
ยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏรูิปประเทศ แผนพฒัน์ฯ ๑๒ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบาย รมต

(1) โครงการสมัชชาคุณธรรม 11.1627 3 10 9 1 ๔ ๓

(2) โครงการส่งเสริมการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม

7.9141 3 10 9 1 ๔ ๓

(3) โครงการวจิัยและนวตักรรมระบบ
พฤติกรรมไทย

7.3420 3
6

10 9 1
6

๔ ๓
(เร่งด่วน) 10

(4) โครงการพัฒนาวทิยากรส่งเสริม
คุณธรรมและประเมินรับรององค์กร
คุณธรรม

1.2550 3 10 9 1 ๔ ๓

2 แผนงานพืน้ฐานด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที ่1 : องค์
ความรู้ด้านการพัฒนา
คุณธรรมความดีพร้อม
ให้บริการ

(1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้และนวตักรรมด้านคุณธรรม

2.1000 3 10 9 1 ๔ ๓

(2) โครงการส่ือสารเสริมสร้างสังคม
คุณธรรมอยา่งยัง่ยนืในยคุ Thailand 
4.0 “MORAL Digital Team”

1.5500 3 10 9 1 ๔ ๓

(3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของศูนยคุ์ณธรรมให้เป็นองค์กร
มาตรฐานตามระบบคุณภาพ

0.2971 3 10 9 1 ๔ ๓

3 แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

(1) โครงการส่งเสริมเครือข่ายทาง
สังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทาง
วฒันธรรมและมิติด้านสังคม

4.0860 6 21 11 6 ๔ ๓

แผนงานยทุธศาสตร์
ปรับเปล่ียนค่านิยมและ
วฒันธรรม

1

แบบสรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนงาน/โครงการ ของ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่
แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณ

(ลบ)
ความสอดคล้อง (ระบุด้าน/ประเด็น/ข้อ)



งบประมาณ : 11,162,700 บาท
แผนงาน  :  แผนงานยทุธศาสตรป์รบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิประเดน็ที่ ๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
R แผนปฏริปูประเทศ : ด้านสังคม
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยทุธศาสตรก์ระทรวงวฒันธรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

R แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมฯ : สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
R นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความรว่มมือนานาชาต ิ  ศูนยคุ์ณธรรม(องค์การมหาชน)

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

งบโครงการ 11,162,700 บาท
 กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดบัจงัหวัดและระดบั
ภมูิภาคและสมัชชาชาติ

 1.1 การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดบัจงัหวัดและระดบัภมูิภาค
 1) การประชุมสร้างความเขา้ใจและเตรียมการจัดงานร่วมกบัองค์กร
ภาคีในพื้นที่ ๔ ภมูิภาค จ านวน 3 คร้ัง/ภมูิภาค

 3 คร้ัง/ภาค 12 คร้ัง 592,800          พะเยา 
อดุรธานี 
อยธุยา 

สุราษฎร์ธานี

148,200 148,200 148,200 148,200      

โครงการ : สมัชชาคุณธรรม

การประเมินผล  : 
ส่วนที่ ๑ การประเมินผลกระบวนการขบัเคล่ือนสมัชชาคุณธรรม ของศูนยคุ์ณธรรมและหน่วยงานองค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่น ากรอบแนวทางการด าเนินงานจากขอ้เสนอเชิงนโยบาย ปฏญิญาคุณธรรม /ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนัของภาคีเครือขา่ย ไปขยายผลสู่การปฏบิัติในองค์กร เพื่อประเมินผลส าเร็จ
ด้านปริมาณ  ด้านคุณภาพ การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการขบัเคล่ือนงานสมัชชาคุณธรรมในคร้ังต่อไป
ส่วนที่ ๒ การประเมินผลการด าเนินการขบัเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติของหน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริม/ขบัเคล่ือนคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติในช่วงส้ินปี

ผลสัมฤทธิ์หรอืประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
๑. เกดิการผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจนเป็นวาระคุณธรรมระดับภมูิภาค ระดับชาติ
๒. เกดิการขบัเคล่ือนวาระด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับต่างๆ อยา่งกว้างขวาง 
๓. หน่วยงานองค์กรเครือขา่ยสมัชชาคุณธรรมในพื้นที่เป้าหมายสามารถน าปฏญิญาคุณธรรม/ประกาศเจตนารมณ์ที่เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัในเวทีสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ ไปขยายผลสู่การปฏบิัติอยา่งเป็นรูปธรรมในทุกจังหวัดที่ด าเนินการ
๔. ท าใหสั้งคมตระหนักถงึความส าคัญและความจ าเป็นในการร่วมแกไ้ขปัญญาคุณธรรม ของสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมการน านโยบายสาธารณะเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมไปขยายผลสู่การปฏบิัติอยา่งจริงจัง

หลักการและเหตผุลโดยสรปุ : รัฐบาลได้มีนโยบายในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี โดยมีเป้าหมายใหป้ระเทศไทย มั่นคง มั่งค่ัง ยัง่ยนื ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐ เพื่อสร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเหน็ชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)  
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ใหเ้ป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพื่อใหทุ้กหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการส่งเสริมคุณธรรม โดยน ากลไกประชารัฐมาใช้เป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนแผนแม่บทฯ ดังกล่าว สมัชชาคุณธรรม เป็นเวทีกลางของการเชื่อมโยง และรวมพลังหน่วยงาน องค์กร เครือขา่ยทางสังคม ในการขบัเคล่ือนด้านคุณธรรม ความดี และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ใหเ้กดิขอ้ตกลงร่วมกนั เพื่อส่งเสริม พัฒนาแกไ้ขปัญหาด้านคุณธรรมน าไปสู่การปฏบิัติ รวมถงึการผลักดันนโยบาย/วาระด้านคุณธรรมในระดับต่างๆและความร่วมมืออาเซียน ในปีงบประมาณ 2563  เป็นการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภมูิภาคและระดับชาติ เพื่อขบัเคล่ือนกจิกรรมตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือขา่ยสมัชชาคุณธรรมแหง่ชาติในปีที่ผ่านมา และ
ขบัเคล่ือนนโยบาย ตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติในปีที่ 4 ครอบคลุมหน่วยงานทุกภาคส่วน และรวมพลังเครือขา่ยองค์กรในการผลักดันใหเ้กดินโยบายด้านคุณธรรมในระดับองค์กร และระดับพื้นที่จังหวัด ภมูิภาค ระดับชาติ และน านโยบายดังกล่าวไปขยายผลสู่การปฏบิัติในทุกภาคส่วนของสังคมไทย

เป้าหมาย
พ.ศ. 2563 งบประมาณ 

(บาท)

ตวัชี้วัดความส าเรจ็  : 
เชิงปรมิาณ 
๑. จ านวนองค์กร เครือขา่ยที่เขา้ร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและประกาศตัวเป็นองค์กรที่จะขบัเคล่ือนคุณธรรม ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ องค์กร
๒. จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม/กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดภมูิภาค ระดับชาติ และการขบัเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน
๓. ชุมชน/องค์กร/เครือขา่ยคุณธรรมต้นแบบ  ได้มีพื้นที่น าเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อสาธารณะในงานสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐ องค์กร/กรณีตัวอยา่ง
๔. จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ทั้งการเขา้ร่วมกจิกรรม /การรับรู้ผ่านส่ือต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน  
๕. มีระบบฐานขอ้มูลสมาชิกเครือขา่ยคุณธรรมในระดับภมูิภาค ระดับชาติ จ านวน ๑ ฐานขอ้มูล มีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ องค์กร
๖. องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๔ เร่ือง
เชิงคุณภาพ 
๑. หน่วยงาน องค์กร กลุ่มเครือขา่ยทางสังคมในพื้นที่เป้าหมายที่เขา้ร่วมกจิกรรมสามารถน าองค์ความรู้ด้านคุณธรรม แนวนโยบายด้านคุณธรรมทั้งในระดับองค์กร ระดับชาติที่เกดิจากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมไปขยายผลได้ตามบริบทของแต่ละองค์กร
๒. ขอ้ตกลงร่วม/ประกาศเจตนารมณ์ และขอ้เสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของสมัชชาคุณธรรมระดับภมูิภาค ระดับชาติ เกดิจากกระบวนการมีส่วนร่วมและน าสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคมในระดับต่างๆ อยา่งเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์  : 
1. เพื่อสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขบัเคล่ือนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติและสนับสนุนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวขอ้งด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแนวนโยบายสู่การปฏบิัติของทุกภาคส่วน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการด าเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือขา่ยทางสังคมอยา่งเป็นระบบ ในการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่ ที่จะน าไปสู่การผลักดันประเด็นงานการส่งเสริมคุณธรรมของชาติผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่จังหวัด ภมูิภาค และระดับชาติ
3.เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนากลไกการขบัเคล่ือนคุณธรรมกบัหน่วยงาน องค์กร ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ระยะเวลาด าเนินการ  : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563

แผนปฏบิตักิารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาด าเนินการ

หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม(องค์การมหาชน)

ผู้รบัผิดชอบรายการ
พ้ืนที่

ด าเนินการ
(ระบุจงัหวัด)



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

เป้าหมาย
พ.ศ. 2563 งบประมาณ 

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบรายการ

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบุจงัหวัด)

 2) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดในพื้นที่ 4 ภมูิภาค  เวทีสมัชชา
ภาค องค์กร

ร่วมจัด

4 คร้ัง 
100 องค์กร

2,623,600       พะเยา 
อดุรธานี 
อยธุยา 

สุราษฎร์ธานี

655,900 655,900 655,900 655,900

 3) การประชุมสรุปผลและติดตามการขบัเคล่ือนหลังงาน ใน 4 ภมูิภาค  1 คร้ัง/ภาค 4 คร้ัง 777,000          พะเยา 
อดุรธานี 
อยธุยา 

สุราษฎร์ธานี

194,250 194,250 388,500

 4) จัดท าวีดีทัศน์ถอดบทเรียนผลการขบัเคล่ือนสมัชชาคุณธรรมระดับ
ภมูิภาค

 องค์ความรู้ใน
รูปแบบ

วิดีทัศน์ : เร่ือง

 1 เร่ือง 150,000         50,000 100,000

 1.2 การจดัสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
1) เวทีระดมความคิดเหน็และเชื่อมโยงเครือขา่ยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
การขบัเคล่ือนสมัชชาคุณธรรมแหง่ชาติ ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่

คร้ัง 1 คร้ัง 138,400         กรุงเทพฯ 138,400      

2) เวทีเตรียมสมัชชาคุณธรรมแหง่ชาติ (Pre–assembly) 
จ านวน 1 คร้ัง

องค์กร 100 องค์กร 240,550         กรุงเทพฯ 240,550      

3) การสนับสนุนงานวิชาการและการจัดท าองค์ความรู้ 500,000         กรุงเทพฯ 150,000      200,000      150,000      
4) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหง่ชาติ องค์กรร่วมจัด 150 องค์กร 3,258,800      กรุงเทพฯ 250,000      250,000      250,000      250,000      2,000,000   258,800      
5) เวทีสรุปผลการจัดงานขององค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรมแหง่ชาติ  องค์กร

วิดีทัศน์สรุปผล
150 องค์กร 

 1 เร่ือง
211,550         กรุงเทพฯ 211,550      

6) การติดตาม ประเมินผลการขบัเคล่ือนสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ  องค์กรที่เขา้
ร่วม

กระบวนการ

250 องค์กร 200,000         กรุงเทพฯ 100,000      70,000        30,000        

 กิจกรรม 2 การส่งเสรมิและพัฒนาความรว่มมือดา้นคุณธรรมกับ
นานาชาติ

 1) เวทีเชื่อมโยงความร่วมมือหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกเครือขา่ย
คุณธรรมนานาชาติด้านจิตอาสา

 หน่วยงานภาคี  10 ประเทศ 355,900         กรุงเทพฯ 355,900      

 2) การส ารวจและสังเคราะหข์อ้มูลต้นทุนทางคุณธรรมจากของกลุ่ม 
องค์กรของประเทศอาเซียนเพื่อจัดท าแนวทางการบูรณาการความ
ร่วมมือการขบัเคล่ือนคุณธรรมอาเซียน

องค์ความรู้ 1 เร่ือง 200,000         กรุงเทพฯ 50,000        150,000      

 3) เวทีสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมใน
ประเทศอาเซียนและนานาชาติ

 ประเทศที่เขา้
ร่วม

10 ประเทศ 344,100         กรุงเทพฯ 344,100      

 4) การจัดท าองค์ความรู้สรุปผลการขบัเคล่ือนกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมในประเทศอาเซียนและนานาชาติ ในปี 2563

 วิดิทัศน์ผล
การขบัเคล่ือน

1 เร่ือง 100,000         กรุงเทพฯ 100,000      

 กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการขับเคลื่อนยทุธศาสตรช์าตดิา้นการ
ส่งเสรมิคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต ิตาม
กรอบแนวทางคณะกรรมการส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาติ

 1) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการขบัเคล่ือนคุณธรรมตาม
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระทรวง

 ผู้แทน
กระทรวง

20 กระทรวง 162,800         กรุงเทพฯ 162,800      

 2) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการขบัเคล่ือนคุณธรรมตาม
แผนแม่บทระดับจังหวัดในภมูิภาค 4 ภาค

  ผู้แทนกลไก
จังหวัดในแต่

ละภาค

 4 ภาค 
77 จังหวัด

1,307,200      จังหวัด
ชายแดนใน 4

 ภาค

331,800      331,800      331,800      311,800      

รวมการใช้จา่ยรายเดอืน 11,162,700   198,200 530,000 1,472,800 1,470,200 1,054,100 1,026,050 1,440,700 1,150,300 2,000,000 358,800 431,550 30,000
รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 11,162,700   

รอ้ยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 100                41 7
2,201,000 3,550,350 4,591,000 820,350

20 32



โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม
งบประมาณ : 7,914,100  บาท
แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรป์รบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : ยทุธศาสตรท์ี ่๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิประเดน็ที ่๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
R แผนปฏิรปูประเทศ : ด้านสังคม
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยทุธศาสตรก์ระทรวงวัฒนธรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

R แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมฯ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
R นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานรบัผิดชอบ  :  กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ระยะเวลาด าเนินการ  :  1 ตุลาคม 2562- 30 กนัยายน 2563
ตวัชี้วัดความส าเรจ็  : 
เชิงปรมิาณ 
1. แนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จ านวน ๑ เร่ือง 
2. องค์ความรู้พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานด้านคุณธรรม จ านวน ๑ เร่ือง
3. จ านวนองค์กรคุณธรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม แกส่มาชิกในองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ได้แก ่สถานศึกษา องค์กรธุรกจิเอกชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกจิ อยา่งน้อย ๓๕๐ องค์กร
4. จ านวนมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม อยา่งน้อย ๔ กลุ่มประเด็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม องค์กรที่ผ่านกระบวนการรับรองเป็นองค์กรคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
เชิงคุณภาพ 
1. มีแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม รวมถึงกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม เพือ่เป็นเคร่ืองมือการส่งเสริมคุณธรรมให้กบัเครือข่ายทางสังคม 
2. องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสมาชิกในองค์กร ให้เกดิคุณธรรม ๔ ประการ ที่เป็นวิถีปฏิบัติและมีระบบก ากบัส่งเสริมที่ต่อเนื่อง
3. เกดิมาตรฐานประเมินตนเองด้านคุณธรรม (Self regulation / IQA) จากการมีส่วนร่วมของสมาชิก สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นเคร่ืองมือบ่งชี้คุณธรรมความส าเร็จได้
4. เกดิกระบวนการรับรองยกยอ่งองค์กรด้านคุณธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนาการรับรององค์กรคุณธรรมระดับต่างๆ

การประเมินผล  :  ประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ และจ านวนผลงานที่เกดิขึ้นอยา่งเป็นรูปธรรม
ผลสัมฤทธิห์รอืประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั
๑. เกดิแนวทาง (Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม  
๒. สังคมไทยมีรูปธรรมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม ๔ ประการ จากองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม สามารถใช้เป็นแบบอยา่งขยายผลต่อเนื่องได้
๓. มีมาตรฐานประเมินตนเองด้านคุณธรรม(Self-regulation / IQA) องค์กรต่างๆ สามารถใช้ประเมินตนเองเพือ่วางแผนการพัฒนาคุณธรรม และใช้ประเมินตนเองเพือ่ประเมินความเปล่ียนแปลงได้ 
๔. กระบวนการรับรองยกยอ่งองค์กรด้านคุณธรรม สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็นเป้าหมายให้องค์กรที่พัฒนาองค์กรคุณธรรมสนใจ มีแรงจงูใจในการขับเคล่ือนคุณธรรมมากขึ้น
๕. องค์ความรู้จากการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจากองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมเผยแพร่ขยายผลได้

แผนปฏิบตักิารและแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์  :   1.  เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ให้เกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จติอาสา) ในสังคมไทย
                      2.  เพือ่ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก ให้เป็นเคร่ืองมือบ่งชี้การพัฒนาคุณธรรมในรูปแบบการประเมินตนเอง

หลักการและเหตผุลโดยสรปุ : รัฐบาลก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ที่มุ่งหวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 ยทุธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจติสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 4) ยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
           ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกจิในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและกระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรม จงึเสนอด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม เพือ่พัฒนาแนวทาง (Guideline) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม และพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ในการส่งเสริมคุณธรรมให้แกส่มาชิกในองค์กรรวมไปถึงชุมชนสังคมรอบข้าง ให้เกดิการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมอยา่งเป็นระบบ ตามแนวคิดระบบนิเวศน์ในการพัฒนาทุนมนุษยใ์ห้เอือ้ต่อการท าความดีของผู้คนในสังคม (สุริยเดว ทรีปาตี, 2561) และขยายผลเชื่อมโยงการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นกระแสการพัฒนาคุณธรรม
ของสังคมและสอดคล้องกบัทิศทางยทุธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ต่อไป
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งบโครงการส่งเสรมิการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม
กิจกรรมที ่๑ : การพัฒนาแนวทางการสรา้งและพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรมและกระบวนการรบัรองฯ

1,495,200    
กิจกรรมที ่1 จดัท าแนวทาง (Guideline) การสรา้งและพัฒนา
มาตรฐานดา้นคุณธรรม

 แนวทาง (Guideline)
 การสรา้งและพัฒนา

1 เรื่อง 809,600 กรุงเทพฯ กลุ่มงานวิจยัฯ
1.1 พัฒนาแนวทาง (Guideline) การสรา้งและพัฒนามาตรฐานดา้น
คุณธรรม

252,100
   1.1.1 ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร และฐานข้อมูลออนไลน์ 50,000         10,000      20,000      20,000      

√ √ √
   1.1.2 จดัประชุมกบัผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างาน 173,600       86,800      86,800      

√ √
   1.1.3 ลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 23,500         11,750      11,750      

√ √
   1.1.4 วัสดุอปุกรณ์ 5,000            1,000        1,000        1,000        1,000        1,000        

√ √ √ √ √
1.2 พัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่
มาตรฐานคุณธรรม 

297,300      
   1.2.1 ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร และฐานข้อมูลออนไลน์  50,000         10,000      20,000      20,000      

√ √ √
   1.2.2 จดัประชุมกบัผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างาน 101,600       50,800      50,800      

√ √
   1.2.3 จดัประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus group) 117,200       58,600       58,600      

√ √
   1.2.4 ลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 23,500         11,750      11,750      

√ √
   1.2.5 วัสดุอปุกรณ์ 5,000            1,000        1,000         1,000        1,000        1,000        

√ √ √ √ √
1.3 จดัประชุมน าเสนอแนวทาง (Guideline) การสรา้งและพัฒนา
มาตรฐานดา้นคุณธรรม

122,200       122,200    
√

1.4 เผยแพร ่“แนวทาง (Guideline) การสรา้งและพัฒนามาตรฐาน
ดา้นคุณธรรม” สู่สาธารณะ

138,000      138,000    
√

กิจกรรมที ่2 พัฒนากระบวนการรบัรองการเป็นองค์กรส่งเสรมิ
คุณธรรมของเครอืข่ายทางสังคม

องค์ความรู้ 2 เรื่อง 462,600      กลุ่มงานวิจยัฯ
2.1 พัฒนากระบวนการรบัรองการเป็นองค์กรส่งเสรมิคุณธรรมของ
เครอืข่ายทางสังคม

196,700      
   2.1.1 ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร และฐานข้อมูลออนไลน์ 2,000            500           1,000        500           

√ √ √
   2.1.2 จดัประชุมกบัผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างาน 58,800         29,400      29,400      

√ √
   2.1.3 จดัประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus group) 107,600       53,800       53,800      

√ √
   2.1.4 ลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 24,000         12,000      12,000      

√ √
   2.1.5 วัสดุอปุกรณ์ 4,300            1,000         1,000        1,000        1,300        

√ √ √ √
2.2 จดัท าองค์ความรู้สนับสนุนให้องค์กรเข้าสู่กระบวนการรบัรองการ
เป็นองค์กรส่งเสรมิคุณธรรมของเครอืข่ายทางสังคม

206,400      
   2.2.1 ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร และฐานข้อมูลออนไลน์ 2,000            500           1,000        500           

√ √ √
   2.2.2 จดัประชุมกบัผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างาน 97,300         48,650      48,650      

√ √

รายการ งบประมาณ 
(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบจุังหวัด)
ผู้รบัผิดชอบ

เป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563
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รายการ งบประมาณ 
(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบจุังหวัด)
ผู้รบัผิดชอบ

เป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินการ
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   2.2.3 จดัประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus group) 102,800       51,400       51,400      
√ √

   2.2.5 วัสดุอปุกรณ์ 4,300            2,000         2,300        
√ √

2.3 จดัประชุมน าเสนอกระบวนการรบัรองการเป็นองค์กรส่งเสรมิ
คุณธรรมของเครอืข่ายทางสังคม

59,500        59,500      
√

3. ตดิตามประเมินผลการน าแนวทาง (Guideline) การสรา้งและ
พัฒนามาตรฐานดา้นคุณธรรม และกระบวนการรบัรองการเป็นองค์กร

223,000       กลุ่มงานวิจยัฯ
3.1 จดัประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus group) กลุ่มเป้าหมายที่น าแนวทาง 
(Guideline) การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และ

จ านวนคร้ัง 2 คร้ัง 176,000       88,000      88,000      
√ √

3.2 ลงพืน้ที่ติดตามผลกลุ่มเป้าหมายที่น าแนวทาง (Guideline) การ
สร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และกระบวนการรับรองการเป็น

จ านวนคร้ัง 4 คร้ัง 47,000         11,750      11,750      11,750      11,750      
√ √ √ √

กิจกรรมที ่2 การส่งเสรมิพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมของ
เครอืข่ายทางสังคม

องค์กร 250 6,418,900 กรุงเทพฯ 
และ 4 

กลุ่มงานส่งเสริมฯ
1. การส่งเสรมิพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรม ในกลุ่มประเด็นภาค
ส่วนส าคัญๆ ทางสังคม

เกณฑ์มาตรฐาน 2 √ √ √ √ √ √ √
1,822,100 15,000      350,000    1,280,000  177,100    

1) พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม
2) สนับสนุนความรู้ในการใช้แบบประเมิน กลุ่มประเด็นต่างๆ
3) สนับสนุนด้านวิชาการในการสังเคราะห์ผลการประเมิน
2. การส่งเสรมิพัฒนากลุ่มประเดน็สู่องค์กรคุณธรรม √ √ √ √ √ √ √ √ √

1,460,400 250,000    250,000    875,000    85,400      
1) เตรียมการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรน าร่อง
2) สนับสนุนพัฒนาความรู้กบัแกนน าเพือ่ขับเคล่ือนงาน
3) ติดตามสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมขององค์กรหน่วยงานต่างๆ
4) ส่งเสริมการประเมินระยะที่ 2
3. การส่งเสรมิการรบัรองยกยอ่งองค์กรดา้นคุณธรรม √ √ √ √ √ √ √

485,600 267,950    165,550    52,100      
1) ต้ังคณะท างานประเมินรับรององค์กรคุณธรรม
2) ร่างเกณฑ์การประเมินรับรององค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ3) พิจารณาเกณฑ์โดยคณะประเมินรับรององค์กรคุณธรรม
4) การทดสอบกระบวนการประเมิน
5) รายงานสรุปผลการพัฒนากระบวนการรับรองกบัองค์กรในโครงการ
น าร่อง4. จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และยกยอ่งองค์กรคุณธรรม องค์คุณธรรม
ตน้แบบ

√
991,800       991,800    

5. ประชุมตดิตามผลการพัฒนาศักยภาพผู้น าการเปลี่ยนแปลงฯ √
991,800       991,800    

6. ประเมินผลการด าเนินโครงการจากหน่วยงานภายนอก √
527,700 527,700

7. ค่าใช้จา่ยในการลงพ้ืนทีต่ดิตามงาน บรหิารจดัการ และอ่ืนๆ
139,500 20,000      20,000      20,000      20,000      36,450      20,000      3,050        

รวมการใช้จา่ยรายเดอืน 7,914,100 57,000 779,200 412,450 1,447,800 1,230,500 160,750 1,194,950 312,250 296,350 1,428,250 66,900 527,700
รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 7,914,100

รอ้ยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 100 21 2614
2,022,850

39
1,248,650 2,839,050 1,803,550



โครงการ : วจิยัและนวตักรรมระบบพฤตกิรรมไทย (กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการวจิยัและนวตักรรมระบบพฤตกิรรมไทย )
งบประมาณ : 2,592,000 บาท
แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี : ยทุธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ที่ ๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
R แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านสังคม
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยทุธศาสตร์กระทรวงวฒันธรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

R แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ : วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
R นโยบายรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม : 3. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ  : กลุ่มงานวจิยันวตักรรมและระบบพฤตกิรรมไทย ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ระยะเวลาด าเนินการ  : วันที ่26 กมุภาพนัธ์ 2563 – 30 กนัยายน 2563

หน่วยนับ จ านวน ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการวจิยัและนวตักรรม
ระบบพฤตกิรรมไทย 2,592,000   

2,400,000   กลุ่มงานวิจยันวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

1.1 จดัท ารายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี 2563 
ครอบคลุม ๖ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้)

องค์ความรู้ 1 ชดุ 1,000,000   กรุงเทพฯและจงัหวัดที่เป็น
ศูนยก์ลางในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาค

ตะวันตก ภาคใต้

400,000   300,000   300,000   

 √  √  √  √  √  √  √  √ 
1.2 ส ารวจโพลสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี 2563 
ครอบคลุม ๖ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้)

องค์ความรู้ 1 ชดุ 800,000      กรุงเทพฯและจงัหวัดที่เป็น
ศูนยก์ลางในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาค

ตะวันตก ภาคใต้

480,000   320,000   

 √  √  √  √  √ 
1.3 ออกแบบและจดัพมิพอ์งค์ความรู้รายงานสถานการณ์
คุณธรรมในสังคมไทย 
(มกราคม-มิถนุายน 2563)

300,000      กรุงเทพฯ 200,000   100,000   

แผนปฏบิตักิารและแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ผู้รับผิดชอบ

หลักการและเหตผุลโดยสรุป จากรายงานสถานการณ์ปัญหาด้านคุณธรรมในสังคมพบว่า องค์กรเป็นหน่วยทางสังคมทีเ่ชื่อมโยงทัง้ในระดับปัจเจกและสังคมเป็นตัวแปรส าคัญในการขบัเคล่ือนประเด็นคุณธรรม องค์กรทีม่ีกจิกรรมทีส่ร้างความตระหนัก และส่งเสริมให้คนในองค์กรมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมด้านคุณธรรมรวมทัง้เกดิการเชื่อมโยงขา้มองค์กร ขา้มภาคส่วนจะน าไปสู่การสร้างระบบนิเวศมนุษยท์ีเ่อื้อกบัการพฒันาด้านคุณธรรมในภาพรวมของสังคม โดยกลไกส าคัญในการขบัเคล่ือนเพือ่สร้างระบบนิเวศมนุษยท์ีเ่อื้อต่อการพฒันาคุณธรรมทีส่ าคัญคือการวิจยัและนวัตกรรม โดยเฉพาะ
“นวัตกรรมทางสังคม” ศูนยคุ์ณธรรมจงึได้จดัท าโครงการวิจยัและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย เพือ่พฒันาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม รวมทัง้แกป้ัญหาเชงิพฤติกรรมทีเ่หมาะสมกบับริบทของสังคมไทย

วตัถุประสงค์ เพือ่พฒันานวัตกรรมในการติดตามและรายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือ่งมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์คุณธรรม

ตวัชีว้ดัความส าเร็จ  : 
เชิงปริมาณ 
1. เคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย จ านวน ๑ ชดุทีค่รอบคลุม ๖ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้) 
เชิงคุณภาพ
1. เคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทยครอบคลุม ๕ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการก าหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมในระดับประเทศ และออกแบบแผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ในระดับพืน้ที่

การประเมินผล  : ผลผลิตทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ และการน าเคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมไปใชข้องกลุ่มเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับ : เกดิเคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูลรายงานสถานการณ์คุณธรรมทีส่นับสนุนงานส่งเสริมคุณธรรมทัง้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในพืน้ที่

รายการ
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนที่ด าเนินการ
(ระบุจงัหวดั)

เป้าหมาย
พ.ศ. 2563

ระยเวลาด าเนินการ



หน่วยนับ จ านวน ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบรายการ

งบประมาณ 
(บาท)

พ้ืนที่ด าเนินการ
(ระบุจงัหวดั)

เป้าหมาย
พ.ศ. 2563

ระยเวลาด าเนินการ

 √  √ 
1.4 จดัเวทีวิชาการด้านคุณธรรม 300,000      กรุงเทพฯ 200,000   100,000   

 √  √ 
192,000      25,000     25,000     28,400     28,400     28,400     28,400     28,400     กลุ่มงานวิจยันวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

รวมการใช้จา่ยรายเดอืน 2,592,000   25,000     25,000     908,400   348,400   728,400   228,400   328,400   
รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 2,592,000   25,000     

ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 100             1
1,281,800 1,285,200

งบบริหารจดัการโครงการ

49 50



โครงการ : วิจยัและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย (กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศองค์กรด้านคุณธรรมความดี)
งบประมาณ  4,750,000 บาท (ส่ีล้านเจด็แสนห้าหมืน่บาทถ้วน)
แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตร์ปรับเปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยทุธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
R แผนปฏริูปประเทศ : ด้านสังคม
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยทุธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
R แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ : สร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจดัการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
R นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม : นโยบายหลักของรัฐบาล ข้อ ๑๑. การปฏรูิปบริหารจดัการภาครัฐ ,๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ในการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล ยทุธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปล่ียนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจทิัล

หน่วยงานรับผิดชอบ  : กลุม่งานศูนยข์้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) มีวิสัยทัศน์ "องค์กรขับเคล่ือนคุณธรรมด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อให้คนไทยเป็นพลเมืองคุณธรรม " เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกบับริบทของสังคมไทย รวมถึงภารกจิการส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาวิจยั ค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ รวบรวมองค์ความรู้
แลกเปล่ียนเรียนรู้บริหารจดัการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี ในรูปแบบดิจทิัลเพื่อเป็นศูนยก์ลางข้อมูล แลกเปล่ียนเรียนรู้ของเครือข่ายทางสังคม ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community learning organization)  และประสานความร่วมมือกบัภาครัฐ  ภาคธุรกจิ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการด าเนินการเพื่อให้เกดิ
ความเข้มแข็งทางวิชาการนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (E-Service) ของศูนยข์้อมูลองค์ความรู้ด้านคุณธรรมที่เป็นประโยชน์ (Open Data) แกป่ระชาชน เพื่อสร้างคุณธรรมในสังคมดิจทิัลและการพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย

ระยะเวลาด าเนินการ  :  วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563

การประเมินผล  : ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ และขอบเขตงานกระบวนการให้บริการที่น าเทคโนโลยดิีจทิัลมาประยกุต์ใช้ในการพัฒนาระบบและฐานข้อมูล

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

งบโครงการ 1,421,500 บาท
งบด าเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จา่ยการบ ารุงรักษาดูแลระบบสารสนเทศ 1,421,500 พัณณชิตา พุ่มทอง
และโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ
1) ระบบศูนยข์้อมูลและเทคโนโลยี ระบบ 3 500,000.- ศคธ.
  - ค่าจา้งพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ 250,000 250,000
    ค่าจา้งบริหารจดัการข้อมูล และประสานงานโครงการ
2) ระบบส ารองข้อมูล,ระบบบริหารจดัการทรัพยากร (AD) ระบบ 2 175000.- ศคธ.
และระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต (Firewall)
  - ค่าจา้งเหมาดูแล บ ารุงรักษาระบบ 87,500     87,500     
3) ระบบบริหารโครงการและฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย ระบบ 1 150,000.- ศคธ.
  - ค่าจา้งเหมาดูแล บ ารุงรักษา และปรับปรุงระบบ 75,000     75,000     
4) ระบบบริหารจดัการองค์กร 4.0 (บุคคล,พัสดุ,การเงิน,บัญช)ี ระบบ 1 426500.- ศคธ.
  - ค่าจา้งเหมาดูแล บ ารุงรักษา และปรับปรุงระบบ 213,250   213,250   
5) ระบบเคร่ืองแม่ข่ายเว็บไซต์ (Web Server)และระบบป้องกนัการโจมตี ระบบ 1 170000.- ศคธ.
  - ค่าจา้งเหมาดูแล บ ารุงรักษาระบบ 85,000     85,000     
งบโครงการ 3,328,500 บาท 3,328,500
งบอุดหนุน
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบศูนยข์้อมูลกลางในการให้บริการข้อมูลภาครัฐ ศคธ.
1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูล (Moral E-Service) ศูนยข์้อมูลฯ (ALL)

แผนปฏบิตักิารและแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2563

หน่วยงาน  ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ตัวชีว้ัดความส าเร็จ  : 
เชิงปริมาณ 
1. มีระบบสารสนเทศเว็บไซต์และฐานข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข้อมูลนวัตกรรมและองค์ความรู้ ด้านคุณธรรม (Knowledge & innovation Database) ตอบสนองผู้รับบริการแบบ Real-Time จ านวน ๑ ระบบ 
2. มีระบบสารสนเทศเว็บไซต์ และ โมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile Application) ที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) ในการติดตามสถานการณ์คุณธรรม และดัชนีชี้วัดความสุขด้านคุณธรรมจ านวน ๑ ระบบ ๑ โมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile Application)
3. มีระบบสารสนเทศเว็บไซต์และฐานข้อมูลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านคุณธรรม (E-Learning) ผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตจ านวน ๑ ระบบ 
เชิงคุณภาพ 
1. ศูนยคุ์ณธรรมมีระบบในการให้บริการประชาชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ในรูปแบบดิจทิัล เพื่อรองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคุณธรรม (Big-data) ในการให้บริการประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ศูนยคุ์ณธรรมมีการน าเทคโนโลยดิีจทิัลมาประยกุต์ใช้ในการให้บริการ และการติดตามประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) ในการพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรมได้
3. ศูนยคุ์ณธรรมมีระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านคุณธรรม ผ่านเว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ และ โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กบัประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นได้

ผู้รับผิดชอบรายการ งบประมาณ 
(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

เป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศูนยคุ์ณธรรมมีระบบดิจทิัลในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชนได้
2. ศูนยคุ์ณธรรมมีการน าเทคโนโลยแีละอปุกรณ์ดิจทิัล มาใช้การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการบูรณาการข้อมูลและทรัพยากร ร่วมกนั เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสู่ศูนยข์้อมูลขนาดใหญ่ (Big – Data) ระดับประเทศได้



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

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบรายการ งบประมาณ 
(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

เป้าหมาย

  - ค่าจา้งพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิกสมัชชาคุณธรรมระบบการให้บริการข้อมูลอตัโนมัติ (chat-bot) ระบบ 1 490,000 98,000 147,000 196,000 49,000
2) การพัฒนาปรับปรุงระบบโมบายแอปพลิเคชัน Moral Touch V.2 แอปพลิเคชัน 1 300,000 พัณณ์ชิตา + ณัฐวุฒิ 
   - ค่าจา้งพัฒนาปรับปรุงระบบและการรายงานผลผู้ใช้งาน 90,000 120,000 90,000
3) การพัฒนาระบบติดตามสภานการณ์คุณธรรม (Moral E- Monitoring) ระบบ 1 470,000 พัณณ์ชิตา + เมธสั
   - ค่าจา้งพัฒนาเคร่ืองมือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) 188,000 282,000
4) ค่าจา้งพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านคุณธรรม (Moral E-Learning) ระบบ 1 1,000,000 พัณณ์ชิตา +กฤตินิฏฐ์
   - ค่าจา้งในการพัฒนาระบบ HMI ในรูปแบบ E learning 300,000 400,000 300,000
5) ค่าใช้จา่ยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบศูนยข์้อมูลฯ ผู้ใช้งาน >3,500 คน 300,000 กฤตินิฏฐ์ + ชาตรี
   - กจิกรรมการเผยแพร่ข้อมูลและเผยแพร่ระบบต่างๆ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ศคธ.
1) การพัฒนาระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตตามพรบ.คอมพิวเตอร์ (log) ระบบ 1 500,000 พัณณ์ชิตา 
  - ค่าจา้งพัฒนาระบบเกบ็ช้อมูลจราจลการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 300,000        200,000        
2) การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมูลและเคร่ืองแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ 1 240,000 เมธสั
  - ค่าจา้งพัฒนาระบบรักษาความปลอดภยั CCTV 96,000          144,000        
3) ค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 28,500
 - ค่าจดัประชุมติดตามประเมินผล 28,500

รวมการใช้จา่ยรายเดือน 4,750,000 422,500 213,250 75,000 422,500 -          288,250 188,000.00   543,500.00   846,000.00   938,000.00   704,000.00   109,000.00   
รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 4,750,000

ร้อยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 100 15 15
710,750 710,750 1,577,500 1,751,000

33 37



โครงการ : พัฒนาวิทยากรส่งเสรมิคุณธรรมและประเมินรบัรององค์กรคุณธรรม 
งบประมาณ : 1,255,000 บาท
แผนงาน  :  แผนงานยทุธศาสตรป์รบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี : ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม
R แผนปฏิรปูประเทศ : ด้านสังคม
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยทุธศาสตรก์ระทรวงวัฒนธรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

R แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมฯ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
R

หน่วยงานรบัผิดชอบ  :  กลุ่มงานส่งเสรมิคุณธรรมเครอืข่ายทางสังคม  ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)  

ระยะเวลาด าเนินการ  : วนัที่ 26 กมุภาพันธ ์2563 – 30 กนัยายน 2563

การประเมินผล  : ประเมินผ่านระบบออนไลน์ และจ านวนผู้น าที่ผ่านกระบวนการการอบรมน าไปความรู้ไปใช้ในองค์กร

ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสรมิคุณธรรมและประเมิน
รบัรององค์กรคุณธรรม หลักสูตร/คน 3/100 1,255,000    

 กลุ่มงานส่งเสรมิ
คุณธรรม
เครอืข่ายทางสังคมกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรส่งเสรมิคุณธรรม ให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ของสังคม หลักสูตร 3  √  √  √  √  √ 

112,300       25,000    25,000    50,000    6,000      6,300      
1. จัดประชุมผู้ทรงคุณวฒิุและคณะท างาน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรและสร้างเคร่ืองมืออบรม (จ านวน 2 คร้ัง) กทม.

ตัวชี้วัดความส าเรจ็  : 
เชิงปรมิาณ
๑. จ านวนหลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม ส าหรับวทิยากรคุณธรรม และผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านคุณธรรมองค์กรสถานศึกษา องค์กรธรุกจิเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวสิาหกจิ อยา่งน้อย ๓ หลักสูตร
๒. จ านวนวทิยากรคุณธรรม อยา่งน้อย ๒๐ คน และผู้น าการเปล่ียนแปลงขับเคล่ือนพัฒนาองค์กรคุณธรรม อยา่งน้อย ๘๐ คน
เชิงคุณภาพ 
๑. หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม ที่เหมาะสมกบัองค์กรภาคส่วนส าคัญทางสังคมได้แก ่สถานศึกษา องค์กรธรุกจิเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวสิาหกจิ 
๒. วทิยากรส่งเสริมคุณธรรมที่ผ่านการอบรม มีเป้าหมายอดุมการณ์ร่วมในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรมได้อยา่งกวา้งขวาง 
๓. ผู้น าการเปล่ียนแปลงขับเคล่ือนพัฒนาองค์กรคุณธรรม สามารถน าความรู้ไปใช้ขับเคล่ือนพัฒนาองค์กรคุณธรรมในองค์กรตนเอง

ผลสัมฤทธิห์รอืประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั :
๑. องค์กรภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่สนใจพัฒนาขับเคล่ือนคุณธรรมและต้องการความรู้ความเข้าใจในหลักคิด กระบวนการ วธิกีารพัฒนาคุณธรรมในองค์กรตนเอง มีหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมสามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้
๒. มีวทิยากรส่งเสริมคุณธรรม ที่มีเป้าหมายอดุมการณ์ร่วมในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรมและยนิดีเป็นกลไกในการขับเคล่ือนคุณธรรม เผยแพร่ความรู้การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมร่วมกบัศูนยคุ์ณธรรมและภาคีเครือข่ายอืน่ๆ 
๓. องค์กรต่างๆ ในสังคม มีผู้น าการเปล่ียนแปลงที่สามารถน าความรู้ไปใช้ขับเคล่ือนพัฒนาองค์กรคุณธรรมในองค์กรตนเองได้

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

หลักการและเหตุผลโดยสรปุ : ภารกจิตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ วตัถุประสงค์การจัดต้ังองค์กรตามมาตรา 7 (1) ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน ตามแผนยทุธศาสตร์ศูนยคุ์ณธรรม(องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2558-25560 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุน พลังความเข้มแข็งของภาคีหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนให้ร่วมกบัภาครัฐ  ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมแห่งชาติ การด าเนินงานตามแผนและอืน่ๆ ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงวฒันธรรม นโยบายคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติท่ีต้ังขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในประเทศ   
     ศูนยคุ์ณธรรม จึงด าเนิน โครงการพัฒนาวทิยากรส่งเสริมคุณธรรมประเมินรับรององค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านหลักคิด กระบวนการ และเทคนิควธิกีาร ฯลฯ โดยให้บริการอบรมหลักสูตรส าหรับวทิยากรส่งเสริมคุณธรรม และหลักสูตรส าหรับผู้น าการเปล่ียนแปลงพัฒนาองค์กร
คุณธรรมให้กบัองค์กรภาคีภาคส่วนส าคัญๆ อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันชุมชน สถาบันข้าราชการและนักการเมือง สถาบันศาสนา สถาบันธรุกจิและเศรษฐกจิ ในการขับเคล่ือนคุณธรรม 4 ประการ ได้แก ่พอเพียง มีวนิัย สุจริต จิตอาสาและค่านิยมในสังคมไทย ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (2559 - 2564) และยทุธศาสตร์ชาติด้านการป้องกนัฯ ทุจริตระยะที่ 3

วัตถุประสงค์  :   
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมส าหรับวทิยากรส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตรส าหรับผู้น าการเปล่ียนแปลงพัฒนาองค์กรคุณธรรม
2. เพื่อพัฒนาวทิยากรคุณธรรม เพื่อให้บริการความรู้ขยายผลให้กบัองค์กรต่างๆ และพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านคุณธรรมในองค์กรที่สนใจพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

รายการ
เป้าหมาย  งบประมาณ 

(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบุจงัหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562



ผู้รบัผิดชอบ

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

รายการ
เป้าหมาย  งบประมาณ 

(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบุจงัหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

2. จัดประชุมทดสอบหลักสูตร กทม.
3. ประชุมปรับปรุงหลักสูตรและเคร่ืองมือ 
(จ านวน 2 คร้ัง) กทม.

กิจกรรมที่ 2 การเผยแพรส่ื่อสารประชาสัมพันธ์  √  √  √ 

515,000       15,000    400,000  100,000  
1. ประชาสัมพันธ ์การคัด เลือก/ประสานเชิญชวน องค์กร 200
2. ผลิตส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่ือ 3
กิจกรรมที่ 3 การอบรม  √ 

470,000       470,000  
1. อบรมระดับบริหาร คน 80 กทม.
2. อบรมระดับปฏิบัติการ คน 80 กทม.
กิจกรรมที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรและจดัท าข้อมูล
ท าเนียบ  √  √ 

157,700       1,000      156,700  
3.1 การประเมินติดตามผล

3.2 การจัดท าฐานข้อมูลองค์กรผู้ผ่านการอบรม คน 100
รวมการใช้จา่ยรายเดือน 1,255,000    -         -         -         -         -         15,000    425,000  25,000    51,000    106,000  470,000  163,000  

รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 1,255,000    
รอ้ยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 100             

0
0

15,000 501,000 739,000
1 40 59



โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี
งบประมาณ : 2,100,000 บาท
แผนงาน  : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี : ยทุธศาสตรท์ี ่๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิประเดน็ที ่๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม
R แผนปฏิรปูประเทศ : ด้านสังคม
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยทุธศาสตรก์ระทรวงวัฒนธรรม : ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
R แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมฯ : วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
R

หน่วยงานรบัผิดชอบ  : กลุ่มงานวิจยันวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ระยะเวลาด าเนินการ  : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563

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

งบโครงการ ส่งเสรมิการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมดา้นคุณธรรม
กิจกรรมที ่1 พัฒนาชุดความรู้การปลูกฝังและส่งเสรมิคุณธรรมดว้ยการ
พัฒนาระบบนิเวศมนุษย ์ถอดบทเรียนกรณีตัวอยา่งการส่งเสริมคุณธรรมที่
ประสบความส าเร็จ (Best practice) จากภาคส่วนต่างๆ ประกอบไปด้วย 
1. ครอบครัว/ชุมชน 2. สถานศึกษา 3. สถาบันทางศาสนา 4. ภาครัฐ 
5. ภาคเอกชน  6. ภาคประชาสังคม/องค์กรพัฒนาเอกชน 7. ส่ือมวลชน 
(7 ภาคส่วน x 60,000 บาท = 420,000 บาท)

องค์ความรู้ 7 เรื่อง 420,000 กรุงเทพฯ และพืน้ที่
จงัหวัดที่เป็นศูนยก์ลาง

ในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลางและภาคใต้

กลุ่มงานวิจยัฯ

ตวัชี้วัดความส าเรจ็  :
เชิงปรมิาณ : 
๑. องค์ความรู้สนับสนุนการขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ๗ เร่ือง
๒. นวัตกรรมทางสังคมที่สนับสนุนการขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ จ านวน ๒ เร่ือง
เชิงคุณภาพ :
๑. องค์ความรู้การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมด้วยการพัฒนาระบบนิเวศมนุษย ์ซ่ึงสามารถน าไปขับเคล่ือนสร้างสังคมคุณธรรมได้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
2. นวัตกรรมทางสังคมที่เกดิจากเจา้ของความรู้ที่สนับสนุนการขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ

หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ผู้รบัผิดชอบ

หลักการและเหตผุลโดยสรปุ : ทิศทางการพัฒนามนุษยท์ี่ผ่านมาให้ความส าคัญกบัการพัฒนาด้านความรู้และสติปัญญาเป็นหลัก ในขณะที่การปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนามนุษยใ์นมิติคุณธรรมไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึงมากนัก ซ่ึงผลพวงของทิศทางการพัฒนาเช่นนี้น ามาสู่ปัญหาทางสังคมในหลายรูปแบบที่มีรากฐานของปัญหามาจากการขาดคุณธรรม เช่น การขาดวินัย
ของคนในสังคม การทุจริตคอร์รัปชัน โดยสถานการณ์ที่เกดิขึ้นท าให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนามนุษยท์ี่ต้องมีทั้งเร่ืองคุณธรรมควบคู่ไปกบัการพัฒนาสติปัญญา ซ่ึงเห็นได้ต้ังแต่ระดับนโยบายจากการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย ์ที่มุ่งหวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ 
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
     การจะไปสู่เป้าหมายข้างต้นได้จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเกดิแรงบันดาลใจในการท าความดีควบคู่กบัการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนท าความดี โดยมีกรอบแนวคิดที่ส าคัญคือการพัฒนาระบบนิเวศมนุษยท์ี่เอือ้ต่อการท าความดีของคนในสังคม นอกจากนั้นการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมที่จะสร้าง
ความยัง่ยนืและมีผลไปถึงจติส านึกของคนยงัครอบคลุมถึงการส่งเสริมให้ “เจา้ของความรู้” มีการจดัการความรู้ด้านคุณธรรมที่เกดิจากปฏิบัติการจริง รวมทั้งสร้างพืน้ที่กลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพือ่ให้เกดิการน าความรู้นั้นไปเผยแพร่ ขยายผล หรือต่อยอดต่อไป
     ศูนยคุ์ณธรรม (อง์การมหาชน) จงึได้จดัท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม เพือ่พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสังคมสนับสนุนการขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ และสร้างพืน้ที่กลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกบัสังคมไทย

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมสนับสนุนการขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ  
2. เพือ่สร้างพืน้ที่กลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกบัสังคมไทย

การประเมินผล  : ผลผลิตที่ด าเนินการแล้วเสร็จและการน านวัตกรรม องค์ความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิห์รอืประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั
๑. เกดิองค์ความรู้การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมด้วยการพัฒนาระบบนิเวศมนุษย ์ซ่ึงสามารถน าไปขับเคล่ือนสร้างสังคมคุณธรรมได้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
๒. เกดินวัตกรรมทางสังคมที่เกดิจากเจา้ของความรู้ที่สนับสนุนการขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ

รายการ
งบประมาณ 

(บาท)
พ้ืนทีด่ าเนินการ(ระบุ

จงัหวัด)
เป้าหมาย

แผนปฏิบตักิารและแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2563

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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1.1 ถอดบทเรยีนกรณตีวัอยา่งการส่งเสรมิคุณธรรมทีป่ระสบความส าเรจ็ 
(Best practice): ครอบครวั/ชุมชน

60,000

     1.1.1 จดัประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างาน 20,100     20,100     
√

     1.1.2 ค่าใช้จา่ยในการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์

10,000     2,000       4,000       4,000       

√ √ √
     1.1.3 ลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 21,720     21,720     

√
     1.1.4 จดัท ารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์) 5,000       2,500       2,500       

√ √
     1.1.5 วัสดุอปุกรณ์ 3,180       1,000       1,000       1,180       

√ √ √
1.2 ถอดบทเรยีนกรณตีวัอยา่งการส่งเสรมิคุณธรรมทีป่ระสบความส าเรจ็ 
(Best practice): สถานศึกษา

60,000     

     1.2.1 จดัประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างาน 20,100     20,100     
√

     1.2.2 ค่าใช้จา่ยในการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์

10,000     2,000       4,000       4,000       

√ √ √
     1.2.3 ลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 21,720     21,720     

√
     1.2.4 จดัท ารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์) 5,000       2,500       2,500       

√ √
     1.2.5 วัสดุอปุกรณ์ 3,180       1,000       1,000       1,180       

√ √ √
1.3 ถอดบทเรยีนกรณตีวัอยา่งการส่งเสรมิคุณธรรมทีป่ระสบความส าเรจ็ 
(Best practice): สถาบันทางศาสนา

60,000     

     1.3.1 จดัประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างาน 20,100     20,100     
√

     1.3.2 ค่าใช้จา่ยในการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์

10,000     2,000       4,000       4,000       

√ √ √
     1.3.3 ลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 21,720     21,720     

√
     1.3.4 จดัท ารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์) 5,000       2,500       2,500       

√ √
     1.3.5 วัสดุอปุกรณ์ 3,180       1,000       1,000       1,180       

√ √ √
1.4 ถอดบทเรยีนกรณตีวัอยา่งการส่งเสรมิคุณธรรมทีป่ระสบความส าเรจ็ 
(Best practice): องค์กรภาครฐั

60,000     

     1.4.1 จดัประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างาน 20,100     20,100     
√

     1.4.2 ค่าใช้จา่ยในการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์

10,000     2,000       4,000       4,000       
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√ √ √
     1.4.3 ลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 21,720     21,720     

√
     1.4.4 จดัท ารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์) 5,000       2,500       2,500       

√ √
     1.4.5 วัสดุอปุกรณ์ 3,180       1,000       1,000       1,180       

√ √ √
1.5 ถอดบทเรยีนกรณตีวัอยา่งการส่งเสรมิคุณธรรมทีป่ระสบความส าเรจ็ 
(Best practice): องค์กรภาคเอกชน

60,000     

     1.5.1 จดัประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างาน 20,100     20,100     
√

     1.5.2 ค่าใช้จา่ยในการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์

10,000     2,000       4,000       4,000       
√ √ √

     1.5.3 ลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 21,720     21,720     
√

     1.5.4 จดัท ารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์) 5,000       2,500       2,500       
√ √

     1.5.5 วัสดุอปุกรณ์ 3,180       1,000       1,000       1,180       
√ √ √

1.6 ถอดบทเรยีนกรณตีวัอยา่งการส่งเสรมิคุณธรรมทีป่ระสบความส าเรจ็ 
(Best practice): องค์กรภาคประชาสังคม/องค์กรพัฒนาเอกชน

60,000     

     1.6.1 จดัประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างาน 20,100     20,100     
√

     1.6.2 ค่าใช้จา่ยในการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์

10,000     2,000       4,000       4,000       

√ √ √
     1.6.3 ลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 21,720     21,720     

√
     1.6.4 จดัท ารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์) 5,000       2,500       2,500       

√ √
     1.6.5 วัสดุอปุกรณ์ 3,180       1,000       1,000       1,180       

√ √ √
1.7 ถอดบทเรยีนกรณตีวัอยา่งการส่งเสรมิคุณธรรมทีป่ระสบความส าเรจ็ 
(Best practice): สื่อมวลชน

60,000     

     1.7.1 จดัประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างาน 20,100     20,100     
√

     1.7.2 ค่าใช้จา่ยในการรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์

10,000     2,000       4,000       4,000       

√ √ √
     1.7.3 ลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 21,720     21,720     

√
     1.7.4 จดัท ารายงาน (ร่างและรายงานฉบับสมบูรณ์) 5,000       2,500       2,500       

√ √
     1.7.5 วัสดุอปุกรณ์ 3,180       1,000       1,000       1,180       

√ √ √
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กิจกรรมที ่2 พัฒนานวัตกรรมทางสังคมทีส่นับสนุนการขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรม

นวัตกรรม 2  เรื่อง 1,680,000 กรุงเทพฯ และพืน้ที่
จงัหวัดที่เป็นศูนยก์ลาง

ในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก

 ภาคใต้

กลุ่มงานวิจยัฯ

2.1 พัฒนานักจดัการความรู้ดา้นคุณธรรมในระดบัพ้ืนที่ 900,000   
   2.1.1 พัฒนานักจดัการความรู้ด้านคุณธรรมภาคเหนือ 150,000   150,000   

√
   2.1.2 พัฒนานักจดัการความรู้ด้านคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 150,000   150,000   

√
   2.1.3 พัฒนานักจดัการความรู้ด้านคุณธรรมภาคกลาง 150,000   150,000   

√
   2.1.4 พัฒนานักจดัการความรู้ด้านคุณธรรมภาคตะวันออก 150,000   150,000   

√
   2.1.5 พัฒนานักจดัการความรู้ด้านคุณธรรมภาคตะวันตก 150,000   150,000   

√
   2.1.6 พัฒนานักจดัการความรู้ด้านคุณธรรมภาคใต้ 150,000   150,000   

√
2.2 พัฒนาความรู้ดา้นคุณธรรมเชิงพ้ืนทีสู่่นวัตกรรมทางสังคม 780,000   
   2.2.1 พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมเชิงพืน้ที่สู่นวัตกรรมทางสังคมพืน้ที่
ภาคเหนือ

130,000   130,000   

√
   2.2.2 พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมเชิงพืน้ที่สู่นวัตกรรมทางสังคมพืน้ที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

130,000   130,000   

√
   2.2.3 พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมเชิงพืน้ที่สู่นวัตกรรมทางสังคมพืน้ที่ภาค
กลาง

130,000   130,000   

√
   2.2.4 พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมเชิงพืน้ที่สู่นวัตกรรมทางสังคมพืน้ที่ภาค
ตะวันออก

130,000   130,000   

√
   2.2.5 พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมเชิงพืน้ที่สู่นวัตกรรมทางสังคมพืน้ที่ภาค
ตะวันตก

130,000   130,000   

√
   2.2.6 พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมเชิงพืน้ที่สู่นวัตกรรมทางสังคมพืน้ที่ภาคใต้ 130,000   130,000   

√
รวมการใช้จา่ยรายเดอืน 2,100,000 154,700   28,000     335,000   152,040   -          317,500   567,000   260,000   268,260   -          17,500     -          
รวมการใช้จา่ยรายไตรมาส 2,100,000
รอ้ยละการใช้จา่ยรายไตรมาส 100 52 125 22

517,700 469,540 1,095,260 17,500



โครงการ : ส่ือสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team”
งบประมาณ : 1,550,000 บาท
แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้อง  : R ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี : ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

R แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิประเดน็ที ่๑๐ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม
R แผนปฏริูปประเทศ : ด้านสังคม
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
R แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ : วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
R นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่ือสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563
ตวัชีว้ัดความส าเร็จ  : 
ผลผลิต 
๑. เกิดส่ือเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมทีพ่ึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วนิัย สุจริต และจติอาสา 
ทัง้ On Air Online และ On Ground ดังนี ้ 
    - รายการ “ข่าวดีบันดาลใจ” จ านวน ๔๐ ตอน แชร์ผ่านส่ือ Online ได้แก่ เวบ็ไซต์ ยูทูบ เพจ/เฟสบุค๊ ๑๐ เครือข่าย 
    - ประชาสัมพันธส์ร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานขับเคล่ือนค่านิยมคุณธรรมและวฒันธรรมทีพ่ึงประสงค์ขององค์กร Co Brand ผ่านกิจกรรม On Ground Field Trip “ท าดีไม่ต้องเด๋ียว” อย่างน้อย ๑๐ คร้ัง
๒. Social Network เนือ้หาส่งเสริมคุณธรรม หรือ content based เสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมทีพ่ึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วนิัย สุจริต และจติอาสา อย่างน้อย ๓๖๕ content และถูกแชร์ต่อไปยังเครือข่าย Social Network อย่างน้อย ๒๐ เครือข่าย
๓. การเข้าถึงของเครือข่ายเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนในการเข้าชมผ่านส่ือ จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน
๔. ขยายผลในระดับพืน้ทีโ่รงเรียน จ านวน ๕ ภมูิภาค ๑๕ โรงเรียน
๕. ขยายผลในระดับองค์กร ภาคี เครือข่าย Co Brand ๒๐ องค์กร 
ผลลัพธ ์
๑. ส่ือเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมทีพ่ึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วนิัย สุจริต และจติอาสา เป็นเคร่ืองมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการทางความคิดของการรับรู้ผ่านส่ือ (ผ่านระบบนิเวศน์ส่ือ) รูปแบบต่าง ๆ ใหก้ับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชน เพือ่ใหเ้กิดการปรับเปล่ียนค่านิยมและพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์เพิม่ขึ้น  
๒. เกิดเครือข่ายกลไกการขับเคล่ือนการปรับเปล่ียนค่านิยมคุณธรรมและวฒันธรรมทีพ่ึงประสงค์ ด้วยกระบวนการ Life Assets “ต้นทุนชีวติ” สร้างเสริมทักษะรู้คิด (Cognitive Development) และจติส านึกทีดี่ (Positive Mindfulness) ต่อตนเองและส่ิงแวดล้อมทีเ่ด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ รวมทัง้ครอบครัว สถานศึกษา ภมูิปัญญา วฒันธรรมท้อง
ถิ่น ชุมชน แหล่งพระธรรม และเพือ่นๆ เพือ่ท าใหเ้กิดภมูิคุ้มกันทางสังคมในการจดัการกับปัญหา หรือสภาวการณ์เส่ียงต่าง ๆ (ต้นทุนชีวติ (Life Assets), สุริยเดว ทรีปาตี, ๒๕๕๑)
๓. ระบบส่ือมีความสมดุลมากขึ้นระหวา่งผู้ใช้ส่ือ ระบบส่ือ เทคโนโลยี ส่งผลใหเ้กิดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก เยาวชน ครอบครัว และโครงสร้างทางสังคมทีเ่อื้อใหเ้กิดการใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมระบบพฤติกรรมดี พอเพียง วนิัย สุจริต และจติอาสา เสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมทีพ่ึงประสงค์

วัตถุประสงค์  : 
1. รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วนิัย สุจริต จติอาสา เสริมสร้างใหเ้ด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ยึดมั่นในสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจติใจใหเ้กิดความรัก ความสามัคคีผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ 
๒. รณรงค์ส่งเสริมทักษะดิจทิัล เพือ่การรู้เท่าทันส่ือและข้อมูลข่าวสาร ส าหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน
๓. ส่งเสริมกลไกการขับเคล่ือนเพือ่การปรับเปล่ียนค่านิยมคุณธรรมและวฒันธรรมทีพ่ึงประสงค์ 
๔. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจหลักคุณธรรมในการด าเนินชีวติเพือ่น าไปสู่การพัฒนาตนเองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยความเข้าใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์เพือ่ส่วนรวม

แผนปฏิบัตกิารและแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม(องค์การมหาชน)

หลักการและเหตผุลโดยสรุป : เนือ่งด้วย “ส่ือ” มีอิทธพิลอย่างสูงในยุคปัจจบุันในมิติการน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการเป็นเคร่ืองมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทีจ่ะท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนทัศนคติและค่านิยมเชิงบวก น าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้คนในสังคมด้วย ซ่ึงการทีจ่ะท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนจติส านึก
และพฤติกรรมเชิงบวกได้นัน้ ระบบส่ือมีความส าคัญต่อมนุษย์และสังคม เพือ่ใหม้นุษย์ตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงระหวา่งตนเองกับสังคม ซ่ึงน าไปสู่ความสมดุลระหวา่งผู้ใช้ส่ือ ระบบส่ือ เทคโนโลยี และโครงสร้างทางสังคม ท าใหเ้กิดสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อใหเ้กิดการใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมระบบพฤติกรรมคนไทยและส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง
 วนิัย สุจริต จติอาสา ในรูปแบบ MIP Process ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดของการรับรู้ผ่านส่ือรูปแบบต่างๆ (หน้า ๖๑-๖๒ จากหนังสือรู้จกัเด็กทัง้ตัวและหวัใจพัฒนาการของเด็กและวยัรุ่น โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี) 
          ศูนย์คุณธรรม จงึได้ท า โครงการส่ือสารสร้างค่านิยมคุณธรรมประจ าชาติอย่างยั่งยืน “MORAL Digital Team” ด าเนินการส่ือสารเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมประจ าชาติ ผ่านการส่ือสารหลายรูปแบบ ได้แก่ New Media Social Media Viral Video Info graphic วดีีทัศน์ การแสดง ส่ือสารสนเทศ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ (แบนเนอร์ทางโซเชียลมีเดีย) ส่ือกระจายเสียง (รายการวทิย)ุ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน เป็นต้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม และวสัิยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปลูกฝังคุณธรรมพอเพียง ความมีวนิัย ซ่ือสัตย์ สุจริต และมีจติอาสา สร้างส านึกความเป็นพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการน าหลักคุณธรรมพอเพียง วนิัย สุจริต จติอาสา มาใช้ในการด าเนินชีวติ และการพัฒนาศักยภาพครอบครัว
 เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมเพือ่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข



พ.ศ. 2562
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบโครงการ 1,550,000 บาท
กิจกรรมที ่1 ขัน้ด าเนินการตอ่ยอดพัฒนาทักษะการสื่อสาร
เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
“MORAL Digital Team”

1.1 การประชุมพัฒนาเนือ้หา Media Lab & Storytelling 
เพือ่ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจในการด าเนินการส่ือสาร
เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม “MORAL Digital Team”

รุ่น/คร้ัง   1 คร้ัง 100,000 กรุงเทพฯ 100,000 นายประมวล บุญมา

1.2 การผลิตส่ือและนิทรรศการเพือ่รณรงค์เสริมสร้างค่านิยม
คุณธรรมขององค์กร (ชุดนิทรรศการและผลิตแผ่นพับ)

ชิ้นงาน   3 ชิ้นงาน 150,000 ภายในศูนย์
คุณธรรม  

กทม.

50,000 100,000 นางสาวสาริณี ถูกจติร

1.3 ด าเนินกิจกรรมส่ือสารรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม
ของสังคมไทยผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์และส่ือต่างๆ

โครงการรณรงค์ 1 โครงการ 500,000 ครอบคลุม
ทัว่ประเทศ

125,000 200,000 125,000 50,000 นางสาวสาริณี ถูกจติร  
  นายจกัราชัย ทองเพ็ชร์

กิจกรรมที ่2 ขัน้ปฏิบัตกิาร/การด าเนินกิจกรรม On Air
2.1 ผลิตรายการ “ Grow up “วยัรุ่นคร้ังเดียว” ” ความยาว 
30 นาที พร้อมเผยแพร่ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ๒ 
(ทรูวชิั่น ๗๘๔), Thai Cable Channel, U Channel, 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ Moral YouTube Channel, 
เพจ Moral Center, เพจ “ท าดีไม่ต้องเด๋ียว” และ Line official

 ตอน/เร่ือง ๔0 ตอน 250,000 ครอบคลุม
ทัว่ประเทศ

50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     นายจกัราชัย ทองเพ็ชร์

 2.2 การน าเสนอกรณีตัวอย่างหน่วยงานองค์กรส่งเสิรม
คุณธรรมทีเ่ป็นเครือข่ายศูนย์คุณธรรมในรายการ "กระเทาะ
เปลือกคอรัปชั่น" และรายการ "ฮีโร่ต้านโกง" ร่วมกับช่อง NBT 
และช่องอื่นๆ

  การผลิต
รายการ ตอน/

เร่ือง

 5 ตอน 50,000 จงัหวดั
คุณธรรมน า

ร่อง

10,000 10,000 10,000     10,000     10,000 นางสาวสาริณี ถูกจติร

กิจกรรมที ่3 ขัน้ปฏิบัตกิาร/การด าเนินกิจกรรม On Ground
3.1 กิจกรรม Field trip “ท าดีไม่ต้องเด๋ียว” (In house Co 
Brand พาส่ือมวลชนแลกเปล่ียน เรียนรู้การด าเนินงาน
ขับเคล่ือนค่านิยมคุณธรรมและวฒันธรรมทีพ่ึงประสงค์ของ
องค์กร Co Brand เพือ่ใหส่ื้อช่วยขยายผลสู่สาธารณะ) 
จ านวน 5  พืน้ที่

 คร้ัง 5 100,000 กรุงเทพฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นางสาวสาริณี ถูกจติร

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563รายการ
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบจุังหวัด)

การประเมินผล  : 
การติดตาม สนับสนุน และประเมินผลเพือ่เสริมพลัง (Empowerment Evaluation) ด้วยเคร่ืองมือ PDCA หรือวงจรการบริหารงานคุณภาพ ได้แก่
Plan (วางแผน) : แผน – กระบวนการ – งบประมาณ (จดัสรร,ต่อเนือ่ง) 
Do (ปฏบิัติ) : ขั้นตอนรับฟัง - การเงินและเวลา 
Check (ตรวจสอบ) ผลลัพธ ์เพือ่ส่งต่อไป Act : เนือ้หา - On Ground - กรุ๊ปประเด็น
Act (การด าเนินการใหเ้หมาะสม) : ส่ือสาร – ประสาน - ขับเคล่ือน

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
๑. เกิดกระแสส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วนิัย สุจริต จติอาสา เสริมสร้างใหเ้ด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ยึดมั่นในสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจติใจใหเ้กิดความรัก ความสามัคคีผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ 
๒. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ได้แลกเปล่ียน เรียนรู้ทักษะดิจทิัลเพือ่การรู้เท่าทันส่ือและข้อมูลข่าวสารทีเ่สริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมทีพ่ึงประสงค์
๓. มีกลไกการขับเคล่ือนเพือ่การปรับเปล่ียนค่านิยมคุณธรรมและวฒันธรรมทีพ่ึงประสงค์ 
๔. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนรับรู้และเข้าใจหลักคุณธรรมพอเพียง วนิัย สุจริต จติอาสา เข้าใจวา่เป็นพฤติกรรมดี พัฒนาเป็น “วถิี” การด าเนินชีวติ เพือ่การการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยความเข้าใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์



พ.ศ. 2562
หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ. 2563รายการ
เป้าหมาย งบประมาณ 

(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบจุังหวัด)

3.2 การค้นหาบุคคลและมอบรางวลัแก่บุคคลทีม่ีพฤติกรรม
สะท้อนคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง เพือ่สร้างภาพลักษณ์ทีดี่
ต่อองค์กร ปี 2563

บุคคล 77 บุคคล 250,000 ทุกจงัหวดั
ทัว่ประเทศ

10,000     50,000     190,000   นางสาวสาริณี ถูกจติร

3.3 ค่าใช้จา่ยการจดันิทรรศการงาน/กิจกรรมของศูนย์คุณธรรม
 และร่วมกับภาคีเครือข่ายในพืน้ทีต่่างๆ

 คร้ัง 15 80,000 ครอบคลุม
ทัว่ประเทศ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นางสาวสาริณี ถูกจติร  
  นายจกัราชัย ทองเพ็ชร์

3.4 ค่าใช้จา่ยในการบริหารโครงการ ค่าเดินทาง ค่าวสัดุ และ
ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด

70,000 กรุงเทพฯ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000 5,000 5,000 นางสาวสาริณี ถูกจติร  
  นายจกัราชัย ทองเพ็ชร์

รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 1,550,000 15,000 25,000 35,000 65,000 85,000 105,000 330,000 155,000 300,000 200,000 170,000 65,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส 1,550,000

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 100
785,000 435,000

51 285 16
75,000 255,000



โครงการ : พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมใหเ้ปน็องค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
งบประมาณ : 297,100 บาท
แผนงาน  : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้อง  : R ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์

R แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปล่ียนค่านยิมและวฒันธรรม
R แผนปฏริูปประเทศ : ด้านสังคม
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนษุย์
R ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม : ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม และความเปน็ไทย
R แผนแมบ่ทส่งเสริมคุณธรรมฯ : สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมใหเ้ปน็เอกภาพ
R นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ  : งานทรัพยากรมนษุย์ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

ระยะเวลาด าเนินการ  :  1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563

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

งบโครงการ 297,100 บาท
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุน การ
ปฏบิัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานงานอย่าง
มคุีณภาพ เชน่ การประเมนิผล/การจัดท า
หลักเกณฑ์ต่างๆ/การ Coaching/วัฒนธรรม
องค์กร

งานทรัพยากร
มนษุย์ ฝ่ายบริหาร

การอบรมใหค้วามรู้แก่เจ้าหนา้ที่ที่เกีย่วข้อง คร้ัง 1 19,000 กรุงเทพฯ 19,000     
การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ และจัดการความรู้ใน
การท างานระหวา่งบคุลากรในองค์กร

คร้ัง 1 32,500 กรุงเทพฯ 19,000     13,500     

การจัดประชุมติดตามผลการด าเนนิงาน คร้ัง 1 15,600 กรุงเทพฯ 10,600     5,000        

แผนปฏบิัตกิารและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2563รายการ

งบประมาณ 
(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบจุงัหวดั)

เป้าหมาย

ตัวชีว้ัดความส าเร็จ  : 
เชงิปริมาณ 
1. บคุลากรของศูนย์คุณธรรม ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพใหม้ีสมรรถนะและทกัษะหลักด้าน Digitalization Collaboration และ Innovation รวมถึงทกัษะเสริมที่จ าเปน็ตามบทบาทและค่านยิมขององค์กรของตน
2.  บคุลากรของศูนย์คุณธรรมร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมการด าเนนิงานองค์กรคุณธรรม
เชงิคุณภาพ 
1.  บคุลากรเกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิด (Mindset) เพื่อสร้างคุณค่าในการเปน็บคุลากรภาครัฐที่ด าเนนิงานมุง่เนน้ประโยชนต่์อประชาชน
2. บคุลากรทกุคนของศูนย์คุณธรรมสามารถใช้เทคโนโลยีตามระบบการท างานของส านกังานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้

หน่วยงาน ศูนยคุ์ณธรรม(องค์การมหาชน)

ผู้รับผิดชอบ

หลักการและเหตุผลโดยสรุป งานทรัพยากรมนษุย์ ซ่ึงเปน็หนว่ยงานหลักทางด้านก าลังคนของศูนย์คุณธรรม ทั้งด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จึงมีความประสงค์จะด าเนนิงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมใหเ้ปน็องค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ  เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
ของบคุลากรศูนย์คุณธรรม ใหเ้ปน็ทนุมนษุย์ที่สามารถขับเคล่ือนทั้งภารกิจขององค์กร ไปจนถึงตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และการเปล่ียนแปลงของประเทศได้อย่างมีประสิทธภิาพ ตามแนวนโยบายการพัฒนาบคุลากรภาครัฐในยุค Thailand 4.0 ต่อไป

วัตถุประสงค์  :  
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบคุลากรศูนย์คุณธรรมใหม้ีทกัษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐในปจัจุบนั ทั้งด้านDigitalization Collaboration  Innovation และทกัษะจ าเปน็ของบคุลากรภาครัฐอืน่ๆ
2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมใหเ้ปน็องค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ สามารถด าเนนิงานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ 
3) เพื่อพัฒนาศูนย์คุณธรรมใหเ้ปน็องค์กรคุณธรรมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

การประเมนิผล  : บคุลากรร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทกัษะหลัก รวมถึงทกัษะเสริมที่จ าเปน็ค่านยิมขององค์กรและตามบทบาทของตน มีเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ และบคุลากรศูนย์คุณธรรมสามารถใช้ทกัษะด้านดิจิทลัในการเข้าสู่ระบบต่างๆ ของงานทรัพยากร
มนษุย์ ได้ตามสิทธิ์

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บคุลากรของศูนย์คุณธรรม มีสมรรถนะและศักยภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับวสัิยทศัน ์พันธกิจ ตามที่ก าหนดไวใ้นแผนพัฒนาบคุลากรระดับบคุคลเพื่อใหส้ามารถปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธภิาพ และประสิทธผิล มีขีดความสามารถสูงในการขับเคล่ือน
คุณธรรมความดีใหก้ับประชาชนในชาติ



พ.ศ. 2562
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ระยะเวลาด าเนินการ
พ.ศ. 2563รายการ

งบประมาณ 
(บาท)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบจุงัหวดั)

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์
คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรม

งานทรัพยากร
มนษุย์ ฝ่ายบริหาร

สนบัสนนุการด าเนนิงานโครงการพัฒนาศูนย์
คุณธรรมใหเ้ปน็องค์กรคุณธรรมของเจ้าหนา้ที่
ภายใต้วฒันธรรมองค์กร (MORAL)

กิจกรรม 1 19,900 กรุงเทพฯ 9,900        10,000     

จัดเวทนี าเสนอผลการด าเนนิงานโครงการและ
ถอดบทเรียนการด าเนนิงานองค์กรคุณธรรม

คร้ัง 1 37,100 กรุงเทพฯ 26,600     10,500     

จัดประชุมคณะท างานองค์กรคุณธรรม คร้ัง 1 19,000 กรุงเทพฯ 14,000     5,000        
กิจกรรมที่ 3 การจัดประชมุสัมมนาบุคลากร
นอกสถานที่

คร้ัง 1 151,600 ต่างจังหวดั 75,800     75,800     งานทรัพยากร
มนษุย์ ฝ่ายบริหาร

งบบริหาร 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ประกอบการด าเนนิโครงการ         2,400 700          700          1,000        

รวมการใชจ้่ายรายเดือน 297,100 10,600 14,000 29,600 19,000 26,600 76,500 -           1,000 10,000 5,000 29,000 75,800
รวมการใชจ้่ายรายไตรมาส 297,100

ร้อยละการใชจ้่ายรายไตรมาส 100 18 41
54,200 122,100 11,000 109,800

4 37



โครงการ : ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
งบประมาณ : 4,086,000 บาท
แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความสอดคล้อง  : R ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ียทุธศาสตรท์ี ่6 ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

R แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิประเดน็ที ่21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
R แผนปฏริปูประเทศ : ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
R ยทุธศาสตรก์ระทรวงวัฒนธรรม : ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

R แผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมฯ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
R

หน่วยงานรบัผิดชอบ  : ศูนยคุ์ณธรรม(องค์การมหาชน)

ระยะเวลาด าเนินการ  : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563

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

งบโครงการ 4,086,000 บาท
กิจกรรมที ่1  พัฒนาหลักสูตรวิทยากรส่งเสรมิคุณธรรมตอ่ตา้นการ
ทจุรติดว้ยมิตวิัฒนธรรมและมิตดิา้นสังคม  ใหส้อดคล้องกับทศิทาง
นโยบายดา้นคุณธรรมตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิของกลุม่เครอืข่ายทาง
สังคม 6 เครอืข่าย รวมถึงการผลิตเครือ่งมือ ชุดความรู ้สือ่ส่งเสรมิ
คุณธรรม

1.1) ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร เคร่ืองมือ ส่ือส่งเสริมคุณธรรมที่
หลากหลายตามกลุ่มต่างๆ โดยการประชุมจัดท าความร่วมมือกบั
สถาบันการศึกษา และผู้เกีย่วข้อง

องค์ความรู้  1 เร่ือง/หลักสูตร 200,000 กรุงเทพ 50,000 50,000 100,000

1.2) การจัดท าส่ือวีดีทัศน์ ส่ือเพื่อประกอบการอบรม ส่ือองค์ความรู้  2 เร่ือง 120,000    120,000
1.3) จัดพมิพห์นังสือคู่มือประกอบการฝึกอบรม จ านวน 1,000 เล่ม หนังสือ 1,000 เล่ม 70,000      70,000
กิจกรรมที ่2 เปดิรบัสมัครบคุลากรเข้ารบัการอบรม 
จ านวน 8 รุน่ ไม่น้อยกว่า 860 คน

 ผู้สมัคร 860 คน 21,000 10,000 11,000

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบุจงัหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบ

หลักการและเหตผุลโดยสรปุ : ปีงบประมาณที่ผ่านมาศูนยคุ์ณธรรม(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ช. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการจัดฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต ให้กบักลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดแล้ว
จ านวน กว่า 800 คน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการป้องกนัปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยฐานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของศูนยคุ์ณธรรม และเป็นการขยายผลการด าเนินงานโดยวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในรุ่นที่ 1 พฒันายกระดับไปยงักลไกการขับเคล่ือนคุณธรรมอืน่ๆให้เพิ่มมากขึ้น 
ในปีงบประมาณ 2563 จึงเห็นสมควรในการด าเนินโครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตอยา่งต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมให้สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง มีความละอายต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งการประกาศเจตจ านงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริต
ในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ และให้มีความพร้อมในการขยายผล เพื่อเพิ่มโอกาสให้กบัชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจ อยากพฒันาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม  ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น

ตวัชีว้ัดความส าเรจ็  : 
เชิงปริมาณ : เกดิวิทยากรตัวคูณในภาครัฐ ภาคธุรกจิ และภาคประชาชนที่ได้รับการพฒันาศักยภาพ ในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จ านวน 860 คน
เชิงคุณภาพ : เกดิแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มีต้นแบบความส าเร็จที่จะส่งต่อชุมชนอืน่ๆ ในระยะต่อไป ร้อยละ 80

การประเมินผล  : ตรวจสอบและวัดผลภาคปฏิบัติ
ผลสัมฤทธิ์หรอืประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั
1. ผู้เข้าอบรมและผู้ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งการประกาศเจตจ านงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
2. คนไทยมีพฤติกรรมไม่อดทนต่อการทุจริตเพิ่มมากขึ้น  
3. เกดิแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มีต้นแบบความส าเร็จที่จะส่งต่อชุมชนอืน่ๆ ในระยะต่อไป

พ.ศ. 2563

แผนปฏบิัติการและแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

รายการ
เปา้หมาย งบประมาณ 

(บาท)

นโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวัฒนธรรม : 3. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์  :  
1.  เพื่อพฒันาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกจิเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมคุณธรรม  ต่อต้านการทุจริต  สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้และขยายผลการด าเนินกจิกรรมในองค์กรต่างๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดต้ังเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้เกดิการเกือ้หนุนการท างานระหว่างศูนยคุ์ณธรรม และ ป.ป.ช. ให้มากยิง่ขึ้น
3. พฒันาขีดความสามารถของประเทศ ให้มีแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์กจิกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง เพื่อให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
4. เพื่อจัดท าองค์ความรู้ เพื่อขยายผล ต่อยอดเครือข่ายการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต



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

พ้ืนที่
ด าเนินการ

(ระบุจงัหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบพ.ศ. 2563รายการ

เปา้หมาย งบประมาณ 
(บาท)

กิจกรรมที ่3 จัดอบรมเชิงปฏบิตักิารเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิทยากร
กระบวนการส่งเสรมิคุณธรรมตอ่ตา้นการทจุรติดว้ยมิตวิัฒนธรรมและ
มิตดิา้นสังคม จ านวน 860 คน

3.1) การฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 
1) กลุ่มผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกจิ ภาคประชาสังคมทีมา
จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จ านวน  2 รุ่น
2) กลุ่มผู้แทนหน่วยงานจากกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับกระทรวง 20 กระทรวงและองค์กรอสิระ  จ านวน 2 รุ่น
3) กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มผู้น าผู้สูงอาย ุกลุ่มผู้น าเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้น า
ภาคธุรกจิเอกชน และผู้สนใจ จ านวน 4 รุ่น 

 จัดอบรมฯ 
ผู้อบรมฯ

8 รุ่น 860 คน 2,375,000 อดุรธานี 
พะเยา 
อยธุยา 

สุราษฎร์ธานี

296,875   296,875   296,875   296,875   296,875   296,875   296,875   296,875   

กิจกรรมที ่4  เวทตีดิตามผลในระดบัพ้ืนที่
4.1) ท าบันทึกความร่วมมือกบัสถาบันการศึกษา ท้องถิ่นเพื่อด าเนิน
ติดตาม และการค้นหาต้นทุนความดี

 องค์ความรู้
ต้นทุน

คุณธรรม

4 ภาค/เร่ือง 400,000 อดุรธานี 
พะเยา 
อยธุยา 

สุราษฎร์ธานี

   400,000 

4.2) จัดสัมมนาแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับ
จังหวัด

เวทีสัมมนา 4 ภาค/คร้ัง 600,000 อดุรธานี 
พะเยา 
อยธุยา 

สุราษฎร์ธานี

150,000   150,000   150,000   150,000   

4.3) จัดท าส่ือส่งเสริมคุณธรรม บทเรียนและประสบการณ์ ส่งเสริม
คุณธรรม ของแต่ละพื้นที่

ส่ือส่งเสริม
คุณธรรม

4 เร่ือง 200,000 อดุรธานี 
พะเยา 
อยธุยา 

สุราษฎร์ธานี

50,000     50,000     50,000     50,000     

4.4)  จัดท าธงสัญลักษณ์องค์กร ชุมชนต้นแบบเพื่อมอบให้กบัองค์กร
ชุมชนที่เกดิผลเป็นรูปธรรม

องค์กรต้นแบบ 40 แห่ง 26,000 อดุรธานี 
พะเยา 
อยธุยา 

สุราษฎร์ธานี

26,000     

4.5) ค่าบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 74,000 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     4,000       
รวมการใช้จ่ายรายเดอืน 4,086,000 60,000 50,000 690,000 366,875 317,875 506,875 306,875 446,875 372,875 456,875 306,875 204,000

รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส 4,086,000
รอ้ยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 100

800,000 1,191,625 1,126,625 967,750
20 29 28 24


