
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารศูนย์คุณธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั้งในและนอกองค์กร ปีงบประมาณ 2563 

 
ระดับองค์กร 

 

ลงพ้ืนที่เยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม และศึกษาเส้นทางตามรอยพระราชา 
 

 
คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธาน

กรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ภาณุพงศ์ นายธาดา เศวตศิลา นางสาว
รังสิมา จารุภา นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย พลเอกศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์
คุณธรรม นายสมเกียรติ พันธรรม ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) นางสาวรัตนา สรภูมิ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย รศ.นพ.สุริยเดว 
ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงพ้ืนที่เยี่ยม
โรงเรียนคุณธรรม ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ศึกษาดูงานเส้นทางศาสตร์พระราชา 
ป่าไร่นาสวนผสม จาก มหาชีวาลัยอีสาน (สถาบันภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน) สู่อุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
ชีวิตสร้างองค์ความรู้คู่ชาวอีสาน ณ จังหวัดคุณธรรม “บุรีรัมย์เมืองสันติสุข 9 ดี” จังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุม
สัญจรคณะกรรมการศูนย์คุณธรรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ  จ.บุรีรัมย์ เพ่ือให้
กรรมการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ตลอดจนเครือข่ายได้สัมผัส เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึง
คุณธรรมด้วยการน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของทุกคน  และเพ่ือให้ก าลังใจภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อน
งานคุณธรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้พ่ีน้องในพ้ืนที่รับรู้ และเข้าใจ ตลอดจนเข้าถึงคุณธรรมพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา ร่วมปลูกจิตส านึกคนไทยให้มีความศรัทธา ความจงรักภักดี ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไป (ตุลาคม 2562) 

 
 
 
 



ระดับการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย 
 

1. คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
และวัฒนธรรม วุฒิสภา 

 
 

 
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น 

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม วุฒิสภา เพ่ือร่วมด าเนินการการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ ก าหนดให้รัฐจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เน้นความครอบคลุมข้า ราชการรัฐทุก
ประเภท และก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ประกอบด้วย 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอัน
ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4.
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6. ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรม 7.ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ เพ่ือเป็นมาตรฐานกลางส าหรับ
เจ้าหน้าที่รัฐ  โดยการฝ่าฝืนจริยธรรม ไม่ถือว่าผิดวินัย แต่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนด
จริยธรรมและหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ก ากับดูแลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยใช้กลไกของการบริหารงานบุคคล
ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคคลในต าแหน่งหน้าที่การงาน และควรมีมาตรการบังคับลงโทษส าหรับ
ผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม เป็นการยั้งประโยชน์ไม่ให้เกิดความก้าวหน้าในการท างานระดับหนึ่ง เป็นกลไก
ส่งเสริมคนดีให้ข้ึนมาปกครอง (พฤศจิกายน 2562) 

 
2. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

 
 



 
 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ
เจ้าหน้าที่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กับ สมาคมการ
จัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  เพ่ือความร่วมมือในการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการงานบุคลากรด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กับองค์กรสมาชิกของ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
(PMAT) ได้พัฒนาบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้มีคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตาม
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) และการส่งเสริมพัฒนาองค์กรสมาชิกของ
สมาคมฯ ที่ได้รับรางวัลจาก โครงการ HR Innovation ยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสมาคมฯ และองค์กร
เครือข่ายคุณธรรม รวมถึงเชื่อมโยงภาระงาน โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกให้เข้าร่วม โครงการ กิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง (พฤศจิกายน 2562) 

 
3. การเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมแก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

3.1 โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตา
แรงงาน” 

 

 
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม นายประมวล บุญมา หัวหน้า

กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม  
ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการ



ทุจริต “ดวงตาแรงงาน” เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในตนเองและสร้างเครือข่ายขยายผลสู่สังคม 
รวมถึงน าเสนอองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม เครื่องมือ / ต้นแบบในการสร้างเสริมคุณธรรม และการ
สร้างความสุขจากภายใน เพ่ือเน้นย้ าให้แกนน าอาสาสมัครแรงงานและภาคีเครือข่ายในสังคมร่วมมือกันในการ
สร้างความมุ่นมั่นต่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกมิติ และร่วมกันสร้างเสริมคุณธรรมให้กับ
สังคมไทยต่อไป (มกราคม 2563) 
 
3.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรคุณธรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 
 
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม และ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริม

และขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ความดีที่อยากท า และปัญหาที่อยากแก้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้พนักงานการนิคมอุตสาหกรรม ได้มีส่วนร่วมในการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ความ
ดีที่อยากท า ปัญหาที่อยากแก้ เพ่ือน าไปสู่แผนงานการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กนอ. ให้ความสนใจจ านวนกว่า 110 คน (มีนาคม 
2563) 

3.3 การอบรมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาองค์กรคุณธรรม" ของสถานีโทรทัศน์ เอ็มคอตเอชดี หรือ ช่อง 9 
เอ็มคอตเอชดี ภายใต้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)   
 

 



 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายยงจิรายุ อุปเสน 
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 2 (รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1) และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมงานประกาศ
เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม และการอบรมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาองค์กรคุณธรรม" ของสถานีโทรทัศน์เอ็ม
คอตเอชดี หรือ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ภายใต้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  โดยเป็นกลไกสนับสนุนการ 
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี ตามค่านิยม Transparency Trust & Spirit" 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้เป็นแบบอย่างและถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับได้ปฎิบัติตามต่อไป (ตุลาคม 2562) 

 
3.4 อบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ในโครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการ

ทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม ใน 4 ภาค 
 

 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการด าเนินงาน 

ส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านั กงานจังหวัด และ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายให้เป็นผู้น าด้านการส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต และส่งผลให้เกิดแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง 
ที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ และส่ งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง และขยายผล
ครอบคลุมทุกสายอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน  
ภาคการศึกษา และศาสนา ให้ความสนใจเข้าร่วมจ านวนกว่า 130 คน (มกราคม 2563) 
 
 

 



 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการด าเนินงาน 

ส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์
ธานี และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” (กลุ่ม
ภาคใต้) เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน า/หน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมให้มีความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรม สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการด าเนินกิจกรรมในองค์กร สร้างเครือข่ายวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม เข้าร่วมจ านวนกว่า 120 คน 
(มีนาคม 2563) 

 
 

 
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการด าเนินงาน 
ส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม(กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดโดย ศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ส านักงานจังหวัดอุดรธานี และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลด าเนิน
กิจกรรมในองค์กร สร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมจ านวนกว่า 110 คน (มีนาคม 2563) 
 
 



 
 
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการด าเนินงาน 
ส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคกลาง) จัดโดย ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แกนน าหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลด าเนินกิจกรรมในองค์กร และเพ่ือสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้
เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการการท างานด้านการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันในระดับองค์กร พ้ืนที่ และสนับสนุน
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจ านวนกว่า 
100 คน (กุมภาพันธ์ 2563) 
 


