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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -2567) ในการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้หลักคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต 

 จิตอาสา และก าหนดค่านิยมองค์กรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ได้แก่  

Mastery การเป็นนายแห่งตน   

การใช้สติมากกว่าอารมณ์ มีกิริยามารยาทวางตนที่เหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือแก่ตนเองและองค์กร 

Originality ริเริ่มสร้างสรรค์   

ทุม่เทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุผลส าเร็จ 

Responsibility ความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง ความสามารถ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์โดยมิชอบ 

Altruism อุทิศตนเพื่อผู้อ่ืน 

เสียสละ สร้างความสามัคคี ให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน 

Leadership ความเป็นผู้น า 

อัธยาศัยดี ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม 

โดยในปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562  - เมษายน 2563  ศูนย์คุณธรรมได้ด าเนิน

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรศูนย์คุณธรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  ดังนี้ 
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กิจกรรม    ถุงยาพอเพียง  

 

ระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม มค.-กพ. 63 
วิธีการด าเนินกิจกรรม บุคลากรศูนย์คุณธรรมและเครือข่ายร่วมท ากิจกรรมรณรงค์จิตอาสา พับถุงยาพอเพียง

จากกระดาษเสยีและกระดาษที่ใช้แล้วในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยหรือ
ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล น าใส่ยากลับบ้าน แทนการใช้ถุงพลาสติก   

คุณธรรมที่ส่งเสรมิ  พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา 
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสรมิ  Mastery  Originality  Responsibility  

 Altruism  Leadership   
ผู้เข้าร่วม  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ี  เครือข่ายภาค ี  
ผลการด าเนินงาน /สิ่งที่ได้เรยีนรู้  มอบถุงกระดาษ “ถุงยาพอเพียง” ให้กับ โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสระบรุี จ านวน 

1,936 ถุง เพือ่รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนในอีกทางหนึ่ง 
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กิจกรรม Gift to Share  

   

          

ระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม  ธันวาคม 2562  
วิธีการด าเนินกิจกรรม เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานปีใหม่ขององค์กร จากการแลกเปลี่ยนของขวัญ เป็นการเชิญ

ชวนเจ้าหน้าท่ีร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการส่งมอบความสุขผ่านของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กด้อย
โอกาสในชุมชนสะพานพระราม 8 เพื่อเป็นการปันรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิต สาดสมยั (ครูเชาว์)  

คุณธรรมที่ส่งเสรมิ  พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา 
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสรมิ   Mastery  Originality  Responsibility  

 Altruism  Leadership   
ผู้เข้าร่วม  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ี  เครือข่ายภาค ี  
ผลการด าเนินงาน /สิ่งที่ได้เรยีนรู้  น าของขวัญปีใหม่จากบุคลากรศูนย์คุณธรรมส่งมอบ ณ ศูนยส์ร้างโอกาสเด็ก พระราม 8 

โดยมี นายเชาวลิต สาดสมัย เป็นตัวแทนในการรับมอบ พร้อมเงินสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมจ านวนกว่า 4,000 บาท  โดยนอกจากเป็นการด าเนินกิจกรรมเชิง CSR ของ
ศูนย์คุณธรรมแล้ว ยังก่อให้เกิดการขัดเกลาของการเป็นผู้ให้ และสรา้งแรงบันดาลใจใน
การด าเนินงานส่งเสริมคณุธรรมซึง่เป็นพันธกิจหลักต่อไป  นอกจากนั้น ยังร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการรณรงค์ No Gift Policy เปลีย่นจากของขวัญเป็นก าลังใจ เพื่อสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่โปร่งใส ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
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    กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนนิงานองค์กรคุณธรรม  

 

ระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม  พฤศจิกายน 2562  
วิธีการด าเนินกิจกรรม การจัดสัมมนาศึกษาดูงานด้านองค์กรคุณธรรม ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั 

(มหาชน) จ.สมุทรปราการ เพื่อใหบุ้คลากรศูนย์คุณธรรม และบริษัทเอกชนท่ีสนใจ ได้ศึกษา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวทางการด าเนินงานด้านองค์กรคุณธรรม รวมถงึเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรูต้าม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
จังหวัด สมุทรปราการ 

คุณธรรมที่ส่งเสรมิ  พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา 
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสรมิ   Mastery  Originality  Responsibility  

 Altruism  Leadership   
ผู้เข้าร่วม  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ี  เครือข่ายภาค ี  
ผลการด าเนินงาน /สิ่งที่ได้เรยีนรู้  แนวคิดการรักษาคุณลักษณะของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทท่ีทั้งดีและเก่ง คือ ความกตญัญู 

ที่ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน สิ่งที่องค์กรต้องด าเนินงานคือการส่งเสรมิให้พนักงานทุกระดับมีความ
ตระหนักในหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมถึงเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษัท สมบูรณ์ 
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการ เช่น การให้พนักงานเก็บช่ัวโมงท าความด,ี 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฯ  การตอ่ต้านการคอรร์ัปชัน 100 % มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต, 
สนับสนุนให้พนักงานมีอาชีพ การมอบทุนการศึกษา  การสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานท างานวิจัย, 
การสอนท างานฝมีือให้แก่ชุมชนรอบบริษัท เป็นต้น  ทั้งนี้นอกจากบุคลากรของศูนย์คณุธรรมแล้ว 
ยังมรบริษัทเอกชนท่ีสนใจการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 องค์กร 
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กิจกรรม การเข้าร่วมโครงการ “SAVE THE OCEAN”(เครือบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป) 
 

 

  
ระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม  พฤศจิกายน 2562  
วิธีการด าเนินกิจกรรม ผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์คณุธรรม ร่วมโครงการ “SAVE THE OCEAN” ครั้งท่ี 1 ซึ่งจัดโดย 

บริษัทเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปและองค์กรภาคีเครือข่าย โดยส่งมอบขวดพลาสติกให้กับวดัจากแดง 
 จ.สมุทรปราการ น าไปท าผา้ไตรจวีร  

คุณธรรมที่ส่งเสรมิ  พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา 
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสรมิ   Mastery  Originality  Responsibility  

 Altruism  Leadership   
ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ี  เครือข่ายภาค ี  
ผลการด าเนินงาน /สิ่งที่ได้เรยีนรู้  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างหน่วยงาน และบุคลากรของศูนยค์ุณธรรมได้เรียนรู้แนวทางการ

ท ากิจกรรม และแนวทางการกระตุ้นให้คนในสังคมเกดิความตระหนกั และใส่ใจในการอยูร่่วมกัน
ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



7 

 

กิจกรรม “ให้เวลา...ให้ความสุข”ปลูกฝังคุณธรรมเด็กปฐมวัย  

(ร่วมกับ กองทุนเวลาเพื่อสังคมและเครือข่ายจิตอาสา) 

 

 
 

ระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม  ตุลาคม 2562  
วิธีการด าเนินกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม “สนุกคิด...คณุธรรมนอ้ง ๆ ท าได้” ให้กับนักเรียน 

ช้ัน ป.5 - ป.6โรงเรียนน้ าตกห้วยสวนพลู อ.บ้านคา จ.ราชบุรเีพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ และ
แบ่งปัน โดยเชิญชวนภาคเีครือข่ายจิตอาสา สละเวลาช่วยท ากิจกรรม แบ่งปันอุปกรณ์การเรียน 
ของเล่นเสริมทักษะ หนังสือนิทาน ฯลฯ ตลอดจนร่วมกันจัดกจิกรรมส่งเสริมคณุธรรมพอเพียง 
วินัย สุจริต จติอาสา ปลูกฝังพฤตกิรรมดีด้านความพอเพียง มีวินัย มีความซื่อสตัยส์ุจรติ และ
เรียนรู้งานจติอาสาให้กับเด็กนักเรยีน 

คุณธรรมที่ส่งเสรมิ  พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา 
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสรมิ   Mastery  Originality  Responsibility  

 Altruism  Leadership   
ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ี  เครือข่ายภาค ี  
ผลการด าเนินงาน /สิ่งที่ได้เรยีนรู้  เรียนรู้งานจติอาสา ผ่านการให้และแบ่งปัน ยังเกิดเครือข่ายจิตอาสาจากหลากหลายหน่วยงาน  

รวมถึงเรียนรู“้การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน” ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาจิตอาสา 
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กิจกรรม   สานต่อโรงเรียนคุณธรรม ส่งเสริมงานจิตอาสาท าดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อท า 

 

 

ระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม  ตุลาคม 2562  
วิธีการด าเนินกิจกรรม ร่วมกับ องค์กร ภาคี เครือข่ายจติอาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสาท าดตีามรอยพ่อ สานต่อโรงเรียน

คุณธรรม”พัฒนาพฤติกรรมคณุธรรมด้านจติอาสา แกเ่ครือข่ายทางสังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ณ โรงเรียนบ้านอ่างเสือด า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา  

โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูพ้ฤติกรรมคณุธรรม จ านวน 6 ฐาน โต๊ะ-เก้าอี้ จ านวน 180 ตัว 
น ากิจกรรมโดย คณุสุวรรณฉัตร พรหมชาติ  การสอนร้องเพลง และวาดภาพ โดยทีมจิตอาสา 
BadAttitude  การพับถุงยา โดย ศูนย์คุณธรรม การซ่อมสร้าง โดยทีมจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มีนบุรีโปลีเทคนิค การทาสีอาคารโรงอาหาร โดยบุคลากรจติอาสา ศูนย์คุณธรรม รวมถึงมอบ
สิ่งของที่จ าเป็นให้แกท่างโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผูเ้รยีน จากกองทุนเวลาเพื่อสังคม 
มูลนิธิปิติ ภริมยภ์ักดี บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากดั  

คุณธรรมที่ส่งเสรมิ  พอเพียง  วินัย สุจรติ  จิตอาสา 
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสรมิ   Mastery  Originality  Responsibility  

 Altruism  Leadership   
ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ี  เครือข่ายภาค ี  
ผลการด าเนินงาน /สิ่งที่ได้เรยีนรู้  เกิดเครือขา่ยจิตอาสาจากหลากหลายหน่วยงาน  เรยีนรู้ การท าหนา้ที่ การเคารพ การเกียรติ 

พื้นฐานของงานจิตอาสาซึ่งประกอบท้ังคุณธรรม พอเพียง วินัย สจุรติ และจติอาสา 
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กิจกรรม HOW To ทิ้ง 

 

ระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม  มกราคม- มีนาคม 2563 
วิธีการด าเนินกิจกรรม ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรศูนย์คณุธรรมส ารวจสิ่งของที่ยังสภาพดี อาจมีประโยชน์กับคนอ่ืนต่อไป 

รวมถึงพวกอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ น ามาใส่กล่อง  How to ทิ้ง ท่ีตั้งไว้ที่งานทรัพยากรมนุษย์  
และให้เจ้าหน้าท่ี มาเลือกหาไปไดพ้ร้อมท้ังบริจาคเงินใส่กล่อง หรือน าของมาแลก ภายหลังจบ
กิจกรรมสิ่งของสภาพดีที่เหลือจะจ าแนกส่งไปยังผู้ที่ต้องการ  เงินท่ีได้จะแบ่งไปใช้ในกิจกรรมจติ
อาสา และกจิกรรมกลางของศูนย์  

คุณธรรมที่ส่งเสรมิ  พอเพียง  วินัย สุจรติ  จิตอาสา 
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสรมิ   Mastery  Originality  Responsibility  

 Altruism  Leadership   
ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ี  เครือข่ายภาค ี  
ผลการด าเนินงาน /สิ่งที่ได้
เรียนรู้  

ยอดเงินท่ีได้จากการด าเนินการ ใช้ส าหรับกิจกรรมจิตอาสาของศูนย์คุณธรรม จ านวน 2,800 บาท 
และได้ส่งต่อของต่างๆไปยังมลูนิธปิันกัน  สิ่งท่ีได้ส าหรับเจา้หน้าท่ีการทบทวนจนเอง ความจ าเป็น
ของสิ่งของ การแบ่งปันระหว่างกัน ความสุจรติเนื่องจากการบริจาคนั้นให้ใส่ในกล่องด้วยตนเองอีก
ด้วย 
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กิจกรรม ความดีที่คุณท า (ธรรม) เราจ าได้ 

 

ระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม  ธันวาคม 2562 -มกราคม 2563 
วิธีการด าเนินกิจกรรม เขียนความดี ให้ก าลังใจ บอกเล่าความประทับใจ ต่อสมาชิกชาวศูนย์ในปีที่ผ่านมา และแจกภาพ

หลังจบกิจกรรม คืนให้สมาชิกเพื่อเป็นก าลังใจในการท างานในปีต่อไป 
คุณธรรมที่ส่งเสรมิ  พอเพียง  วินัย สุจรติ  จิตอาสา 
ค่านิยมองค์กรที่ส่งเสรมิ   Mastery  Originality  Responsibility  

 Altruism  Leadership   
ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ี  เครือข่ายภาค ี  
ผลการด าเนินงาน /สิ่งที่ได้เรยีนรู้  การสร้างพลังบวก การทบทวนสิ่งดีที่เกิดขึ้น การให้ก าลังใจ และสรา้งความผูกพันระหว่าง

บุคลากร  

 

 


