการจิตอาสา "๙ ต่อ
BEFORE AFTER" กรรมการบริษัท ไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด กรรมการสภาการศึกษา เลขาธิการ
สภาวิชาชีพกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทยและคณบดีคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น โดย
พบว่า กรณีทั้ง 2 กรณีนี้แสดงให้เห็นว่า การมีจิตสาธารณะเป็นพื้นฐานของคน เพราะถ้าไม่มี อาจจะได้แค่เงิน
อุ ป กรณ์ แต่ ไม่ ได้ ทั ก ษะ ทั้ งนี้ ในที่ ป ระชุ ม ได้ ช่ ว ยกั น วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลให้ ก รณี ทั้ ง ๒ กรณี ประสบ
ความสาเร็จ คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมรู้ว่ากิจกรรมนี้ทาไปเพื่อวัตถุประสงค์
อะไร มีกระบวนการจัดตั้งที่ดี มีการวางแผนอย่างชัดเจน ออกแบบและเตรียมการอย่างเป็นระบบ การทางาน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการมีส่วนร่วม ทุกคนมีส่วนร่วม เข้าถึงได้ง่าย มีพื้นที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้
หลากหลายช่องทาง และหลากหลายรูปแบบ การสื่อสารมีประสิทธิภ าพ ที่เน้นความถูกต้อง และเล่นกับ
อารมณ์ความรู้สึก เพื่อนาไปสู่เป้าประสงค์ใหญ่ ผู้นาที่มีศักยภาพ เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เข้ามามีส่วน
ร่วม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งแรงกระเพื่อมต่อสังคม ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน เช่น เกิดกระแส
การรักสุขภาพมากขึ้น และนามาผสานกับการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน เช่น การวิ่งเพื่อการกุศลต่างๆ ที่ หลาย
หน่วยงานจัดขึ้น การบริจาคส่งของให้หลายๆ หน่วยงานเพิ่มมากขึ้น แต่ ยังมีข้อเสีย คือ หลายหน่วยงานนา
รูปแบบไปจัด แต่ยังขาดความโปร่งใส จึงเกิดปัญหาตามมา เช่น การโกงเงิน เงินบริจาคไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย จึง
มีความจาเป็น ในการถอดบทเรียนของการจัดตั้งโครงการก้าวคนละก้าวของตูน บอดี้สแลม
นอกจากนี้ยังพบว่า ในการวางเป้าหมายการพัฒนาคนเพื่อให้มีคุณลักษณะอย่างที่ต้องการ สิ่ง
หนึ่งที่ยังขาดการพูดถึง คือ กระบวนการมุ่งไปสู่ผลสาเร็จ ซึ่งมีความท้าทายและความสาคัญต่อการพัฒนาคน

ไทยให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ และยังมีข้อเสนอที่น่าสนใจต่อการสร้างเสริมคุณธรรมให้เกิ ดขึ้นในใจคน คือ
ต้องมีความต่อเนื่องในการปลูกฝัง ต้องมีพื้นที่ในการแสดงออก และต้องปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย

๑.๔) ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและกากับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วยมาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม “ประเด็นมาตรการการใช้กฎหมาย” คณะทางานส่งเสริมกระบวนการ
ในการกากับพฤติกรรมด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๒๐ คน มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและหารือในประเด็นมาตรการการใช้กฎหมายเพื่อ
หาแนวทางการปรับกระบวนทัศน์หลักคิดของคนในสังคมไทย จากกรณีปัญหาที่เกิดในประเด็นมาตรการการใช้
กฎหมาย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าว ได้แก่ ศ.ดร.
บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ คณะนิ ติ ศ าสตร์ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ , พ.ต.อ.วิ รุ ต ม์ ศิ ริ ส วั ส ดิ บุ ต ร
นายตารวจผู้มีบทบาทในการปฏิรูปกระบวนการสอบสวนและการปฏิรูปตารวจ, ดร .น้าแท้ มีบุญสล้าง อัยการ
จังหวัด สานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และการช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ผู้ก่อตั้งโครงการคืน
ความยุติธรรมให้ผู้บริสุทธิ์ เป็นต้น ซึ่งผลจากการหารือในเวทีดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาเป็ น กระบวนการทางกฎหมายที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ ประชาชนในวงกว้า ง โดยเฉพาะผู้ ที่
เสียเปรียบกว่าทางสังคม การทาให้หลักคุณธรรมในงานสอบสวนและหลักพื้นฐานในกระบวนการสอบสวนมี
ความเข้มแข็ง จาเป็น จะต้องปรับระบบงานสอบสวนให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ๑) การกระจาย
อานาจให้กับตารวจในระดับจังหวัด ๒) การสร้างหลักประกันความอิสระให้แก่พนักงานสอบสวน ๓) การปรับ
โครงสร้างการสอบสวนและการฟ้ องร้องคดีให้ เป็ นกระบวนการเดียวกัน ๔) การกระจายงานสอบสวนให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีข้อคิดเห็ นต่อการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อส่งเสริมให้กระบวนการใช้
มาตรการทางกฎหมายสัมฤทธิ์ผลว่า ควรส่งเสริมคุณธรรม “วินัย” ให้แก่เด็กและประชาชน รวมถึงข้อคิดเห็น
ต่อกระบวนการสอบสวน ดังนี้ ๑) การจะฟื้นฟูระบบคุณธรรมของประเทศได้ ต้องควบคุมระบบการสืบสวนให้
เบ็ดเสร็จตรวจสอบได้ ๒) กระบวนการทางกฎหมายต้องมีส่วนร่ วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๓) อาจมีการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี เข้ามาช่ว ยในกระบวนการสอบสวน เช่ น ระบบการแจ้งขั้น ตอนกระบวนการให้ กั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการจากัดการเข้าถึงของข้อมูล ๔) มาตรการทางกฎหมายต้องมีความชัดเจน และต้องมีการ
สื่อสารสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ๕) ระบบการสอบสวนต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่ วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ/คานอานาจ ซึ่งกันและกัน

1.5) ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและคุณธรรมเชิงพื้นที่ในจังหวัด
ต่างๆ ๓ แห่ง ดังนี้
๑.5.1) จังหวัดปัตตานี ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ได้ รับเชิญเป็นวิทยากรให้
ความรู้ ความเข้าใจการประเมินและการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด
ปั ต ตานี ภายใต้ แ ผนแม่ บ ทส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ งชาติ ในวั น ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จั ด โดยส านั ก งาน
วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
ปัตตานี เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวนกว่า ๑๒๐ คน จาก ๘๐ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมมีความ
เข้าใจรายละเอียดเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ๓ ระดับ ๙ ข้อ ที่เป็นแนวนโยบายของคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมากขึ้น

๑.5.2) จังหวัดสระบุรี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้
ความรู้ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จังหวัดสระบุ รี ประจาปี ๒๕๖๒
ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดโดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ณ วัดพระพุทธแสงธรรม จังหวัด
สระบุ รี ผู้ เข้ าร่ ว มอบรมจากตั ว แทนอ าเภอต่ างๆ ในจังหวั ด สระบุ รี ๑๓ อ าเภอ ผู้ บ ริห ารและเจ้ าหน้ า ที่
หน่ วยงานในสังกัดจังหวัด ๓๒ หน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในสระบุรี ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑, เขต ๒ จังหวัดสระบุรี รวมจานวน ๒๘๐ คน ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับความรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติการค้นหาปัญหา
ที่ต้องการแก้ไข ความดีที่ต้องการทาของแต่ละองค์กร พร้อมทั้งออกแบบโครงงานคุณธรรมที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้องค์กรจานวน ๑๘ โครงการ/กลุ่ม จากการสรุปผลการจัดกิจกรรมผู้อบรมได้รับความรู้และมีความ
เข้าใจในเป้าหมาย ทิศทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมากยิ่งขึ้น

๑.5.๓) จังหวัดพะเยา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้
ความรู้การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพะเยาและมหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนา
หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง ขับ เคลื่ อนสั งคมคุณ ธรรม “พอเพี ยง วินั ย สุ จริต จิตอาสา” ประจาปี
๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดโดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคม ศาลา
กลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ภายในงาน
มีการแสดงจากชุมชนคุณธรรม การประกวดอาหารพื้นบ้าน บูทชุมชนคุณธรรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง การ
ขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อน
เพื่อให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดคุณธรรม ของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดพะเยา กว่า ๓๐ หน่วยงาน
เกิดความตื่นตัวที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร และประกาศจุดร่วมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมตามบริบทของ
แต่ละองค์กรให้เต็มพื้นที่จังหวัดพะเยาต่อไป

๒) โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดังนี้
2.๑) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรคุณ ธรรมต้นแบบจังหวัดราชบุรี บริษัท ริกิการ์
เม้นส์ อ.โพธาราม และโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี องค์กร
ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๒๐ องค์กร ได้ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่ดาเนินการขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาแนวทางไปประยุกต์ใช้ในองค์กรตนเอง และได้ร่วมกันทากิจกรรมการให้
สิ่งของที่ขาดแคลนกับโรงเรียนคุณธรรมที่เป็นโรงเรียนชายขอบภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ และจัดเวทีสังเคราะห์ชุดความรู้จากองค์กรต้นแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและด้านวิชาการ
และคณะทางาน เพื่อเติมเต็มชุดความรู้องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ๒๐ กรณีศึกษา ให้เกิดความสมบูรณ์และ
สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพั ฒ นาองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ณ พนาศรมรีสอร์ท
นนทบุรี เกิดชุดความรู้องค์กรต้นแบบธุรกิจคุณธรรม จานวน ๒๐ กรณีศึกษา เพื่อนามาจัดพิมพ์เป็นเอกสาร
เผยแพร่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรธุรกิจสู่มาตรฐานธุรกิจคุณธรรมต่อไป

2.2) ศูนย์คุณ ธรรม ร่วมทากิจกรรมจิตอาสาทาฝายมีชีวิต ในวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม
๒๕๖๑ ที่บ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า ๕๐๐ คน ร่วมกับภาคีเครือข่ายและ
หน่ ว ยงานต่างๆ เช่น กองทุ น เวลาเพื่ อสั งคม กองทุ นเวลาเพื่ อสั งคม สหกรณ์ โคนมหนองโพ (ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ ) บริ ษั ท ราชาชู ร ส จ ากั ด กลุ่ ม หลงป่ าจากวิท ยาลั ย เทคนิ ค ดอนเมื อ ง ชมรมต้ น กล้ าอาสาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี องค์กรภาคธุรกิจ และนักเรียน ชุมชนของบ้านตะโกล่าง

2.3) กิจกรรม Kick Off ภายใต้โครงการคุณธรรมนาชีวิตตามแนวคิดศาสตร์พระราชาของ
บริษัทไทย โคโคนัท จ.ราชบุรี พร้อมทั้งการร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมด้านวินัยใส่ใจ
สุขภาพ ออกกาลั งกายลดพุ งลดโรค โดยมีอาจารย์ส ง่า ดามาพงษ์ นั กโภชนาการผู้ เป็นแบบอย่างที่ ดีของ
ประเทศมาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งกาหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกันในการสร้างวินัยไป
พร้อมๆ กันของพนักงานในบริษัทกว่า ๓๐๐ คน และเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ
ภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณ ธรรม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหัวใจอาสา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ณ โรงแรมอโนมาราชดาริ กรุงเทพมหานคร มีบริษัทเอกชนเข้าร่วมงานกว่า ๗๐ บริษัท ในงานนี้ได้รับ
เกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติ คุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อม
ปาฐกถาพิเศษ “องค์กรธุรกิจคุณธรรม” จากนั้นเป็นเวทีเสวนา “ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรม นาไทยสู่ความยั่งยืน”
โดยมี นายแพทย์ ชาญวิ ท ย์ วสั น ต์ ธ นารั ต น์ ผู้ อ านวยการส านั ก สนั บ สนุ น สุ ข ภาวะองค์ ก ร (สสส.) รอง
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการกลุ่ม
บริ ษั ท พรี เมี ย ร์ และ คุ ณ วี นั ส อั ศ วสิ ท ธิ ถ าวร ประธานคณะกรรมการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น และส่ ง เสริ ม
จรรยาบรรณหอการค้าไทย เป็นผู้ร่วมเสวนา

2.4) จัด เวทีอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริมคุณ ธรรมในองค์กร” ศูนย์คุณ ธรรม (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรม
หลักสูตร “นักส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” จานวน 2 รุ่น รายละเอียดดังนี้
1) เวที อบรมหลักสูตร “นั กส่งเสริ มคุณ ธรรมในองค์กร” รุ่ น ที่ 2 ในวันที่ ๑๘
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมกว่า ๘๐
คน ๕๐ บริษัท ซึ่งหลังจากการอบรมแล้วแต่ละบริษัทก็จะนาความรู้ที่ได้รับไปริเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กร และขยายผลเป็นวงกว้างมากขึ้น

2) เวทีอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริมคุณ ธรรมในองค์กร” รุ่น ที่ 3 ระหว่างวันที่
16 - 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยการอบรมครั้งนี้
มุ่งเน้น การพัฒ นาธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ กรอบความสมดุล 3 ประการ คือ ความสามารถในการแข่งขัน
(Competitive) การทาธุรกิจเพื่อสังคม ที่ต่อยอดมาสู่ SE (Social Enterprise) และการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม
(Environmental) ซึ่งเป็ น การมุ่งพั ฒ นาคนในองค์กรให้ เป็น คนดี มีความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคม และมีระบบ
ตรวจสอบที่ดีเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณ ธรรม ผ่านกระบวนการมีส่ วนร่ว มและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้บนหลักคิดของ
ศาสตร์พระราชากับกระบวนการพัฒ นาองค์กรด้วย MIO ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชน 70 องค์กร
จานวนกว่า 120 คน

2.5) Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการในงานสมัชชาคุณ ธรรมระดับภาค ซึ่งในการ
ประชาสัมพันธ์นั้น ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและได้รับทราบความเป็นมาของโครงการ และหนังสือ
องค์ความรู้ของโครงการได้เผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป

2.6) โครงการจรรยาบรรณสัญจร ๔ ภาคโดยความร่วมมือกับหอการค้าไทย เพื่อ
ขยายแนวคิดของการสร้างต้นแบบธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลและแนวทางการบริหารองค์กร
อย่างมีจรรยาบรรณ ลงพื้นที่สัญจร ๔ ภาค โดยศูนย์คุณธรรมร่วมสื่อสารถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการเสวนา
เรื่องธุรกิจที่มีจรรยาบรรณกับการเติบโตที่ยั่งยืน ในหัวข้อ “การสร้างธุรกิจคุณธรรมสู่สังคมไทย” ดังนี้
 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๒๐ คน
 ครั้งที่ 3 ในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อาเภอ
เมือง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน
 ครั้งที่ 4 ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก
โฮเทล อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน

2.7) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสู่การเป็น Coach ส่งเสริมองค์กรธุรกิจ
คุณธรรม ณ โรงแรมโกลออร์คิด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดการ
สื่อสารและทาความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการใน
การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม

๒.8) จัด งาน Moral Business Forum ๒๐๑๙ “นวัตกรรมส่งเสริมคุณ ธรรม
องค์กรภาคเอกชน” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุนของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอก
ชฎา กรุงเทพมหานคร ได้เล็งถึงความสาคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) สู่การเป็น
องค์กรคุณธรรม ร่วมพัฒ นาสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) ให้แก่พนักงานในองค์กร น้อมนาหลัก
คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในองค์กร

2.9) ลงพื้นที่พบบริษัทเอกชนในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อแนะนาโครงการ
ซึ่งแต่ละแห่งมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อการยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมในเครือข่าย
ภาคธุรกิจเอกชน

๓) โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติ
ด้านสังคม โดยมีกิจกรรมการดาเนินงานที่สาคัญ คือ
3.1) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและนาเสนอแผนการ
ดาเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยศูนย์ธรรม ได้นาเสนอแผนโครงการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการ
ทุจริต” ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับทราบและเสนอแนะข้อคิดเห็น
เพื่อนาแผนสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่ควรขับเคลื่อนกับทุก
หน่วยงาน และชื่นชมศูนย์คุณธรรมฯ ที่ร่วมผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมให้กับองค์กรต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
จึงอยากให้มีการบูรณาการในเรื่องงบประมาณและกิจกรรม ร่วมกับ ป.ป.ช. เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานใน
งบปี ๒๕๖๓ ต่อไป
3.๒) จัดทาสื่อข้อมูลโครงการฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการ
อบรมฯ และระบบการสมัค รผ่านโปรแกรมออนไลน์ และเผยแพร่ในกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีการจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน ๒ ชิ้น และทา
ระบบการรับสมัครผ่านแบบ Google ฟอร์ม ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้ามาสมัครผ่าน
ระบบจานวนกว่า ๕๐ รายชื่อ
แบบฟอร์มการสมัคร

3.3) จั ด อบ รมหลั ก สู ต ร “วิ ท ยากรส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ” ศู น ย์ คุ ณ ธรรม
(องค์การมหาชน) และกรมการศาสนา จัดอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติ
ด้านสั งคม เพื่อ การขับ เคลื่ อนคุณ ธรรมเชิงพื้ น ที่ โดยได้รับ การสนั บสนุ นงบประมาณดาเนิน โครงการจาก
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ
ผู้เข้าอบรม ให้สามารถคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง ละอาย
เกรงกลั วต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้ง ประกาศเจตจานงสั งคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาค
ประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สนใจพัฒนาตนเองเป็น
องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม 4 ภาค รายละเอียดดังนี้
ภาคเหนือ
รุ่ น ที่ 1 ในวั น ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยจั ด อบรมที่ ภ าคเหนื อ เป็ น ภาคแรก
ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย โดยกระบวนการอบรมหลักสูตร “วิทยากร
ส่ งเสริม คุ ณ ธรรม” เน้ น การอบรมเชิงกิจ กรรม (Activity-based Training) จานวน ๑๒ ชั่ว โมง มุ่ งเน้ น ให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านสถานีเรียนรู้เครื่องมือการ
ส่งเสริมคุณธรรม ๔ ฐาน ได้แก่ สถานีชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และสถานีการพัฒนา
คุณ ธรรมเชิงพื้นที่ สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้ โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จั ดการฝ่ายปฏิบัติการ ๒ ศูนย์
คุณ ธรรม รวมทั้งเติมเต็มองค์ความรู้จากวิทยากรหลายท่าน ได้แก่ พลเอกศรุต นาควัช ระ คณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ บรรยายหั ว ข้ อ “หลั ก การคุ ณ ธรรมพื้ น ฐาน” (เสาเข็ ม ชี วิ ต ) กิ จ กรรมเรี ย นรู้
“วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น” กระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิ ตที่ให้ความสาคัญกับ
เด็กและเยาวชน เสริมสร้างจินตนาการ จิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม สายใยรัก พลังศรัทธา และแรงบันดาลใจ
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

รุ่ น ที่ 2 ระหว่ า งวั น ที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม กาสะลอง
โรงแรม เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ งานภาครัฐและประชาสังคมให้
เป็นผู้นาด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม และต่อต้านการทุจริต นาความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดาเนิน
กิจกรรมในองค์กร ตลอดจนจัดตั้งเป็นเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รุ่น ที่ 1 ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้ องประชุม โรงแรม
นภาลั ย อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี โดยมี ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชน และพระภิกษุ จานวนกว่า ๑๒๐ คน เข้าร่วม หลักสูตร “วิทยากร
ส่ งเสริ ม คุณ ธรรม” เพื่ อการขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นาคุณ ธรรมเชิ งพื้ น ที่ ด้ว ยมิติ ท างวัฒ นธรรมและมิติ ด้านสั งคม
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรม ให้มีความเป็นผู้นาด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผล การดาเนินกิจกรรมในองค์กรและเพื่อติดอาวุธ
สร้างความพร้อมให้กับวิทยากรแกนนา เพื่อนาไปขยายผล ต่อการเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่
สนใจมีความต้องการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น
มากขึ้น

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม พิมานการ์เด้น
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การฝึกอบรมได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาวการณ์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้เป็น กลุ่ม พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศ
ของการแบ่ ง ปั น โดยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ต รงของผู้ เข้ า ร่ ว มอบรม ที่ เป็ น Tacit
Knowledge อันเกิดจากการปฏิบัติ ที่กลายเป็นภูมิปัญญาปฏิบัติ ( Practical Wisdom) รวมถึงการนาความรู้
จากวิท ยากร ผู้ เข้ าอบรม และผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รงในการขับ เคลื่ อ นให้ เกิ ด การเรี ยนรู้ในมิ ติ ท างสั งคมที่
เหมาะสมตามบริบทของชุมชม ผ่านเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม อาทิ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทาง
สังคม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม การพัฒ นาเชิงพื้นที่ ตลอดจนกิจกรรม “ใจดวง
เดียวกัน” กิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) กิจกรรมสมดุลกายใจ
รวมทั้ง การบรรยาย “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น โดย
มีเข้าร่ว มและผ่ านการอบรม จากทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน รัฐ วิส าหกิจ ผู้ นาทางศาสนา ภาคประชาสั งคม
ภาคการศึกษา และประชาชนที่สนใจ จานวนทั้งสิ้น ๑๒๕ คน

ภาคกลาง
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมจานวนผู้เข้าอบรม ๑๓๗ คน ๑๑๓ โดยองค์กรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านสถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม ๔
ฐาน ได้แก่ สถานีชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และสถานีการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่
สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รี
สอร์ท อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การฝึกอบรมได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาวการณ์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม พร้อมทั้ง
สร้างบรรยากาศของการแบ่งปัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วมอบรม ที่เป็น
Tacit Knowledge อันเกิดจากการปฏิบัติ ที่กลายเป็ นภูมิปัญญาปฏิบัติ (Practical Wisdom) รวมถึงการนา
ความรู้จากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรงในการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ในมิติทางสังคมที่
เหมาะสมตามบริบทของชุมชม ผ่านเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม อาทิ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทาง
สังคม โครงงานคุณ ธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม การพัฒ นาเชิงพื้นที่ ตลอดจนกิจกรรม “ใจดวง
เดียวกัน” กิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) กิจกรรมสมดุลกายใจ
รวมทั้ง การบรรยาย “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น โดย
มีเข้าร่วมและผ่านการอบรม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้นาทางศาสนา ภาคประชาสังคม ภาค
การศึกษา และประชาชนที่สนใจ จานวนทั้งสิ้น 1๓๕ คน จาก ๒๔ จังหวัด

ภาคใต้
รุ่ น ที่ 1 ระหว่ า งวั น ที่ ๒๗-๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทวิ น โลตั ส จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชา
สังคมและชุมชน จานวนกว่า 123 คน ๙๕ องค์กรเข้าร่วม หลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เพื่อการ
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของผู้เข้าอบรมให้มีความเป็นผู้นาด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต และนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้และขยายผลดาเนินกิจกรรมในองค์กรและเพื่อติดอาวุธและความพร้อมให้กับวิทยากรแกนนาใน
การนาไปขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจอยากพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม
ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕–๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การฝึกอบรมได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวการณ์เรียนรู้แบบผู้ใหญ่
ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศของการแบ่งปัน โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้ เข้าร่วมอบรมที่เป็น Tacit Knowledge อันเกิดจากการปฏิบัติที่
กลายเป็ น ภู มิปั ญ ญาปฏิ บั ติ (Practical Wisdom) รวมถึ งการน าความรู้จ ากวิท ยากร ผู้ เข้ าอบรม และผู้ มี
ประสบการณ์ ตรงในการขับ เคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ในมิติทางสั งคมที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชม ผ่าน
เครื่องมือส่ งเสริมคุณธรรม อาทิ กระบวนการพัฒ นาคุณธรรมตามมิติทางสังคม โครงงานคุณธรรม องค์กร
คุ ณ ธรรม ชุ ม ชนคุ ณ ธรรม การพั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่ ตลอดจนกิ จ กรรม “ใจดวงเดี ย วกั น ” กิ จ กรรมวิ เคราะห์
พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนั งและละครสั้น (Movies Talk) กิจกรรมสมดุลกายใจ รวมทั้งการบรรยาย “แก้
ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น โดยมีเข้าร่วมและผ่านการ
อบรม จากทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ ผู้ น าทางศาสนา ภาคประชาสั งคม ภาคการศึ ก ษา และ
ประชาชนที่สนใจ จานวนทั้งสิ้น จานวนทั้งสิ้น ๘๓ คน

3.4) การลงพื้ น ที่ ติ ด ตามหนุ น เสริ ม การด าเนิ น งานของผู้ เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร
วิท ยากรส่ งเสริม คุ ณ ธรรม และวิ ท ยากรส่ งเสริ ม คุณ ธรรมต่อ ต้า นการทุ จ ริ ต ภาคเหนื อ และภาคกลาง
ประจ าปี งบประมาณ 2562 ระหว่างวัน ที่ 6 - 11 กั น ยายน 2562 ณ ชุม ชนคุ ณ ธรรมจังหวัดพะเยา
เชียงราย และพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นการนาความรู้ เครื่องมือ กระบวนการอบรมไปขยายผล ทั้งใน
องค์กรและภาคีเครือข่าย ผ่านการพัฒ นาปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่ อนคุณ ธรรมของสั งคม ให้ เกิดการ
เชื่อมโยงและบูรณาการร่วมในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ต่อยอดชุมชน
คุณธรรมอย่างยั่งยืน ดังนี้

 วัน ที่ 6 กั น ยายน 2562 ลงพื้ น ที่ เยี่ ย มชมการขั บ เคลื่ อ นงานส่ งเสริม คุ ณ ธรรม
ณ ชุม ชนวัดเปื๋ อ ยเปี ย ง อาเภอเชีย งคา จั งหวัด พะเยา ชุ มชนคุ ณ ธรรมที่ โดดเด่น เรื่อง วัฒ นธรรมไทยวน
(ไท-ยวน) ผ่านการพัฒ นาแบบพึ่งพาตนเอง บนราก ฐานของวิถีดั้ งเดิม คือ วัดเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน บนหลักคุณธรรม “สามัคคี พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา
 วัน ที่ 7 กัน ยายน 2562 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณ ธรรม ณ ชุมชน
วัดตาม่อน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชุมชนที่เน้นการสร้างเครือข่าย ด้วยพลังกล้าทาดี ใช้หลัก บ.ว.ร. ผสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับและมีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อน
งานส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนวัดหัวฝาย อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชุมชนคุณธรรมที่โดดเด่นด้านการ
ผสมผสานวั ฒ นธรรมไทยวน (ไท-ยวน) และไทยลื้ อ ผ่ านประเพณี วั ฒ นธรรมที่ โดดเด่ น อาทิ ประเพณี
ตานสลากภัต หรือ ประเพณีตานก๋วยสลาก หรือสลากภัต ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาแสดงความระลึกถึง
บรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ผ่านสิ่ งที่เรียกว่า ก๋วยสลาก และเมื่อ
ทาบุญแล้ว ชาวบ้านก็จะนาเอาข้าวสารที่ใส่ไว้ในภาชนะมาแจกทานให้กับยาจกให้ทั่วถึงกันทุกคน เรียกว่า
ประเพณีตานใส่ข้าวยาจก และการเสี่ยงทายผีหม้อนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนล้านนา ด้านโชคชะตา
และรักษาอาการเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
ผ่ า นการส่ งเสริ ม การสร้ างอาชี พ สร้ า งรายได้ และสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาอั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ เฉพาะถิ่ น อาทิ
ภูมิปัญญาจักสาน ศิลปะหัตกรรม การสานตะกร้า ทาสวนดอกไม้ และพวงมะโหด เป็นต้น
 วัน ที่ 8 กัน ยายน 2562 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณ ธรรม ณ ชุมชน
บ้านศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชุมชนคุณธรรมไทลื้อที่ยังคงวิถีชีวิตดั่งเดิม ผ่านการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น อาทิ บ้าน วัด และการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยผ้าทอไทลื้อที่ ชาวบ้านเป็นผู้ทอเอง
อีกทั้งมีความเชื่อและพิธีกรรมที่โดดเด่น อาทิ พิธีกาบ่อ พิธีสืบชะตา และลูกโยน จนได้รับการขนานนามว่า
“ไม่ต้องไปสิบสองปันนา เพียงแค่แวะมาที่ศรีดอนชัย”
 วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่ งเน้น
การน าความรู้ เครื่ องมือ กระบวนการอบรมไปขยายผล ทั้ งในองค์กรและภาคีเครือข่าย ผ่ านการพั ฒ นา
ปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือในทุ ก
ภาคส่วน นอกจากนี้ คณะติดตามฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม ๔ แห่ง ดังนี้ 1)
โรงเรียนจิรศาสตร์ โรงเรียนที่เน้นการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน ได้ซึมซาบอยู่ในวิถีชีวิตประจาวัน 2) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัย สีเขียวที่เน้นย้าการขับเคลื่ อนธรรมาภิบาล บริห ารงานด้วยความ
โปร่งใส และดาเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา 3) โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ
บารุงราษฎร์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่งเสริมวินัยด้านการจัดการชีวิตบนหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาโดยจัดตั้ง
ธนาคารขยะ ปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดจนส่งเสริมการออมให้กับเด็กนักเรียนจนเกิดเป็นพฤตินิสัย และ 4)
ชุมชนขนมหวาน บ้านต้นสะตือสามต้นในชุมชนเกาะเรียน ซึ่งเป็นชุมชมที่รวมตั วกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเพื่อ
ส่งเสริมการทาขนมไทยหลากหลายชนิด เช่น ม้าฮ่อ ล่าเตียง ทองหยิบ ทองหยอด ทั้งนี้ ผลจากการรวมกลุ่ม
เกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependence) ดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

และคนในชุมชนชาวเกาะเรียน อีกทั้ งยังส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนรุ่นปัจจุบันให้สามารถ
นาไปพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนากระบวนการรับรอง
การเป็นองค์กรคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑) ดาเนินการโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง“คุณธรรมสาหรับสังคมไทยปัจจุบัน การประยุกต์
มโนทัศน์เชิง จริยศาสตร์สู่มาตรฐานและกระบวนการขับเคลื่อน” ซึ่งผลจากการศึกษาจะนามาพัฒนากรอบ
ในการขับ เคลื่อนงานมาตรฐานและกระบวนการรับรองและ๒) ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนที่ใช้เครื่องมือ
ธรรมนูญชุมชนจานวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑) ชุมชนตาบลปลักปอม ตาบลแม่ขรี อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และ
๒) ชุมชนตาบลหนองหิน อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้สัมภาษณ์แกนนาชุมชนผู้ริเริ่มเครื่องมือ
ธรรมนูญชุมชน และชาวบ้านที่มีส่วนพัฒนาในประเด็น ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมได้เตรี ยมชุดคาถามในการสั มภาษณ์ (In-depth Interview) อาทิ ที่มาและสภาพปัญ หา บริบ ท
ชุมชนและต้นทุนการพัฒนา กระบวนการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหา ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัจจัย
และอุปสรรคในการดาเนินงาน ฯลฯ พร้อมจัดทาชุดข้อมูลกรณีศึกษาจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ชุมชนบ้านม้า
ร้อง อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น “ร่างมาตรฐานด้านคุณ ธรรม สู่การขับเคลื่อนองค์กร
คุ ณ ธรรม” เมื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยายน 2562 ณ ห้ อ งแมนดาริ น C ชั้ น 1 โรงแรมแมนดาริ น สามย่ า น
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานด้านคุณธรรม และเพื่อเปิดเวที
ให้เครือข่ายทางสังคมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริย

เดว ทรีปาตี ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงแนวทางพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมของ
ศูนย์คุณธรรมว่า เป็นการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม โดยไม่ได้เป็นการรับรองหน่วยงาน แต่เป็น
การสร้างมาตรฐานของคุณธรรมด้านต่างๆ และส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมเป็นองค์ กรส่งเสริมคุณธรรม โดย
มาตรฐานด้านคุณ ธรรมเป็ น เครื่ องมื อ แนวทางหรือ Guideline ให้ อ งค์ กรต่างๆ น าไปพั ฒ นาปรับ ปรุงให้
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และเกิดจากการร่วมคิดร่วมตัดสินใจด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
องค์ก ร ทั้ งนี้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ธรรมต้ องพั ฒ นาควบคู่กั บ จริย ธรรม ที่ มี ค วามเชื่ อมโยงกั น ต่อ ระบบต่ างๆ ซึ่ ง
ความสาคัญของการพัฒนาคุณธรรมอยู่ที่การปลูกฝังและผ่านกระบวนการคิดตัดสินใจที่เหมาะสม
หลั งจากนั้ น เป็ น การน าเสนอร่างมาตรฐานด้ านคุ ณ ธรรมส าหรับ องค์ ก ร น าคุ ณ ธรรม 4
ประเด็น คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เป็นคุณธรรมเริ่มต้นสาหรับส่งเสริมในองค์กร ประกอบไปด้วย
10 มิ ติ ดั ง นี้ พอเพี ย ง 3 มิ ติ คื อ 1) ความพอประมาณ 2) ความมี เหตุ มี ผ ลรอบรู้ ร อบคอบ 3) การมี
ภูมิคุ้มกัน วินัย 3 มิติ คือ 4) การปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา แบบแผนที่กาหนดร่วมกันของสมาชิกในองค์กร/
ชุมชน 5) การทาหน้าที่ของสมาชิกในองค์กร/ชุมชนโดยมุ่งความสาเร็จของงาน 6) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สุจริต 2 มิติ คือ 7) ความโปร่งใส 8) ธรรมาภิบาลขององค์กรและผู้นา จิตอาสา 2 มิติ คือ 9)
การดูแลรักษาทรัพยากรส่วนรวม และ 10) มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยแผนการดาเนินงานต่ อไปของ
ศูน ย์คุณ ธรรม คือ การพั ฒ นาเครื่องมือและกระบวนการเพื่ อขับ เคลื่อนร่วมกับองค์กรน าร่อง ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง และถอดองค์ความรู้จากการดาเนินงานต่อไป

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย รายละเอียด ดังนี้
1) การพัฒนายกระดับองค์กรไปสู่มาตรฐานคุณธรรม เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลและมีการเชื่อมโยงกิจกรรมที่ดาเนินการภายใน ตามแนวทาง
การส่งเสริมของศูนย์คุณธรรมและมีการกาหนดเป้าหมายให้โรงพยาบาลสามารถเป็นต้นแบบ ต่อไป

2) เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเทคนิค
การแพทย์คุณธรรม" ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และ ศูน ย์คุณ ธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้ อานวยการศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) ร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมสร้างการเป็นมนุษย์ในจิตใจผู้เรียน ในเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒ นานั กเทคนิ คการแพทย์ คุณธรรม" ภายใต้ความร่วมมือระหว่า ง สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณ ฑิตเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาหลักสูตร "นักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม" ของสภาคณบดีสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ทั้ ง นี้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ โดยเฉพาะ Life Assets Positive Power Of Thailand ร่ ว มกั บ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก มหาวิทยาลัยฉือจี้ ประเทศไต้หวัน (Dean College of Medicine, Tzu Chu University)
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์
คุณ ธรรม ร่ว มกับ ศ.ดร.ฉัตรเฉลิ ม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาสถาบั น ผลิตเทคนิคการแพทย์ แห่ ง
ประเทศไทย และคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชญาสิทธิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่
ปรึกษา สภาสถาบั น ผลิ ตเทคนิ คการแพทย์ฯ ได้ข้อสรุ ป ร่ว มกันที่จะพัฒ นาหลั กสู ตร workshop positive
psychology ให้เป็นทีม Training ภายใต้ความร่วมมือร่วมกันทั้งสองฝ่าย และหารือร่วมกันที่จะเชิญ รศ.นพ.
สุริยเดว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านมหาวิทยาลัยฉือจี้ ไต้หวัน จะพัฒนาความร่วมมือ (MOU)
ทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะ "ต้นทุนชีวิต" Life Assets ซึ่ง ฉือจี้ จะพัฒนาเป็นภาษาไต้หวัน
และท างานร่ ว มกั น ทั้ ง 2 ประเทศ โดยทางฉื อ จี้ ยิ น ดี เป็ น ที่ ป รึ ก ษา International consultant ของ
ศูนย์คุณธรรม

3) การส่งเสริมการนามาตรฐานกองทุนสวัสดิการไปใช้ ประเมินตนเอง (เป้าหมาย ๑๐%
ของกองทุนทั้งประเทศ ประมาณจานวน ๕๐๐ กองทุน) โดยเข้าร่วมเวทีภาคเพื่อทาความเข้าใจกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมตนเองของกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อนาสู่การยกระดับและเป็นที่ยอมรับของสังคม และ
เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้ง ๔ ภาค เห็นความสาคัญของการประเมินคุณธรรมของตนเอง เกิดจังหวัด
สมัครใจนาร่องพร้อมทั้งนาแนวทางการนามาตรฐานกองทุนสวัสดิการชุมชนคุณธรรม ไปวางแผนการประเมิน
คุณธรรมเพื่อนาผลมาวิเคราะห์ระดับของกองทุนสวัสดิการและนาสู่การส่งเสริมพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม
จานวน ๑๐ จังหวัด
3.1) การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานชุมชน ในเครือข่ายความสุขชุมชน มีชุมชน
เข้าร่วมกระบวนการ เป้าหมาย ๓๐ ชุมชน เวทีสัมมนาแกนนาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม“เครือข่าย
ความสุขชุมชน” จัดการสัมนาแกนนาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม“เครือข่ายความสุขชุมชน” ระหว่าง
วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีเครือข่ายความสุขชุมชน จานวน ๑๖ ชุมชน ๑๔ จังหวัด แกนนา รวม ๕๕
คน ผลจากการสั ม มนาร่ว มกัน กาหนดองค์ป ระกอบของแหล่ งเรียนรู้ เกิดแรงบั นดาลใจเห็ นกระบวนการ
เทคนิค วิธีการการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในพื้นที่/ชุมชน เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามบริบทของแต่ละ
พื้นที่ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างความอยู่ดีมีสุขในชุมชน และได้เสนอว่าควรไปศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่
จริงของแหล่งเรียนรู้ต้นแบบชุมชนคุณธรรมของเครือข่ายความสุขชุมชน
3.2) การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐาน โดยส่งเสริมความร่วมมือ
กับองค์กรที่มีศักยภาพในสังคม ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กร ดังนี้
๑) กองทุ น เงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึก ษา เกิดความชัดเจนในแผนงาน/โครงงานคุณ ธรรม จากการวิเคราะห์
“ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา” ออกมาเป็นแนวทางนาปฏิบัติร่วมกันในกรอบคุณธรรม ๔ ประการ
โดยเป็นกิจกรรมที่ดาเนินงานทั้งภายใน เกิดแนวทางข้อตกลงการทางานร่วมกันเกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วน
ร่วม เป็นการต่อยอดวัฒ นธรรมองค์กรเดิม กาหนดพฤติกรรมเพื่อปรับให้เป็นวิถีชีวิตของคนในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งผู้บริหารทั้งหมดจะนาแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมไปใช้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบต่อไป
๒) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) รับทราบแนวทางการดาเนินการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและจะนาไปหารือ
ร่วมกันภายในองค์กรอีกครั้งเพื่อการขยายผลต่อไป

4) การพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม อนุรักษ์และพัฒนา 9 เส้นทาง “ตามรอยศาสตร์
พระราชา” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและ
บรรยายพิเศษ “ศาสตร์พระราชากับคุณธรรมที่พ่อสอน” ในกิจกรรมโครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
ในแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เมื่อวัน ที่ 12 กัน ยายน 2562 ณ ห้ องแมคโนเลี ย 2-3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ค อนเวนชั่น เซ็น เตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ตลอดจนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 9 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางภาคเหนือตอนบน เส้นทางภาคเหนือ
ตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เส้นทางภาค
ตะวัน ออก เส้ น ทางภาคกลาง เส้น ทางภาคตะวันตก เส้ น ทางภาคใต้ฝั่ งตะวันออก และเส้ นทางภาคใต้ฝั่ ง
ตะวันตก เส้นทางละ 9 แหล่งเรียนรู้ รวมเป็น 81 แหล่งเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
เกิดพลังการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

65 เกิดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความพอเพียง “๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” บ้านศาลา
ดิน คลองขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน จากความร่วมมือของหน่วยงานภาคี ๓ องค์กร
ได้ แ ก่ ศู น ย์ คุ ณ ธรรม(องค์ ก รมหาชน) กองทุ น สื่ อ สร้ า งสรรค์ กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
สานักงานบริหารและจัดการความรู้(OKMD) และภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิทาดี บริษัททาดีทัวร์ บริษัท ตรีเพชร
อีซูซุเชลล์ จากัด จัดกิจกรรม ๕ ธันวา ตามศาสตร์พระราชา น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ชวนสื่อมวลชน
และประชาชนเรียนรู้วิชาศาสตร์พระราชา บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธาเพื่อความยั่งยืน รวม ๑๕๐ คน
ลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ใน ชุมชนบ้าน
ดินเป็น ๑ ใน ๙ เส้นทาง ๘๑ แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โครงการในพระราชดาริ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่

พระองค์ทรงพระราชทาน พื้นที่กว่า ๑,๐๐๙ ไร่ ให้ชาวบ้าน และเกษตรกรยากไร้ได้มีพื้นที่ทากินจนก่อเกิดเป็น
ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และศาสตร์ของพระราชา และทากิจกรรมการ
เรียนรู้กับชุมชนบ้านศาลาดินใน ๔ ฐานกิจกรรมได้แก่ ๑. สวนผลไม้และนาข้าว ๒. นาบัว ๓. บ้านฟักข้าว ๔.
บ้านข้าวตัง

6) เกิดการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
6.๑) โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา โดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูล า
นนท์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน
ระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง กิจกรรมครั้งนี้เกิดการแนะแนวการศึกษา เพื่อการส่งเสริมคุณธรรม ในการ
สร้างความมุ่งมั่นการเปลี่ยนแปลงความประพฤติให้กับเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง
จานวน ๑๐ โรงเรียน มีนักศึกษา นั กเรียนโรงเรียนนายร้อย ๔ เหล่าทัพ อาสามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องๆ
จานวน ๑๖๐ คน จาก ๓๗ สถาบัน
6.๒) เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล ร่วมกาหนดเป้าหมายการประเมิน
มาตรฐานองค์กรคุณธรรมร้อยละ ๑๐ ของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการทั่วประเทศหรือจานวน ๖๐๐ กองทุน
โดยใช้เครื่องมือการประเมินของศูนย์คุณธรรม และจะบูรณาการงานร่วมกับการสอบทานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลตามแผนงานของแต่ละกองทุนฯ
6.3) เกิดแนวทางการดาเนินโครงการ “ตามรอยพระราชา” ในปี ๒๕๖๒ เพื่อ
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในโครงการพระราชดาริ ๙ เส้นทาง ๘๑ ศูนย์เรียนรู้ทั่ว ๔ ภูมิภาค ให้เป็นศูนย์เรียนรู้
ถ่ายทอดหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ ๙

7) เกิดเครื่องมือในการบ่มเพาะคุณ ธรรมพื้น ฐานของสังคม ให้รู้จัก “ผิด ชอบ ชั่ว ดี ”
ให้ กับ นั กศึกษาแกนน า ซึ่งเป็ นเครือข่ายสถานศึกษาของศูนย์คุณ ธรรม ได้ แก่ ๑) โรงเรียนสตรีจรัส พิชากร
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒ นาทักษะ “เด็กอาชีวะมีดี” สร้างแกนนา “เด็กอาชีวะมีดี” เสริมศักยภาพ
แรงงานสายอาชีพ สร้างสังคมคุณธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม ๒) วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคน
พณิชการ จังหวัดสกลนคร เพื่อพัฒนาทักษะผู้นา จิตอาสา และการทางานเป็นทีม ร่วมส่งเสริมสังคมคุณธรรม

ในระดับประเทศต่อไป ๓) โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) อาเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒ นา
ทักษะ ด้านภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม

8) งานพัฒนาวิทยากรคุณธรรม
8.๑) ร่างหลักสูตร ผู้นาการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ “วิทยากรส่งเสริมคุณ ธรรม”
เพื่อสร้างแกนนาที่มีประสบการณ์ด้านงานคุณธรรมให้ยกระดับเป็นวิทยากรมืออาชีพ ขับเคลื่อนการส่ งเสริม
พัฒนาองค์กรต่างๆ ในสังคม จึงเป็นหลักสูตรที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันกาหนดนิยามของแต่
ละกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าอยู่ในกลุ่มใดและควรมีคุณสมบัติอย่างไรในแต่ละกลุ่ม กาหนดเกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมของ ๔ กลุ่ม ให้ชัดเจน โดยรุ่นที่ ๑ แบ่งกลุ่มเป้าหมายรวม ๘๐ คน ประเด็น
ละ ๒๐ คน พร้อมกับ ส่ งแบบส ารวจไปยั งแต่ละกลุ่ มเป้าหมายเพื่อนาข้อมูลพื้นฐานมาใช้เป็นข้อมูล ในการ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรในการประชุมครั้งต่อไป ปรับหน่วยการเรียนรู้และชื่อ
หัวข้อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ปรับแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม ให้มีคาถามที่ครอบคลุมและ
สามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลวิทยากรได้ และควรมีการทา pretest – posttest วัดความรู้ความเข้าใจ พร้อม
เฉลย เพื่อวัดความรู้ ความสาคัญ ด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม
8.2) จั ด อบรมการบริ ห ารนโยบายและกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาองค์ ก รคุ ณ ธรรม
สาหรั บ ผู้บ ริ หารยุค ใหม่ รุ่น ที่ ๑ มีผู้ เข้าร่ว มอบรมทั้ งสิ้ น จานวน ๔๒ ท่ าน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น ใน
ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ โดยมีกิจกรรมในการอบรม
ได้แก่ ๑) การรับฟังการบรรยายจากวิทยากร กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรม ทั้งในส่วนของที่มาการพัฒนาต่อยอด ความสาคัญต่อวิถีชีวิตใน
ระดั บ บุ คคล องค์กร ชุมชน สั งคม ประเทศและในระดับโลก พร้อมทั้งตัว อย่างของการพั ฒ นาองค์ธุรกิจ
คุณ ธรรมมาสู่ องค์กรคุณ ธรรมต้น แบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัช กาลที่ ๙
ต่อมา๒) กระบวนการเรียนรู้และเติมเต็ม หลักการ ขั้นตอน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ ของการพัฒนาองค์กร
คุ ณ ธรรมตามเกณฑ์ ข องคณะกรรมการส่ งเสริ ม ๓) กระบวนการกลุ่ ม ในการระดมความคิ ด แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ แ ละต่ อ ยอดกิ จ กรรมของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน/องค์ กรเพื่ อการพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น องค์ ก รส่ งเสริ ม
คุณธรรมและสร้างข้อตกลงร่วมในการจับมือ กับทางานต่อไป พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
โดยได้รั บ เกีย รติจ ากพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ คณะกรรมการส่ งเสริมคุณ ธรรม
แห่งชาติ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

9) เวทีตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ ๔ “ชุมชนเป็นสุข ด้วยพลังความดี ” ด้วยแนวคิด
“ชุมชนเป็นสุข ด้วยพลังความดี” จัดขึ้นโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การหาชน) และภาคีเครือข่ายความสุขชุมชน
ในวันเสาร์ที่๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนบ้านหนองกระโดนมน จ.สุพรรณบุรี
โดยนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ เป็นประธานในงาน และนายอาเภอหนองหญ้าไซ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนา
พื้นที่ ในเวทีได้มีการนาเสนอแนวคิด วิธีการในแต่ละรูปแบบตามแบบฉบับและอัตลักษณ์ของชุมชนในการสร้าง
ความสุขให้เกิดในชุมชน ด้วยการ ชม แชร์ เชียร์ และเชื่อมร้อยประสานเครือข่ายซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งได้นา
ต้นแบบกรณีศึกษามาเผยแพร่ด้วยการจัดบูธนิทรรศการเล่าเรื่องราววิถีความสุขของชุมชนและผลิตภัณฑ์ ต่างๆ
ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม จากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย และการจัดแสดงนิทรรศการขององค์กรเครือข่าย
ชุ ม ชนคุ ณ ธรรม กว่ า ๓๐ บู ธ ภายในงานมี ก ารระดมความคิ ด เห็ น ความสุ ข ชุ ม ชน เพื่ อ ระดมข้ อ เสนอไป
สนับสนุนในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ เกี่ยวกับเรื่องวินัยต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร
และสังคม เพื่อเป็นแนวทางเสนอรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการดาเนินกิจกรรม
ดังนี้
๑) คัดเลือกประเด็นสถานการณ์ทางสังคม และสถานการณ์คุณธรรมที่น่าสนใจ จานวน ๔ ประเด็น
อาทิ เหตุ ก ารณ์ ท ะเลาะวิว าทเด็ กมั ธ ยมวัด สิ งห์ ระหว่างการสอบในโรงเรีย น, จิ ตอาสาบริจ าคเงิน เพื่ อ ซื้ อ
เครื่องมือการแพทย์, เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ถูกรถชนไฟไหม้ มีประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ อาหารทา
ร้ายสุขภาพพระสงฆ์ เป็นต้น ๒) วิเคราะห์/สังเคราะห์ประเด็นทางสัง คมในมิติด้านคุณธรรม เพื่อนามาจัดทา
ประกอบชุดรายงานสถานการณ์ด้านคุณ ธรรม พร้อมทั้งสืบค้นข้อมูล ทางวิช าการเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล
ออนไลน์ และข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ เช่น เหตุการณ์พายุปาบึกพัดพื้นที่ภาคใต้ พบว่า ประเด็นคุณธรรมที่
เกิดขึ้น คือ ความมีน้าใจ เอื้ออาทร การมีจิตสาธารณะ และทาให้ชุมชนได้ทบทวนประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และ
หั น กลั บ มาทบทวนตัวเอง และหาวิธีการในการพึ่งพาตนเองให้ มากที่สุ ด เป็นต้น ๓) ติดตามและปรับปรุง
รายงานสถานการณ์คุณธรรมจากผู้ประกอบการ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งจัดทาบทวิเคราะห์รายงาน

สถานการณ์คุณธรรมที่เกิดขึ้น สาหรับการจัดทาองค์ความรู้แนวทางการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมโดยเครื่องมือ
ธรรมนูญชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนที่ใช้เครื่องมือธรรมนูญชุมชนในการทางาน จานวน ๒ แห่ง ได้แก่
๑) ธนาคารความดี ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และ ๒) ชุมชนบ้านม้าร้อง อาเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรี ขัน ธ์ โดยได้สั มภาษณ์ แกนน าชุม ชนผู้ ริเริ่ม เครื่อ งมือธรรมนูญ ชุมชน และ
ชาวบ้านที่มีส่วนพัฒนาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมได้เตรียมชุด
คาถามในการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) อาทิ ที่มาและสภาพปัญหา บริบทชุมชนและต้นทุนการพัฒนา
กระบวนการด าเนิ น งาน การแก้ ไขปั ญ หา ผลลั พ ธ์ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ปั จ จัย และอุ ป สรรคในการ
ดาเนินงาน โดยข้อมูลดังกล่าวจะนามาใช้ในการจัดทาองค์ความรู้ธรรมนูญชุมชน

2) จัดทารายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยปี ๒๕๖๒ จัดพิมพ์องค์ความรู้ ๑๐ ปรากฏการณ์
คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย จานวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อใช้ในการเผยแพร่ในงานต่างๆ ของศูนย์คุณธรรม
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม หัวข้อ พัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ
๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนคุณธรรม (เวทีที่ ๑) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมสังคมคุณธรรมหัวข้อพัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
รับผิดชอบ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ จานวน ๓๘ คน จาก ๒๗ หน่วยงาน ร่วม
ระดมความคิดเห็น กาหนดกรอบตัวชี้วัดคุณธรรม ๕ ประเด็น ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
รับผิดชอบ ชุดข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) ประสบการณ์การพัฒนาตัวชี้วัด ๒) ข้อจากัด และความท้าทาย
๓) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาตัวชี้วัดด้านคุณธรรม ๔) นิยามความหมายคุณธรรม ๕ ประเด็น ได้แก่ พอเพียง
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ

2) การจัดเวทีระดมสมองพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมในสังคมไทย (เวทีที่ ๒) ในวันอังคารที่ ๒๙

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ จานวน ๔๐ คน จาก ๒๒ หน่วยงาน ร่วมกาหนดกรอบตัวชี้วัด
คุณธรรม ๕ ประเด็น ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ชุดข้อมูลเบื้องต้นที่นาไปพัฒนา
ตัวชี้วัดคุณธรรม ๕ ประเด็นได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ

3) การจัดเวทีระดมสมองพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมในสังคมไทย (เวทีที่ 3) ในวันอังคารที่ ๑๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่ว มจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมรวม ๖๕ คน โดยมีรูปแบบเวทีแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ
๑) การบรรยาย “ดัชนีชี้วัดคุณธรรมสู่แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์”โดย ดร.วันฉัตร
สุว รรณกิตติ รักษาการที่ป รึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส านักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ในประเด็นทิศทางและเป้าหมายของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย และการนาดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมไปดาเนินการต่อ
๒) นาเสนอร่างดัชนีชี้วัด พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ที่มาจากเวที
ระดมความคิดเห็น การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และการทบทวนวรรณกรรม โดยตัวชี้วัดใน ๕ ประเด็น
คุณธรรมจะพิจารณาจาก ๓ ระดับ คือ ๑. ระบบ/โครงสร้าง ๒. การดาเนินการ ๓. ผลลัพธ์
๓) วงแลกเปลี่ยน โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ตัวชี้วัดทั้งหมดมีจุดร่วมกันอยู่ ๙ เรื่อง คือ ๑.
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า มีส่วนร่วม ๒. ทาตามกฎระเบียบ มาตรฐาน ๓. จัดการข้อมูลชัดเจน ๔. ดาเนินงานโปร่งใส
๕. รับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ๖. ทางานร่วมกันในองค์กร ชุมชน ๗. ทากิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม ๘. ดูแล
ทรัพยากรส่วนร่วม ๙. รู้ทันการเปลี่ยนแปลง โดยทิศทางการนาตัวชี้วัดไปใช้ต้องเป็นในลักษณะของแนวทาง
เพื่อให้แต่ละองค์กรหรือชุมชนไปพัฒนาตัวชี้วัดแบบลงรายละเอียดอีกครั้งตามบริบท

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๑) จัดงานประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: วินัยกับครอบครัวไทย” วันที่ ๔ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเกิดการแลกเปลี่ยนใน ๒ ประเด็น คือ ๑) เวที
ปลุกพลัง สร้างแรงบันดาลใจ : ถอดรหัสสร้างความสาเร็จได้ด้วยวินัย นาเสนอเวทีสร้างแรงบันดาลใจและจุด
ประกายสังคมให้กับครอบครัวยุคใหม่ ที่ต้องมีการปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคอนาคต โดย
การถอดรหัสความสาเร็จด้านวินัย และทักษะการดาเนินชีวิตด้านสังคม (Soft Skill) ๒) เวทีเสวนาวิชาการ
“วินัย สร้างได้ในครอบครัว ” เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมวินัยในครอบครัวยุคใหม่ ผ่าน
มุมมองของนักวิชาการและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด
๑๔๗ คน และจะจั ดทาโครงการประชุมวิช าการ คุณ ธรรมในพื้นที่ท างสังคม ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิดการ
นาเสนอรายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย โดยกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน รูปแบบเวทีวิชาการ
และดาเนินการจัดจ้างผู้ประกอบการ (Organizer) เพื่อบริหารจัดการและอานวยความสะดวกในการประชุม
วิชาการ พร้อมทั้งออกแบบสื่อสร้างสรรค์ในการประชาสัมพันธ์ในเวทีประชุมวิชาการ

๒) จั ด เวที วิ ช าการคุ ณ ธรรมในพื้ น ที่ ท างสั งคมจั ด ประชุ ม วิช าการคุ ณ ธรรมในพื้ น ที่ ท างสั งคม:
คุณ ธรรมกับ ปรากฏการณ์ ทางสั งคมไทย ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอศิล ปวัฒ นธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑๗๐ คน และนิทรรศการ ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรม จริยธรรม
ในสั งคมไทยในงานประชุมวิช าการคุณ ธรรมในพื้นที่ ทางสั งคม : คุณ ธรรมกับ ปรากฏการณ์ ท างสั งคมไทย
จานวน ๑ ชุด

กลยุทธ์ที่ ๓ ศูนย์สารสนเทศด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาพัฒนาศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศและการให้บริการ 4 กิจกรรม ดังนี้
๑) กิจกรรมพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) โดยมีจานวนข้อมูลของศูนย์คุณธรรมที่
เพิ่มเติมในฐานข้อมูล ได้แก่ องค์กรคุณธรรม จานวน 150 องค์กร ,วีดีทัศน์ จานวน 414 เรื่อง , หนังสือ
จานวน 278 เรื่อง และดาเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติม ปรับปรุงการจัดทาหมวดหมู่ และคาค้น
เพื่ อ เพิ่ ม ความรวดเร็ ว ในการค้ น หาข้ อ มู ล และหารือ ร่ ว มกั บ ศู น ย์เทคโนโลยี กระทรวงวัฒ นธรรม ในการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ 2563

๒) กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และคลังข้อมูลศูนย์คุณธรรม การจัดทาข้อมูลหลักสูตรการ
อบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม การรายงานสถิติเว็บไซต์ และการสร้างทีม Media Lab ที่ได้รับการเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการด้านสื่อสาร เพื่อเสริมสร้าง Content ในข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของศูนย์คุณธรรมให้มี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยจานวนสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 11,355 ครั้ง
3) กิ จ กรรมการพั ฒ นาระบบโมบายแอปพลิ เ คชั่ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล ด้ า นคุ ณ ธรรม (Mobile
Application) โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
3.1) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสิ่งตีพิมพ์เชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคีเครือข่าย สานักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) จานวน 8 เรื่อง , องค์ความรู้ศูนย์คุณธรรมจานวน 4 เรื่อง และ วีดีทัศน์ของศูนย์คุณธรรม
3 เรื่อง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Application ในระบบ IOS และ
3.2) จานวนองค์ความรู้ด้านคุณธรรมที่เผยแพร่ในแอพพลิเคชั่น (Moral Touch) ได้แก่ EBook 67 รายการ , สื่อส่งเสริมคุณธรรม 143 รายการ ,เครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม 153 รายการ ,บันทึก
ความดี 122 รายการ และจานวนผู้ดาวน์โหลดการใช้งานระบบ IOS =1,951 Android=1,025 รวมทั้งสิ้น
2,976 ครั้ง
3.3) ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมเผยแพร่ ก ารให้ บ ริ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง เสริ ม การใช้ งาน
แอพพลิเคชั่น (Moral Touch) และระบบประเมินตัวชี้วัดความสุข (HMI) จานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1) งานก้าว
พอดี ณ หอศิลปวัฒ นธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2) งานสัมมนาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนพระราชบัญญั ติ
มาตรฐานทางจริย ธรรม และ 3) งานบั น ทึ กข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่ งเสริมและพั ฒ นาวิถีแห่ งสติ
ร่วมกับ เสถียรธรรมสถาน
4) กิจ กรรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศออนไลน์ (Web form-Application) เพื่ อสนั บ สนุ น
ภารกิจองค์กร มีการดาเนินการพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์เพิ่มเติม จานวน 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ
แบบฟอร์มสารวจ ติดตามการดาเนินงานขององค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 2) ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
เสวนาวิชาการ “จิตอาสาอาเซียน : เรียนรู้ เข้าใจและก้าวไปด้วยกัน และดาเนินการนาเข้าข้อมูลและจัดทา
สรุปข้อมูล จากแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรม และธรรมาภิบาลของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล ร่วมกับ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม สรุปจานวนองค์กร ทั้งสิ้น 450 องค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและดาเนินการพัฒนาสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๑) การอบรมพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนวิชาชีพ “สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย” ในโครงการ
สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย จัดอบรมทุกวันเสาร์ จานวน ๕ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ –
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมจานวน ๔๐ คน เพื่อเกิดนักรณรงค์สื่อสารสังคม และสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตสื่อ สร้างสื่อที่ช่วยพัฒนาสังคม เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจจากการเรียนรู้การ
ทาหน้ าที่ ด้วยใจ (Mind fullness) น าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมภายใน มีความตั้งใจในการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนนาเสนอข้อมูลข่าวสาร มีหลักในการตั้ งคาถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปแบบ
ไม่สร้างความแตกแยก หรือละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันด้านรู้เท่าทันสื่อ ส่งเสริมสื่อดีให้เด็ก เยาวชน
และครอบครัว บุคลากรขององค์กรด้านสื่อสารมวลชน สื่อมวลชนอิสระ สื่อภาคพลเมืองที่มีแนวคิดสื่อสาร
สร้างสรรค์สังคม

2) จัดอบรม “เทคนิคถ่ายภาพ พาดหัว เขียนข่าวอย่างไรให้ Content แจ้งเกิด” ในวันที่ ๑๕ –
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการสร้างกระแสสังคมให้ศูนย์คุณธรรมเป็นที่
กล่าวถึงและใช้เป็นเครื่องมือสร้างความไว้วางใจในระดับองค์กรด้วยพลังของคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย และ
ทาให้องค์กรเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในวงกว้างโดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและ
เจ้ าหน้ าที่ ของศู น ย์ คุ ณ ธรรม และเจ้ าหน้ าที่ งานสื่ อ สารฯ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม จานวน ๘ คน รวมจานวน ๒๐ คน ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การพาดหัวข่าวที่น่าสนใจ และเรียนรู้
มุมถ่ายภาพที่สามารถนาไปใช้งานได้

3) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ “สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์
สังคมไทย” มีผู้ผ่านการอบรม จานวน ๓๖ คน จาก ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริษัท ที
โอที จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. เพื่อสร้างพลังเครือข่ายทางสังคม เกิดการสื่อสาร
ความดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เกิดนโยบายที่สนับสนุนการทาความดีในทุกระดับ รวมถึงการมีส่วนในการผลิต
และแผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างมีความรับผิดชอบและสร้าง
สังคมสันติสุขร่วมกัน "สื่อมวลชน" ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้ โดยมีนายธาดา
เศวตศิลา ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และรศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับและแถลงนโยบายการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วย
ระบบพัฒนาพฤติกรรมคนไทยพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

กลยุทธ์ที่ ๒ สื่อสารและรณรงค์คุณธรรมเป้าหมาย ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
๑) การนาเสนอภารกิจผู้บริหารองค์กรที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล หรือยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
ภารกิจงานสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สื่อสารสร้างการรับรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนต่อบทบาท ภารกิจขององค์กรในด้านการรณรงค์ทางสังคม และเผยแพร่ภาพลักษณ์
องค์กร เชื่อมโยงหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และประเด็นอื่นๆ ของสังคมกับนโยบายรัฐบาล
หรือยุทธศาสตร์ชาติ ตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจผู้บริหารทุกสัปดาห์ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

2) ศูน ย์คุ ณ ธรรม มอบโล่เกียรติ ย ศผู้ ออกแบบเข็ มบุ ค คลคุ ณ ธรรม แด่ น ายก่ อเกีย รติ ทองผุ ด
นายช่า งศิ ลปกรรมแห่งกรมศิลปากร ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้ องประชุม ๑ ชั้น ๑๖
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อม
ด้วยคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสที่ให้ความอนุเคราะห์
ออกแบบเข็มเชิดชูเกียรติบุคคลคุณธรรม เพื่อมอบเป็นเกียรติประวัติให้กับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
บุคคลคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จานวน ๒๕ ท่าน ภายใต้ โครงการ “๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้าน
ความดี”

3) กิจกรรม On Air ผลิต รายการโทรทัศน์ “กล้าทาดี” ส่งเสริมคุณธรรม และค่านิยมของสังคมไทย
ผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบต่างๆ ประจาปีงบประมาณ 2562 ได้มีการบันทึกเทป จานวน 10 เทป

4) ร่วมเสนอและผลิตรายการ ตามแผนการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริตและพฤติชอบ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
และกรมประชาสัมพันธ์ ดังนี้
4.1) ร่วมเสนอเนื้อหาในการผลิต “รายการฮีโร่ต้านโกง” เป็นรายการเรียลลิตี้ เกี่ยวกับ
การรณรงค์และต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการ
คอรัปชั่น เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ได้มีการบันทึกเทป จานวน 9 เทป

4.2) ร่ ว มเสนอเนื้ อ หาในการผลิ ต รายการกระเทาะเปลื อ กคอร์ รั ป ชั่ น ช่ ว งถอดรหั ส
คุ ณ ธรรม เป็ น รายการที่ สั ญ จรในพื้ น ที่ รู ป แบบรายการเป็ น การน าเสนอเนื้ อ หา กระบวนการด้ านการ
ปราบปรามการทุจริต ของเทศบาล ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมในการป้องการ
การทุจริต เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT โดยในเดือนธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ได้มีการบันทึก
เทป จานวน 5 เทป

4.3) จัดทาเนื้อหาในรายการ “รายการบันทึกสถานการณ์” สัมภาษณ์ สด ทาง FM ๙๒.๕
พร้อมเครือข่าย ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา ๐๘.๐๕ -๐๘.๓๐ น. เพื่อสร้างการรับรู้ เผยแพร่ บทบาท
ภารกิจของหน่วยงานแก่สาธารณะ ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ได้มีการบันทึกเทป 4 เทป
4.5) ผลิต รายการโทรทัศน์ “Grow up วัยรุ่นครั้งเดียว” ในปีงบประมาณ 2562 ได้มี
การบันทึกเทป จานวน 31 เทป

4.6) ร่วมผลิตรายการ The Vision กับสถานีโทรทัศน์เจริญเคเบิลทีวี นาเสนอวิสัยทัศน์
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ได้
เนื้อหารายการที่สะท้อนให้เห็นนโยบายส่งเสริมองค์กรคุณธรรม และส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมให้เกิดการรับรู้
ส่งเสริมการทาความดีในสังคม จานวน ๒ ตอน

4.7) ขั บ เคลื่ อ นองค์ กรคุ ณ ธรรม (Co-Brand) โดยเข้ าร่ว มประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
พัฒนาระบบเชื่อมโยง Co Brand ส่งเสริมสังคมคุณธรรม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น วันที่
๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และร่วมงาน ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี ๒ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดนิทรรศการคุณธรรมได้แลกเปลี่ยนแนวคิด
ธีมงาน “คุ้มค่าทุกนาที ทาความดีด้วยหัวใจ” ผ่านการถ่ายทอดออกมาเป็นนิทรรศการคุณธรรม

5) กิจ กรรม Online ผลิ ต content เผยแพร่ เพจ “Moral Center” (Social Network Based)
Youtube ศูน ย์ คุณ ธรรม Moral Channel และการสร้าง Digital Content : สร้างสรรค์เนื้ อหาความรู้ใน
รูปแบบไฟล์ดิจิทัล และเขียนเรียบเรียงข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจขององค์ กรต่อ
สาธารณะ ตามช่องทางเว็บไซต์และอินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทางเฟสบุ๊คและทาง line

6) กิจกรรม On ground การเผยแพร่และสร้างการรับรู้ แก่ เครือข่ายและประชาชนทุกภาคส่วนถึง
ภารกิจ กิจกรรม และผลรับเชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาล
ใจในการทาความดี ดังนี้
6.๑ การร่วมจัดบูธนิทรรศการ การเผยแพร่และสร้างการรับรู้ แก่เครือข่ายและประชาชน
ทุกภาคส่วนถึงภารกิจ กิจกรรม และผลรับเชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รวมไปถึงการ
สร้างแรงบันดาลใจในการทาความดี
6.๒ กิจกรรมจิตอาสา โดยมีการดาเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้
 มอบถุงยาพอเพียง เพื่อให้โรงพยาบาลได้นาไปใส่ยาแทนการใช้ถุงพลาสติก
ช่วยลดโลกร้อน ในวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

 กิจกรรม “จิตอาสา พับถุงยาพอเพียง” ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรม “จิตอาสา พับถุงยา
พอเพียง” ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีบริษัทบิกซี ชุปเปอร์เซนเตอร์ จากัด
(มหาชน) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย co-brand อาทิ การปะปานครหลวง บริษัท ทีโอที จากัด กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรม จานวนกว่า ๑๕๐ คน เพื่อ
รณรงค์ส่งเสริมจิตอาสา และลดการใช้ถุงพลาสติกโดยนากระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาพับถุงกระดาษมอบให้กับ
โรงพยาบาลแทนถุงยาที่ เป็ น พลาสติก ซึ่งเป็ นกิจกรรมขยายผลต่ อเนื่อง จากการรณรงค์ส มัช ชาคุณ ธรรม
แห่ งชาติ ที่เน้ น ประเด็น วินั ย การจั ดการขยะ และคุณ ธรรม ๔ ประการ ให้ ขยายผลในวงกว้างร่ว มกับภาคี
เครือข่าย

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๑) ประชุมภาคี Co Brand หารือความร่วมมือขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยทุนชีวิตพลังบวก
เมื่ อ วั น ที่ ๖ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ณ บริ ษั ท ที โ อที จ ากั ด (มหาชน) ส านั ก งานใหญ่ ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ
กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมเพื่อรายงานการขับเคลื่อนคุณธรรม และวางแผนการขับเคลื่อนงานใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กร Co brand ทั้ง ๑๙ องค์กร มีผู้เข้าร่วมจานวน ๓๓ คน ๑๕
องค์กร ซึ่งจะมีแนวทางการขับเคลื่อนงานในปี ๖๒ คือ มี ๓ แนวทาง ได้แก่ ๑) เป้าหมายร่วม (คุณธรรม ๔
ประการ) สร้างการเปลี่ยนแปลงคนใน กว่า ๑๙ องค์กรชั้นนา ให้เป็นแบบอย่างชี้นาองค์กรอื่นๆ ๒) นาเสนอ
แนวทางและกิจกรรมสาคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมที่เป็นประเด็นร่วม เช่น สร้างกระแสสังคม Viral Clip
ความดี เป็นต้น ๓) เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทางสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน
เช่น แสดงพลังในงานสมัชชาคุณธรรมภาคและสมัชชาชาติ , การสร้างรายการ “เยี่ยมบ้าน Co-brand” , การ
ร่วมโครงการ “ตามรอยพระราชา” ใน ๘๑ ศูนย์เรียนรู้ , การเป็นภาคีหน่วยงานร่วมสร้างหลักสูตรส่งเสริม
คุณธรรม

๒) ศูน ย์คุณ ธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน ประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อน
สังคมคุณ ธรรม ชู “เสถีย รธรรมสถาน เป็ น Spiritual Model” ต้น แบบสั งคมแห่ งการยุติ ความรุน แรง
พร้อมขยายผลสู่ภาคีองค์กรคุณธรรม ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เสถียรธรรมสถาน ซึ่งแม่ชี
ศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ ก่อตั้งเสถีย รธรรมสถาน ได้ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณ ธรรม ในงาน
สัมมนาภาคีเครือข่ายสตรีคือสติ “สร้างสติสู่สตรี...สร้างสุขสู่สังคม” ยกระดับความสุข ๓ ขั้น สุขง่ายใช้น้อย
สุขเมื่อสร้าง สุขเมื่อให้ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วย อาคารธรรมาศรม ณ เสถียรธรรมสถาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับนานาชาติ (อาเซียน)
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยมีการ

ด าเนิ น การจั ด งาน “เสวนาวิ ช าการ: จิ ต อาสาอาเซี ย น: เรี ย นรู้ เข้ า ใจ และก้ า วไปด้ ว ยกั น ”
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น
๘๐ คน กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย ๑) การเสวนาวิชาการ: จิตอาสาอาเซียน: เรียนรู้ เข้าใจ และ
ก้าวไปด้วยกัน”แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนจิตอาสาในอาเซียนและทิศทางในอนาคต และ
๒) เวทีเปิดตัวหนังสือ “จิตอาสาอาเซียน” นาเสนอประสบการณ์การลงพื้นที่ศึกษาองค์กรที่ขับเคลื่อน
งานจิตอาสาในอาเซียน และข้อค้นพบจากการศึกษาของคณะนักวิจัยในโครงการวิจัยจิตอาสาในอาเซียน

ภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทรและดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจรับงานเสวนาวิชาการ
จิตอาสาอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม
1) กิจ กรรมการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี โดยด าเนิ น การพั ฒ นากิ จกรรม ดั งนี้
1) ปรับปรุงระบบสารองข้อมูล สาหรับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในศูนย์คุณธรรม 2) ปรับปรุงระบบรักษา
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Antis Virus) สาหรับผู้ใช้งานศูนย์คุณ ธรรม เพื่อให้ คลอบคลุมการ
ทางาน และมีฐานข้อมูลที่ ทันสมัยในการป้องกันภัยคุกคามของเครื่อ งคอมพิวเตอร์ และ 3) ดาเนินการต่อ
สัญญาการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มขึ้น
2) กิ จ กรรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน ระบบบริ ห ารการประชุ ม
(E-meeting) โดยใช้ระบบการเก็บฐานข้อมูลกลางผ่านระบบ Own Cloud และใช้งานข้อมูลทางแท็บเล็ต
เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุมคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการต่างๆ รวมทั้งสิ้นสามารถประหยัด
การใช้กระดาษ = 12,344 แผ่น คิดเป็นจานวน เงิน 27,496 บาท
3) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (Moral Next) ดาเนินการจัด
ประชุมกลุ่มย่อย หารือการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 4.0 (Moral Next) ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ
เพื่อหารือประเด็นของการเงิน งานบุคคล พัสดุ บัญชี และการเชื่อมต่อระบบธนาคารกรุงไทยในการเบิกจ่าย
และการกาหนดกระบวนการขั้นตอน (Flow) ในการอนุมัติตามลาดับขั้นต่างๆ หารือประเด็นการทาข้อมูล
ระบบ โดยตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้ระบบจริงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

4) กิจกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของศูนย์คุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนบริห ารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมเข้า
ร่วมจานวน ๔๕ คน ประกอบด้วย ๒ ภารกิจงาน คือ ๑) ภารกิจงานหลัก ได้แก่ งานสมัชชาคุณธรรม งาน
พัฒนาเครือข่ายและงานวิทยากรคุณธรรม งานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม งานสื่อสารและรณรงค์ทาง
สังคม งานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๒) ภารกิจงานสนับสนุน ได้แก่ งานแผนงบประมาณและ

ติดตามประเมินผล งานทรัพยากรมนุษย์ งานการเงิน งานพัสดุ และงานเลขานุการ โดยวิเคราะห์จัดทาแผน
ความเสี่ยงใน ๕ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านผู้รับบริการและภาคีเครือข่าย ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน
(บุคลากร , ระบบงาน , ระบบ IT , เครื่องมือเครื่องใช้ , สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน) ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา รวมถึงการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยง และจัดทาแผนปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในต่อไป
๕) กิจ กรรมการจั ด ทาแผนยุทธศาสตร์และการพั ฒ นาบุ ค ลากรของศู น ย์คุ ณ ธรรม ระยะ ๕ ปี
เพื่ อให้ ก ารดาเนิ น งานขั บ เคลื่ อนส่ งเสริ ม คุณ ธรรมของศู น ย์ คุณ ธรรมเป็ น ไปอย่ างมี เป้ าหมายและทิ ศ ทาง
คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม จึงมีมติเห็นชอบให้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรของศูนย์
คุณ ธรรม ระยะ 5 ปี ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณ ธรรม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี
กระบวนการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ แ ละระบบโครงสร้ า งงานศู น ย์ คุ ณ ธรรม ระยะ 5 ปี ประกอบด้ ว ย 4
กระบวนการสาคัญ ได้แก่ 1) การรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายผู้รับบริการ (customer) และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สาคัญต่อการขับเคลื่ อนงานของศูนย์คุณธรรม 2) การจัดทาวิสัยทัศน์ เป้าหมายพันธกิจ แผนที่กลยุทธ์
(strategy map) 3) การจัดทาแผนปฏิบัติการ (strategic action plan) และ 4) การจัดทากรอบโครงสร้าง
ระบบงาน โดยแต่ละกระบวนการเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
ในทุกระดับ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562

