คำนำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้ (๑) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (๒) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่ ใช้ในการด าเนิ นการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตั วชี้วัด
ความสาเร็จของภารกิจ (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด (๔) ในกรณีที่
การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่
จะต้องดาเนิ นการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้ เหมาะสม ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจาแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย
(๑) แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (ตามที่ส านักงานสภาพั ฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศใช้)
(๒) แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง (ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ประกาศใช้)
(๓) แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานของแผนระดับที่ ๑
และแผนระดับที่ ๒ ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือจัดทาขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด หรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณี
หรืออนุสั ญญาระหว่างประเทศ เช่น แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรั ฐต่ าง ๆ แผนบูรณาการ รวมถึง
แผนปฏิบัติการทุกระดับ โดยกาหนดให้ตั้งชื่อแผนในระดับที่ ๓ โดยใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน...ระยะที่... (พ.ศ. ....
- ....)/แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระยะ ๕ ปี และรายปี/แผนอื่นๆ” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายก่อนที่
จะมีมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ
ครม. เป็นต้น ได้กาหนดชื่อแผนไว้ว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา...หรือแผนอื่นๆ จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้นๆ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้ นตามพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งศู นย์ คุ ณ ธรรม (องค์ การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกาหนดกรอบทิศทางการปฏิบัติงานขององค์กรให้ มีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนปฏิ รู ปประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งสถานการณ์ด้านคุณธรรมของสังคม เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานทั้งในมิติของการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
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๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี
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๑.๑ ควำมเป็นมำศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) หรือชื่อเดิมคือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒ นาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
จัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ในสังกัดสานักงานบริหาร
และพั ฒ นาองค์ค วามรู้ (องค์ก ารมหาชน) หรือ สบร. ส านั ก นายกรัฐ มนตรี โดยก าหนดวัต ถุป ระสงค์เพื่ อ
ท าหน้ า ที่ ห ลั ก ในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ านการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรม ตลอดจน
ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กร ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้มีพลังในการพัฒนา
คุ ณ ภาพประชากรของชาติ ใ นด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เพื่ อ รั ก ษาดุ ล ยภาพในการพั ฒ นาสั ง คมไทย
มีค ณะกรรมการด าเนิ น งานศูน ย์ คุณ ธรรม โดยค าสั่ ง สบร. ที่ ส ามารถก าหนดเป้ าหมายและนโยบายการ
บริหารงานด้วยตนเอง
พ.ศ. ๒๕๕๑ สบร. รับข้อสังเกตจากสานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
การบริหารงานของ สบร. ตามมาตรา ๒๘ ซึ่งมีลักษณะองค์การมหาชนซ้อนองค์การมหาชน คณะกรรมการ
บริหาร สบร. จึงมีมติยุบเลิกประกาศจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านและปรับสถานะของหน่วยงานเฉพาะด้าน
เป็ น ส่วนงานภายใน และปรับ ภารกิจให้ สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
การบริหารงานในสถานะส่วนงานภายในขององค์การมหาชนดังกล่าว ส่งผลให้การปฏิบัติงานของศูนย์คุณธรรม
ไม่สอดคล้องกับภาระงานของสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ คณะกรรมการบริหารสานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ จึงเห็นควรให้ศูนย์คุณธรรมทาเรื่องขอแยกตัวออกมาเป็นองค์การมหาชน ดาเนินงาน
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่แรก โดยเริ่มดาเนินการขอจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ผ่านสานักงาน ก.พ.ร. ระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
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พ.ศ. ๒๕๕๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ได้รับการจัดตั้งเป็น
ศูนย์คุณ ธรรม (องค์กำรมหำชน) ในกากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒ นธรรม ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการปรับปรุงวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิ จ ในปั จ จุ บั น และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ต่ า งๆ ในพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ศู น ย์ คุ ณ ธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติองค์การมหาชน (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ การบริห ารงานและ
การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑.๒ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งศูนย์คุณธรรม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการปรับปรุง
วัต ถุ ป ระสงค์ และอ านาจหน้ าที่ ข องศูน ย์ คุ ณ ธรรม เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับ ภารกิ จในปั จจุบั น โดยกาหนดให้
ศูนย์คุณธรรม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) ขับ เคลื่อนการปฏิบั ติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และ
แผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
๒) สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้ง
การจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
๓) ดาเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒ นาความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม และ
การปลูกฝังคุณธรรม เผยแผ่ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมให้แก่เครือข่ายทางสังคม
และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย
๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
๕) ดาเนินการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมตามที่กฎหมายกาหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๑.๓ ทิศทำงและนโยบำยกำรดำเนินงำน
ศูนย์คุณธรรม ขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมคุณธรรมตามวัตถุประสงค์ของศูนย์คุณธรรมข้างต้นให้
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ นโยบายรั ฐ บาล และ
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย ดังนี้
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ระดับของแผน
ยุทธศาสตร์ แผน และนโยบาย
แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนระดับที่ ๒

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

แผนระดับที่ ๓

ด้าน/ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทาแผนฯ ฉบับสมบูรณ์)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

 นโยบายที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความ
สมานฉันท์ในชาติ
 นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
 แผนฯ ที่ ๑ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
 แผนฯ ที่ ๖ การสร้างความสามัคคีปรองดอง
 แผนฯ ที่ ๑๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณ ธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ในสังคมไทย
๒๕๖๔)
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ สร้ า งความเข้ ม แข็ งในระบบการบริ ห าร
จัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม
คุณธรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยปรับฐานความคิดทุกช่วง
และปราบปรามการทุจริต
วั ย ให้ ส ามารถแยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และ
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้ มีระบบและกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคม ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ น เครื่อ งมื อ ต้า นทุ จ ริต และเสริม พลั งการมี ส่ วนร่ วมของ
ชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
นโยบายรัฐบาล
 นโยบายหลั กที่ ๓ ท านุ บ ารุงศาสนา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ข้อที่ ๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม
จริยธรรมฯ
 นโยบายเร่งด่วนที่ ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หลั กธรรมาภิบ าล ประการที่ ๔ ปฏิบั ติห น้ าที่ ราชการด้วยหลั ก
วัฒนธรรม
ธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม (Value Creation)
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความ
เป็นไทย
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๑.๔ แผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
ศูนย์ คุณธรรม ได้ทบทวนบทบาท หน้าที่ วิสั ยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของศูนย์คุณธรรม เพื่ อรองรับต่อ
การขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
รวมทั้งสถานการณ์ ด้านคุณธรรมของประเทศ จึงได้ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และวางทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมระยะ ๓ ปี ดังนี้

๑.๔.๑ วิสัยทัศน์
“ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม”
๑.๔.๒ เป้ำหมำย
๑) องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๒) องค์กรที่มีเครือข่ายคุณธรรมที่มั่นคง
๑.๔.๓ พันธกิจ
พันธกิจ
เป้าหมาย
๑) ขั บ เคลื่ อ นการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมของเครือ ข่ า ยทาง เพื่อให้เครือข่ายทางสังคมปฏิบัติขับเคลื่อนการ
สั งคมให้ ส อดคล้ องกับ ยุ ท ธศาสตร์ช าติด้ านการพั ฒ นา ส่งเสริมคุณธรรมได้สาเร็จตามแผน
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเป้าหมาย
แผนแม่บ ทด้านการปรับ เปลี่ ยนค่านิ ย มและวัฒ นธรรม
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
๒) สนับ สนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และ เพื่ อให้ เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมเกิ ด การ ป ฏิ บั ติ
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พันธกิจ
ประสานความร่วมมือกับ ทุกภาคส่ วนด้วยกระบวนการ
สมัชชาคุณธรรม
๓) พัฒ นาความรู้ เผยแพร่ รณรงค์ และเป็นศูนย์ข้อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม
๔) ส่ งเสริ ม และพั ฒ นามาตรฐานคุ ณ ธรรมและพั ฒ นา
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่าย

เป้าหมาย
ขับเคลื่อนได้ตามบริบทของตน
เพื่ อ ให้ เครื อ ข่ า ยทางสั งคมน าองค์ ค วามรู้ แ ละ
นวัตกรรมไปขับเคลื่อน
เพื่อให้เครือข่ายทางสังคมนามาตรฐานคุณธรรม
(Guideline) ไปใช้ประเมินตนเองและพัฒนาเป็น
องค์กรคุณธรรม

๑.๔.๔ ยุทธศำสตร์ศูนย์คุณธรรม ๖ ด้ำน ประกอบด้วย

๑) สมัช ชาคุณ ธรรมและความร่ วมมื อนานาชาติ ดาเนิ น งานสนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรม
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาประเทศระดั บ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม การสนั บ สนุ น
การดาเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและคณะกรรมการอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุณธรรม การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน ได้แก่ ๑) ภาครัฐ ๒) ภาคธุรกิจเอกชน
๓) การศึกษา ๔) สถาบั น ทางศาสนา ๕) สื่อมวลชน ๖) ประชาสั งคม ชุมชน เด็กเยาวชน และครอบครัว
ในการท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมทั้ ง ในระดั บ พื้ น ที่ ๔ จั ง หวั ด เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบคุ ณ ธรรมเชิ ง พื้ น ที่
(จังหวัดคุณ ธรรม) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุราษฏร์ธานี รวมทั้ง
การขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ และงานสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระดับนานาชาติ
เพื่ อ ให้ เกิ ด รู ป แบบการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมและการพั ฒ นานโยบาย/ความร่ว มมื อ ในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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๒) ส่ งเสริ มวิ ทยากรคุ ณ ธรรมและพั ฒนากระบวนการรั บรององค์ กรคุ ณ ธรรม ด าเนิ นงานส่ งเสริ ม
การพัฒนาองค์กรคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมและ
หรือนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ งานพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรม การให้ คาปรึกษา การทาโครงการความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และ
การพั ฒ นาสู่ สถาบั นวิทยากรคุ ณธรรม ที่ เป็ นแหล่ งบ่ มเพาะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง (Change Agent) เพื่ อท าให้
เกิดการขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ครอบคลุมอย่างมีระบบ
๓) วิจัยและนวัต กรรมระบบพฤติ กรรมไทย ดาเนินงานศึกษา วิจัย และจัดการความรู้นวัตกรรม
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับ สังคมไทย (ทั้งในและต่างประเทศ) พัฒ นามาตรฐานคุณธรรมและ
พัฒ นากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม โดยสร้างองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมิน
รับรอง (certified body) คุณธรรมขององค์กรในแต่ละประเภท รวมทั้งดาเนินการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้
ไปสู่ ส่ ว นต่ า งๆ (ทั้ งในและนอกองค์ ก ร) พั ฒ นาดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ธรรมและส ารวจสภาวการณ์ ด้ านคุ ณ ธรรม
รายจั ง หวั ด และรายประเทศ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานในระดั บ นโยบาย/เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมทั้ ง ๖ ภาคส่ ว น
นาองค์ความรู้และรายงานสภาวการณ์ด้านคุณธรรมไปใช้ในการวางแผนขั บเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมให้
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และเห็นถึงแนวโน้มสถานการณ์ด้านคุณธรรมของประเทศได้
๔) พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ ดาเนินงานพัฒ นาศูนย์ข้อมูล
ด้านคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมให้เป็นศูนย์ข้อมูลคุณธรรมระดับชาติและการให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ ศู น ย์ คุ ณ ธรรมมี ระบบการบริห ารจั ด การในรูป แบบดิ จิ ทั ล
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนวัตกรรมการให้บริการแก่เครือข่ายทางสังคมและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรมได้
๕) สื่ อ สารและรณรงค์ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมทางสั ง คม ด าเนิ น งานพั ฒ นา Content Creator
ผลิ ตและเผยแพร่ สื่ อส่ งเสริ มคุ ณธรรม จั ดกิ จกรรมและรณรงค์ ส่ งเสริมคุ ณธรรมตามยุ ทธศาสตร์และนโยบาย
ระดั บ ต่ างๆ สื่ อสารเผยแพร่ และสร้ างภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ของศู น ย์ คุ ณ ธรรมทั้ งภายในและภายนอก รวมทั้ ง
สร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารกับองค์กร co brand เพื่อให้เครือข่ายทางสังคมและประชาชนได้รับเนื้อหาสาระ
(content) ที่เข้าถึงและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม เกิดการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมอย่างแพร่หลาย
ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่สามารถเข้าถึง ได้แก่ online, on air และ on ground จนสามารถนาข้อมูลที่ได้รับ
ไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร
๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ดาเนินงานสนับสนุน
การทางานของภารกิจหลักและพัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
เพื่อให้ศูนย์คุณธรรมดาเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและ
มีประสิทธิภาพและเข้าสู่การเป็นองค์กรภาครัฐ ๔.๐
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โดยมีกลไกวิธีกำรทำงำนเชื่อมโยงกับเครือข่ำย ๖ ภำคส่วน ดังนี้

การส่งเสริมและขับ เคลื่ อนเครือข่ายทางสั งคม เพื่ อให้ เกิดสังคมคุณ ธรรม ประกอบด้วยเครือข่าย
ทางสังคม ๖ ภาคส่วนที่มีบทบาทสาคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและกลุ่มเป้าหมายของตน ได้แก่
๑) ภาครั ฐ /รั ฐ วิส าหกิ จ ๒) ภาคธุร กิ จ /เอกชน ๓) ภาคการศึ ก ษา ๔) สถาบั น ทางศาสนา ๕) สื่ อ มวลชน
๖) ชุมชน ประชาสังคม ครอบครัว ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริ มคุณธรรมทั้งในระดับ
นโยบายส่วนกลางและการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่/ภูมิภาค
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๑.๕ โครงสร้ำงองค์กร

การจัดแบ่งโครงสร้างของศูนย์คุณธรรม เพื่อดาเนินภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย ประกอบด้วย
๑) สำนักบริหำรจัดกำรองค์กรและยุทธศำสตร์ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
๑.๑) กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ย วกับงานการเงิน งานบัญชี
งานบริห ารทั่ ว ไปประกอบด้ว ย งานสารบรรณ งานธุรการ งานอาคารสถานที่ และยานพาหน ะ งานพั ส ดุ
ประกอบด้วยงานจัดซื้อจั ดจ้างและบริห ารพั ส ดุ งานทรัพ ยากรมนุษ ย์ประกอบด้วยงานบริ ห ารบุ คคลและ
งานพัฒนาบุคลากร งานนิติกร
๑.๒) กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ งานแผนงานและงบประมาณ งานคณะกรรมการและที่ปรึกษา งานบริหารความเสี่ยงและติดตาม
ประเมินผล
๒) สำนักพัฒนำองค์ควำมรู้นวัตกรรมและสื่อสำรสนเทศ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้
๒.๑) กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม มีหน้าที่ความรั บผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตและ
เผยแพร่สื่อ จัดกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์และนโยบายระดับต่างๆ งานสื่อสาร
องค์กร ประกอบด้วยการสื่อสารเผยแพร่งานของศูนย์คุณธรรม งานความร่วมมือด้านการสื่อสารกับองค์กรภาคี
งานสื่อสารภายใน งานสร้างความร่วมมือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเครือข่ายสื่อ
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๒.๒) กลุ่ มงานวิจั ยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย มีห น้ าที่ ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับ
งานศึ ก ษา วิจั ย จั ด ประชุ ม วิ ช าการ และจั ด การความรู้น วั ต กรรมด้ า นการส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมที่ เหมาะสม
กับสังคมไทย (ทั้งในและต่างประเทศ) งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริม
คุณธรรมประกอบด้วยการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมของชาติ มาตรฐานขององค์กรประเภทต่าง ๆ และพัฒนา
กระบวนการรั บ รององค์ ก รส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมหรื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
๒.๓) กลุ่ ม งานศู น ย์ ข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ห น้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
งานพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมให้เป็นศูนย์ข้อมูลระดับชาติ และการให้บริการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
๓) สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ำยทำงสังคม แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้
๓.๑) กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรมตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาประเทศระดั บ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกั บ
การส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม การสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของคณ ะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ แ ละ
คณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม การประสานความร่วมมือทางนโยบายกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและระดับภูมิภาค
๓.๒) กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมเครื อ ข่ า ยทางสั งคม มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
งาน ส่ ง เสริ ม การพั ฒ น าองค์ ก รคุ ณ ธรรมของเครื อ ข่ า ยท างสั ง คม ป ระกอบ ด้ วย ภ าครั ฐ ภ าคเอกช น
ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมและหรือนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม
ของชาติ งานพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม การให้คาปรึกษา
การทาโครงการความร่วมมือ
๔) สถำบันวิทยำกรคุณ ธรรม มีห น้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒ นาหลักสูตรและฝึกอบรม
งานธุรกิจสัมพันธ์
๕) งำนตรวจสอบภำยใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบประเมินผลการบริหารการเงิน
การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินของศูนย์ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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ส่วนที่ ๒
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผน และนโยบายกับการส่งเสริมคุณธรรม
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
 ตัวชี้วัด : การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนดี โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรมให้คนไทยมีความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตสาธารณะ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
และมีหลักคิดที่ถูกต้อง ผ่านกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของสถาบัน
ทางสังคมให้ทาหน้าที่ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ เช่น ครอบครัวและ
ชุมชน สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา ธุรกิจ สื่อสารมวลชน และรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 ตัวชี้วัด : ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต โดยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคมภาครัฐและภาคประชาชนในการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมและพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงาน
ด้านคุณธรรมความโปร่งใส
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 เป้าหมาย : คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความ
เป็ นไทยมากขึ้ น น าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ ในการด ารงชี วิ ต สั งคมไทย
มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
 ตั วชี้ วัด : ดัชนี คุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสั ตย์สุ จริต การมีจิตสาธารณะ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระทาอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม
 แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง
o แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี
 เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุล ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณ
ที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
 ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
o แผนย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของ
คนในสังคม
 เป้ าหมายของแผนย่ อย : สื่ อในสั งคมไทยมี ความเข้ มแข็ ง สามารถสร้ าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย
และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
 ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการสร้างการรับรู้ความตระหนักและการใช้
สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
๒) แผนแม่บทด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ตัวชี้วัด : ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า ๕๐ คะแนน
 แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง
o แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริ ต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน : เร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๓) กิจกรรม : ปลูกฝัง “จิตพอเพียง” เพื่อต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
๔) เป้าหมายกิจ กรรม : เพื่อเป็นการลดความโลภที่จะส่งผลให้สามารถปฏิเสธการกระทาทุจริต
ในทุ ก รู ป แบบผ่ า นกระบวนการกล่ อ มเกลาทางสั ง คม และเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมความซื่ อ ตรง ( Integrity)
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เพื่อดารงความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจซึ่งกันและกันในสังคมไทย โดยแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน
เสริมสร้างคุณธรรม
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิ ยมที่ ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุ ข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ ดี ครอบครัวอบอุ่ น ตลอดจน
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทั ด ฐานที่ ดี ข องสั ง คม มี ค วามเป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่ วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
 แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓.๑ ปรั บเปลี่ ย นค่ า นิ ย มคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๒ : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ การสร้างความสามัคคี ปรองดอง รองรับนโยบายที่ ๒ :
สร้างความเป็นธรรมความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี
๔) ตัวชี้วัด : ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย
๕) กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการดาเนินการ
ที่ ส่ งเสริ มค่ านิ ยมที่ ดี ของสั งคมไทย การสื บสานวั ฒนธรรม การเคารพในศั กดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์
สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาค และการยอมรับความคิ ดความเชื่อ อัตลั กษณ์ วิถีชี วิต ภาษาและ
วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน
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๒.๓ แผนการดาเนินงานของศูนย์คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดาเนินงานของศูนย์คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยภาพรวมสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม) และยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ (ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) โดยมีโครงการรองรับภารกิจการส่งเสริมคุณธรรมตามวัตถุประสงค์
จัดตั้งองค์กร รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ ดังนี้
วัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร
๒) สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่าย
ทางสังคม และประสานความร่วมมือกับ
ทุ ก ภาคส่ ว น รวมทั้ ง การจั ด ประชุ ม
สมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ เพื่ อ พั ฒ นา
คุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
๔ ) ส่ ง เ ส ริ ม กา ร ส ร้ า งแ ล ะ พั ฒ น า
มาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนา
กระบวนการรั บ รองการเป็ น องค์ ก ร
ส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม
โครงการรองรับ
สมั ช ชาคุ ณ ธรรมและความ โครงการสมัชชาคุณธรรม
ร่วมมือนานาชาติ

ส่ งเสริ ม วิ ท ยากรคุ ณ ธรรมและ  โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาองค์ ก ร
พั ฒ นากระบวนการรั บ รอง
คุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม
องค์กรคุณธรรม
 โครงการพั ฒ นาวิ ท ยา กรส่ ง เส ริ ม
คุ ณ ธรรมและประเมิ น รั บ รององค์ ก ร
คุณธรรม
 โครงการส่ งเสริ ม เครื อ ข่ า ยทางสั ง คม
ต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม
และมิติด้านสังคม
๓) ด าเนิ น การ และสนั บ สนุ น กา ร วิจัยและนวัตกรรมระบบ
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
ศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้และนวัตกรรม พฤติกรรมไทย
และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี
เกี่ ย วกั บ การส่ งเสริ ม และการปลู ก ฝั ง
 โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย
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วัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร
คุณ ธรรม เผยแผ่ ความรู้ รณรงค์ ปลู ก
จิต ส านึ ก ด้ านคุ ณธรรมให้ แก่ เ ครือ ข่ า ย
ทางสังคม และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม
พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการให้บริการ
สื่อสารและรณรงค์การส่งเสริม
คุณธรรมทางสังคม

โครงการรองรับ
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศด้านคุณธรรมความดี
โครงการสื่อ สารเสริม สร้ า งคุ ณธรรมอย่ า ง
ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “Moral Digital
Team”
๑) ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ โครงการพั ฒ นาขี ด ความสามารถศู น ย์
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรม คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบ
แผนแม่บท และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ต้นแบบ
คุณภาพ
การส่งเสริมคุณธรรม
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ส่วนที่ ๓
แผนการดาเนินงานและงบประมาณ
คณะกรรมการศู น ย์ คุ ณ ธรรมได้ อ นุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ครั้งที่ ๗ (๑/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๖๓ เป็ น จ านวนงบประมาณรวมทั้ งสิ้ น ๙๙,๔๖๕,๓๕๔ บาท ประกอบด้ ว ยงบประมาณจาก ๓ แหล่ ง
งบประมาณ ดังนี้
แหล่งงบประมาณ
๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒) งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
๓) เงินทุน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จานวนงบประมาณ
๗๔,๑๐๕,๕๐๐ บาท
๒๐,๘๘๘,๗๒๘ บาท
๔,๔๗๑,๑๒๖ บาท
๙๙,๔๖๕,๓๕๔ บาท

จาแนกตามประเภทแผนงาน/กิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

ที่

๑
๒

(๑)
งบประมาณตาม
พ.ร.บ.งบประมาณฯ
ปี ๒๕๖๔
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
๑๙,๖๑๓,๔๐๐
แผนงานพื้ น ฐานด้ านการพั ฒ นา
๑๙,๔๙๓,๔๐๐
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
แผนงาน/กิจกรรม/ประเภท
ค่าใช้จ่าย

๒.๑ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร
๒.๒ กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
สมัชชาคุณธรรมสร้างเสริมสนับสนุน
พลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
๑) งบดาเนินงาน
๒) งบลงทุน
๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า
วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
คุณธรรมความดี และเผยแพร่
๒.๔ กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านคุณธรรมความดี

แหล่งงบประมาณ
(๒)
(๓)
งบประมาณ
เงินทุนที่ได้รับ
รวม
สนับสนุนจาก
อนุมัติ
งบประมาณ
ภายนอก
๐.๐๐ ๒,๒๕๙,๔๑๗ ๒๑,๘๗๒,๘๑๗
๐.๐๐ ๒,๒๑๑,๗๐๙ ๒๑,๗๐๕,๑๐๙

๒๔๔,๗๐๐
๑๑,๙๗๖,๒๐๐

๐.๐๐

๕๖๐,๐๐๐
๑,๖๕๑,๗๐๙

๘๐๔,๗๐๐
๑๓,๖๒๗,๙๐๙

๑๑,๙๗๖,๒๐๐
๐.๐๐
๓,๓๖๒,๐๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๗๗๑,๗๐๙
๘๘๐,๐๐๐
๐.๐๐

๑๒,๗๔๗,๙๐๙
๘๘๐,๐๐๐
๓,๓๖๒,๐๐๐

๓,๙๑๐,๕๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓,๙๑๐,๕๐๐
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ที่

๓
๔
๕

แผนงาน/กิจกรรม/ประเภท
ค่าใช้จ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนงานบู ร ณาการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการที่ได้รับสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก
๕.๑ โครงการวิจยั เรื่องชุดแผนงาน
ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
๕.๒ โครงการสื่อตามศาสตร์พระราชา

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

(๑)
งบประมาณตาม
พ.ร.บ.งบประมาณฯ
ปี ๒๕๖๔
๓๑,๕๓๘,๔๐๐

แหล่งงบประมาณ
(๒)
(๓)
งบประมาณ
เงินทุนที่ได้รับ
รวม
สนับสนุนจาก
อนุมัติ
งบประมาณ
ภายนอก
๐.๐๐
๐.๐๐ ๓๑,๕๓๘,๔๐๐

๓,๔๖๐,๓๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓,๔๖๐,๓๐๐

๐.๐๐

๒๐,๘๘๘,๗๒๘

๐.๐๐

๑๙,๘๘๕,๐๐๐

๐.๐๐

๑๙,๘๘๕,๐๐๐

๐.๐๐

๑,๐๐๓,๗๒๘

๐.๐๐

๑,๐๐๓,๗๒๘

๗๔,๑๐๕,๕๐๐

๒๐,๘๘๘,๗๒๘

๐.๐๐ ๒๐,๘๘๘,๗๒๘

๔,๔๗๑,๑๒๖ ๙๙,๔๖๕,๓๕๔
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แผนการจัดสรรงบประมาณศูนย์คุณธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
28-10-63
รหัสปี หมวด
1

2

3

รหัส
4

5

6

หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ
7

8

6
6
6
6

4
4
4
4

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0

1
2
3
4

6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7

6
6
6
6

4
4
4
4

2
2
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0

1
2
3
4

6
6
6
6
6
6

4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6

6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2

0
1
1
1
1
1
1
1

7
0
1
2
3
4
5
6

งบด้านบุคลากร
หมวดเงินเดือน
เงินเดือน
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ค่าล่วงเวลา
ค่าตอบแทนพิเศษ
หมวดสวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือกรณีคลอด/มีบุตร
ค่าเบีย้ ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าตรวจสุขภาพ
เงินบาเหน็จ
งบดาเนินงาน/บริหารจัดการ
หมวดค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ (ประธาน+กรรมการ+ที่ปรึกษา)
ค่าเบีย้ ประชุมคณะอนุกรรมการ (ประธาน+กรรมการ)
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทนอื่น (รวมค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย)
หมวดค่าใช้สอย
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
ค่าจ้างบริการรับ - ส่งเอกสาร
ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุม (ค่าอาหาร,อาหารว่าง,เครื่องดื่ม)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
(ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าที่พัก,ค่าเบีย้ เลี้ยง, ค่าทางด่วน)
ค่าซ่อมแซมและค่าบารุงรักษา
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าภาษี และพรบ.และค่าเบีย้ ประกันภัย
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าจัดทาเล่มรายงาน/เอกสารการประชุม/วาระการประชุม
ค่าจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์คุณธรรม
ค่าเช่าอาคารสานักงาน
ค่าจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานประจาปี

งบประมาณจัดสรร
ภายในทัง้ สิน้
21,872,817.00
19,853,212.00
19,276,012.00
445,200.00
132,000.00
2,019,605.00
1,049,605.00
120,000.00
20,000.00
370,000.00
360,000.00
100,000.00
13,627,909.00
1,500,000.00
850,000.00
550,000.00
100,000.00
9,510,309.00
328,075.00
230,000.00
420,000.00
30,000.00
100,000.00
150,000.00
145,000.00
500.00
20,000.00
24,000.00
75,000.00
400,000.00
4,574,520.00
150,000.00
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รหัสปี หมวด

รหัส

หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ

1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3

8
7
8
9
0
1
2
7
8
9
0
1

6
6
6
6
6

4
4
4
4
4

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

3
3
3
3
3

0
0
0
0
0

1
2
3
4
5

6
6
6
6
6

4
4
4
4
4

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

4
4
4
4
4

0
0
0
0
0

1
2
3
4
5

6
6
6
6
6
6

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6

6

4

3

2

0

2

0

1

6

4

8

0

1

1

6
6

4
4

8
8

0
0

2
5

1
1

6

4

8

0

6

1

ค่าใช้สอยอื่น ๆ
ค่าผู้ตรวจสอบบัญชี
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ขา่ ย
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบการป้องกันการโจมตี
ค่าต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัส
ค่าใช้จา่ ยในการบารุงรักษาระบบศูนย์ขอ้ มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
ค่าเช่าที่จอดรถ
ค่าใช้จา่ ยส่วนกลาง
ค่าบริการรับฝากกล่อง
ค่าหนังสือพิมพ์
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้าประปา
ค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต
หมวดค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุอื่น ๆ
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
หมวดอาคารและที่ดินสิง่ ก่อสร้าง
ค่าตกแต่งสานักงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0
“MORAL Digital Team”
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กร
มาตรฐานตามระบบคุณภาพ
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี

งบประมาณจัดสรร
ภายในทัง้ สิน้
66,000.00
100,000.00
70,000.00
30,000.00
40,500.00
1,650,000.00
50,000.00
42,000.00
713,414.00
85,000.00
16,300.00
1,227,600.00
62,400.00
13,200.00
48,000.00
840,000.00
264,000.00
510,000.00
190,000.00
230,000.00
48,000.00
24,000.00
18,000.00
380,000.00
350,000.00
30,000.00
500,000.00
500,000.00
7,517,200.00
1,237,500.00
2,124,500.00
244,700.00
3,910,500.00
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รหัสปี หมวด
1

2

3

รหัส
4

5

6

6
6

4
4

8
8

0
0

3
4

1
1

6

4

8

0

7

1

6
6

4
4

8
8

0
0

8
9

1
1

6

4

8

1

5

1

6

4

8

2

1

8

6
6

4
4

8
8

2
2

4
8

8
8

6

4

8

0

5

9

หมวด/รายการ-แผนงาน/โครงการ
7

8
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่ นค่านิยมและวัฒนธรรม
โครงการสมัชชาคุณธรรม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม
(ส่งเสริมเครือข่าย)
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม
(พัฒนามาตรฐานคุณธรรม)
โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย
โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กร
คุณธรรม
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทาง
วัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก
โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม
โครงการสื่อตามศาสตร์พระราชา
โครงการวิจยั เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

งบประมาณจัดสรร
ภายในทัง้ สิน้
31,538,400.00
11,159,300.00
4,905,000.00
2,976,900.00
7,121,600.00
5,375,600.00
3,460,300.00
3,460,300.00
20,888,728.00
1,003,728.00
19,885,000.00

โครงการ Positive Parenting วงเงิน 9,402,000.00 บาท
โครงการ Healthy Gamer วงเงิน 4,928,000.00 บาท
โครงการ Family violence วงเงิน 5,555,000.00 บาท

9,402,000.00
4,928,000.00
5,555,000.00

เงินทุน
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กร
มาตรฐานตามระบบคุณภาพ
รวมทั้งสิน้

560,000.00
560,000.00
99,465,354.00
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โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 MORAL Digital Team
หน่วยงานรับผิดชอบ งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายประมวล บุญมา
ตาแหน่ง รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๑๓ , ๐๘๙ ๑๘๙ ๓๓๙๒ โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑-๒
E-mail: pramuan@moralcenter.or.th

ส่วนที่ ๑ ความเชื่ อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนั ยยะของมติ คณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การใช้สื่อและสื่อสารมวลชน
ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๑) รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ยึดมั่นในสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก
ความสามั คคี ผ่ านสื่ อในรู ปแบบต่ างๆ ๒) รณรงค์ ส่ งเสริ มทั กษะดิ จิ ทั ล เพื่ อการรู้ เท่ าทั นสื่ อและข้ อมู ลข่ าวสาร
สาหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ๓) ส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนเพื่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ๔) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจหลักคุณธรรมในการดาเนินชีวิตเพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเอง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความเข้าใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ๕) ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติตน
ในการทาความดีไม่ต้องเดี๋ยว นาไปสู่การพัฒนาประเทศเป็น “ประเทศที่พัฒนาแล้วตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
และ ๖) เผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งจะทาให้เกิดสื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ของสังคมไทย
๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒)
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ
ในความเป็ นไทยมากขึ้น น าหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้ในการดารงชี วิต สั งคมไทยมีความสุ ขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯโครงการฯ มีแนวทางการดาเนินงานโดยการ
ใช้ สื่ อเสริ มสร้ างค่ านิ ยมและวั ฒ นธรรมที่ พึ งประสงค์ ส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมพอเพี ยง วิ นั ย สุ จริ ต และจิ ตอาสา
เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการทางความคิดของการรับรู้ผ่านสื่อ (ผ่านระบบนิเวศน์สื่อ)
รูปแบบต่าง ๆ ให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์เพิ่มขึ้น
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมของคนในสังคม
 แนวทางการพั ฒ นา พั ฒ นาสื่ อเผยแพร่ เพื่ อส่ งเสริ มให้ สื่ อและสื่ อสารมวลชน
ปฏิบัติงานบนเสรีภาพของสื่อควบคู่ไปกับจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนา
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เนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริงและมีคุณภาพสูง รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่อหรือการ
รู้เท่าทันสื่อและสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม
 เป้ าหมายของแผนย่อย สื่ อในสั งคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการฯ ดาเนินกิจกรรมโดยให้ เด็ก เยาวชน
ครอบครัว และชุมชน ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะดิจิทัลเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสารที่เสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ รวมทั้งการรับรู้และเข้าใจหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมดี
พัฒนาเป็น “วิถ”ี การดาเนินชีวิต เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความเข้าใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น
๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒)
๑) เรื่ อง/ประเด็ น การปฏิ รู ป ด้ านสื่ อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ / การปฏิ รู ปการรู้
เท่าทันสื่อของประชาชน
๒) ขั้ นตอนการด าเนิ นงานการจัดรณรงค์ ในสื่ อสารมวลชนและบนสื่ อดิ จิ ทั ล ในรูปแบบของ
การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลาย โดยให้มีการวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ชัดเจน
เป็นกรอบในการทางาน
๓) เป้าหมายกิจกรรม สร้างความตระหนักในกลุ่มประชาชนทั่วไป
๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วั ตถุ ประสงค์ ที่ ๑.๑ เพื่ อวางรากฐานให้ คนไทยเป็ นคนที่ สมบู รณ์ มี คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะและมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่นตลอดจน
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๑ คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ (๓.๑) เป้ าหมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒.๑.๑ คนไทย
ส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๑. ปรับเปลี่ ยนค่านิ ยมคนไทยให้มีคุ ณธรรม จริยธรรม มีวินั ย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
- จัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมอันดี
๑.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๓.๔.๑ เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ๓.๔.๒ เพื่อเสริมสร้างจิตสานึก
ของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดารงชีวิต มีส่วนร่วม
และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคง
๔) ตัวชี้วัด (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่ วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง
๕) กลยุทธ์ (๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้ รับรู้ถึงความสาคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสาน และบูรณาการ
การวางแผนการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ
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ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๒.๑ หลักการและเหตุผล
สืบเนื่ องจากแผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
โดยให้ ความสาคัญกับการปลู กฝังค่านิ ยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การหล่อหลอมคุณค่าที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินัย จิตสาธารณะที่คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง
โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว
ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น
“วิถี” การดาเนินชีวิต โดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกาย
และใจที่ ดี บนพื้ น ฐานของการมี ส่ วนร่ วมของสถาบั นสั งคมและวั ฒ นธรรมที่ เข้ มแข็ ง ทั้ งสถาบั นครอบครั ว
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ชุมชน และสื่อ โดยกาหนดแผนย่อยไว้ ๓ แผนย่อย ได้แก่ (๑) การปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่ านิ ยม และการเสริ มสร้ างจิ ตสาธารณะ การเป็ นพลเมื องที่ ดี (๒) การสร้างค่ านิ ยมและวั ฒนธรรม
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ และ (๓) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
โดยการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้ กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป พัฒนาสื่อ เผยแพร่สื่ อ
เพื่ อเสริมสร้ างค่ านิ ยมพอเพี ยง วินั ย สุ จริ ต จิ ตอาสา ตลอดจนจั ดสรรเวลาและเปิ ดพื้ นที่ สื่ อสร้างสรรค์ ส าหรั บ
เด็ก เยาวชน และประชาชนในการปลูกจิตสานึกและสร้างเสริมค่านิยมที่ดี
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจสาคัญ
ภารกิจหนึ่ง ได้แก่ การผลิต เผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมสังคมเพื่อสร้างค่านิยมสังคมคุณธรรมเชิงประจักษ์
ผ่านช่องทางการสื่อสาร ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรมีความสามารถในการบูรณาการ
การทางานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางสังคมในระดับประเทศ ๖ เครือข่ายหลักได้แก่ (เครือข่ายองค์กรภาครัฐ
เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายภาคประชาสังคม
ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน) โดยตีความคาว่า “คุณธรรมเชิงประจักษ์” ออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่
พอเพียง หมายถึง การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตในทุกมิติ
วินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง
สุจริต หมายถึง การสนับสนุนให้เกิดสังคมธรรมาภิบาล
จิ ตอาสา หมายถึ ง การเข้ าไปมี ส่ วนร่ วมในภาคส่ วนใดๆ เพื่ อช่ วยแก้ ไขประเด็ นปั ญหาสั งคม
โดยผลลัพธ์อาจเป็นไปได้ในหลายระดับ แต่หลักการคือ ความตั้งใจในการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
ศูนย์คุณธรรม เล็งเห็นความสาคัญในการเสริมสร้าง ส่งเสริมให้ คนในชาติมีความสามัคคี ความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก โดยเฉพาะแผนแม่บทประเด็น
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จึงได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญในการขับเคลื่อนค่านิยมคุณธรรม
ประจาชาติแบบ Quick Win โดยเน้นการเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมประจาชาติพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยการ
ใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กร
เครือข่ายทางสังคม ๖ กลุ่มเครือข่ายทางสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมให้องค์กรสื่อและนักสื่อสารมวลชนมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้ างค่านิ ยมพอเพี ยง วินั ย สุ จริ ต จิ ตอาสา มี การจัดเวลาพื้ นที่ ออกอากาศให้ แก่สื่ อสร้างสรรค์ ส่ งเสริม
คุณธรรมประจาชาติ ในทุกช่วงเวลาหรือช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นาเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
การส่งเสริมกิจกรรมและการใช้สื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม และค่านิยมของสังคมไทยในรูปแบบที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง ก็จะช่วยเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ประชาชน ทั้งนี้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้นั้นต้องเป็นสื่อ
ที่มีเนื้อหาคุณภาพ มีผู้ผลิตและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวสามารถ
เข้าถึงและเข้าใจเนื้ อหา จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งบ่ มเพาะคุณลั กษณะ
อันพึงประสงค์ของคนไทยได้
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ศูนย์คุณธรรม จึงได้ดาเนินการในโครงการสื่อสารรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมของสังคมไทย ดาเนินการ
สื่อสารเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมประจาชาติ ผ่านการสื่อสารหลายรูปแบบ ได้แก่ New Media Social Media Viral
Video Infographic วี ดี ทั ศน์ การแสดง สื่ อสารสนเทศ ข้ อมู ลคอมพิ วเตอร์ ในระบบคอมพิ วเตอร์ (แบนเนอร์
ทางโซเชียลมีเดีย) สื่อกระจายเสียง (รายการวิทยุ) สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับเด็ก เยาวชน
ครอบครั ว ชุ มชน และกลุ่ มครื อข่ ายทางสั งคมทุ กภาคส่ วน เป็ นต้ น สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนแม่ บท
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปลูกฝั ง
คุณธรรมพอเพียง ความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตอาสา สร้างสานึกความเป็นพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริมการนาหลักคุณธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวิต และการพัฒนาศักยภาพครอบครัว เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๒.๒ วัตถุประสงค์
๒.๒.๑ รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน
ครอบครัว และชุมชน ยึดมั่นในสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคีผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
๒.๒.๒ รณรงค์ส่งเสริมทักษะดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร สาหรับเด็ก เยาวชน
ครอบครัว และชุมชน
๒.๒.๓ ส่ งเสริมกลไกการขับเคลื่อนในองค์กรเครือข่ายทางสังคม เพื่ อการปรับเปลี่ ยนค่านิยม
คุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
๒.๒.๔ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจหลักคุณธรรมในการดาเนินชีวิตเพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเอง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความเข้าใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
๒.๒.๕ เผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรม
๒.๓ เป้าหมาย
๒.๓.๑ การผลิต เผยแพร่ สื่อเสริมสร้างคุณธรรม ค่านิยมอันดีงามของสังคมไทยด้วยองค์ความรู้และศาสตร์
ของการสื่ อสาร เพื่ อใช้ ในการรณรงค์ สร้ างการรั บรู้ ให้ ประชาชนเข้ าใจหลั กคุ ณธรรมพื้ นฐาน ในการด าเนิ นชี วิ ต
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเองสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมของคนในสังคมไทยมากขึ้น
๒.๓.๒ ให้ประชาชนทุกช่วงวัย เกิดจิตสานึกความเป็นพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม นา
หลักคุ ณธรรมมาใช้ ในการดาเนิ นชีวิตและการพั ฒนาศั กยภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เสริมสร้างค่านิยมสั งคม
คุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๒.๓.๓ เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการงานสื่อสารระหว่างองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนให้เข้ามามี
ส่ วนร่วมในการผลิ ตสื่ อ เผยแพร่ รณรงค์ เพื่ อสร้างสั งคมคุ ณธรรมผ่ านการสื่ อสารยุคดิ จิทั ลและสั งคมออนไลน์ อย่าง
กว้างขวาง
๒.๔ ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๒.๔.๑ ผลผลิต (Output)
๑) เกิดสื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต
และจิตอาสาทั้ง On Air, Online, On Ground ดังนี้
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/รายการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม ทางสถานีโทรทัศน์ จานวนอย่าง
น้อย ๒๐ ตอน แชร์ผ่าน Online
- เว็ บ ไซต์ ยู ทู บ เพจ/เฟสบุ๊ ค ๒๐ เครื อข่ าย ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ างการรั บ รู้ ค วามเข้ าใจ
ผ่านกิจกรรม On Ground อย่างน้อย ๒๐ ครั้ง
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๒) Social Network เนื้ อหาส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม หรื อ content based เสริ มสร้ างค่ านิ ยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา อย่างน้อย ๑๐๐ content และถูกแชร์
ต่อไปยังเครือข่าย Social Network อย่างน้อย ๒๐ เครือข่าย
๓) การเข้าถึงของเครือข่ายเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนในการเข้าชมผ่านสื่อ จานวน
๗,๐๐๐,๐๐๐ คน
๔) ขยายผลในระดับพื้นที่โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จานวน ๕๐ โรงเรียน
๕) ขยายผลในระดับองค์กร ภาคี เครือข่าย Co Brand ๒๐ องค์กร
๖) ขยายผลในระดับภูมิภาค ประชาสัมพันธ์จังหวัด, เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, สภาเด็ก
และเยาวชน ๗๗ จังหวัด
๒.๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) สื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และ
จิตอาสา เป็ นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดของการรับรู้ผ่ านสื่ อ
รูปแบบต่างๆ ให้ กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชน เพื่ อให้ เกิดการปรับเปลี่ ยนค่านิยมและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
๒) เกิดเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
๓) ระบบสื่ อ มี ค วามสมดุ ล มากขึ้ น ระหว่ า งผู้ ใช้ สื่ อ ระบบสื่ อ เทคโนโลยี ส่ งผลให้ เกิ ด
สภาพแวดล้ อมรอบตัวเด็ก เยาวชน ครอบครัว และโครงสร้างทางสั งคมที่ เอื้อให้ เกิดการใช้สื่ ออย่างสร้างสรรค์
ส่งเสริมระบบพฤติกรรมดี พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
๒.๕ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
๒.๕.๑ เชิงปริมาณ
๑) เกิดสื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต
และจิตอาสาทั้ง On Air, Online, On Ground ดังนี้
- รายการโทรทัศน์ จานวน ๒๐ ตอน แชร์ผ่าน Online
- เว็ บ ไซต์ ยู ทู บ เพจ/เฟสบุ๊ ค ๒๐ เครื อ ข่ าย ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ างการรั บ รู้ ค วามเข้ าใจ
ผ่านกิจกรรม On Ground อย่างน้อย ๒๐ ครั้ง
๒) Social Network เนื้ อหาส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม หรื อ content based เสริ มสร้ างค่ านิ ยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา อย่างน้อย ๑๐๐ content และถูกแชร์
ต่อไปยังเครือข่าย Social Network อย่างน้อย ๒๐ เครือข่าย
๓) การเข้าถึงของเครือข่ายเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนในการเข้าชมผ่านสื่อ จานวน
๗,๐๐๐,๐๐๐ คน
๔) ขยายผลในระดับองค์กร ภาคี เครือข่าย Co Brand ๒๐ องค์กร
๕) ขยายผลในระดับภูมิภาค ประชาสัมพันธ์จังหวัด, เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, สภาเด็ก
และเยาวชน ๗๗ จังหวัด
๒.๕.๒ เชิงคุณภาพ
๑) สื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และ
จิตอาสาที่ผลิตสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้และและมีการใช้อย่างกว้างขวาง
๒) เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายทางสังคมและมีการบูรณาการการผลิต เผยแพร่ รณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรมไปในทิศทางเดียวกัน
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๒.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๖.๑ เกิดกระแสส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน
ครอบครัว และชุมชน ยึดมั่นในสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคีผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
๒.๖.๒ เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะดิจิทัลเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ
และข้อมูลข่าวสาร
- เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
๒.๖.๓ มีกลไกการขับเคลื่อนเพื่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
๒.๖.๔ เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนรับรู้และเข้าใจหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต
จิ ตอาสา เข้ าใจว่ าเป็ นพฤติ กรรมดี พั ฒ นาเป็ น “วิ ถี ” การด าเนิ นชี วิ ต เพื่ อ การปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมด้ วย
ความเข้าใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์
๒.๗ กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
๒.๗.๑ บุ คลากรหรื อสมาชิ กเครือข่ ายของศู นย์ คุ ณธรรม (องค์ การมหาชน) และสมาชิ กในองค์ กร
เครือข่ายทางสังคม ๖ กลุ่มเครือข่าย ที่เข้าร่วมกระบวนการ/กิจกรรมของศูนย์คุณธรรม
๒.๗.๒ ภาคี หุ้ น ส่ วนส่ งเสริ ม การขั บ เคลื่ อนสั งคมคุ ณ ธรรม ได้ แก่ Core Team ผู้ เกี่ ยวข้ อง +
Partnership (องค์กร Co Brand) และ เครือข่ายสื่อมวลชน ๖๐ คน
๒.๗.๓ ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกสังกัดจังหวัดที่เข้าร่วมกระบวนการในระดับจังหวัด/ภูมิภาค ๆ และ
ภาคีเครือข่ายความร่วมมืออื่นๆ อาทิ เครือข่ายสื่อมวลชนทั้งภาครัฐ สื่อภาคเอกชน สื่อวิทยุโทรทัศน์ภาคประชาสังคม
ชุมชน แกนนาสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น
๒.๘ ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒.๙ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ๑,๒๓๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ที่
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๔ ๒/๒๕๖๔ ๓/๒๕๖๔ ๔/๒๕๖๔
๑ ขั้ นด าเนิ นการต่ อยอดพั ฒนาทั กษะการสื่ อสารเสริ มสร้ างค่ านิ ยม ๗๙,๗๐๐ ๒๑๘,๘๐๐ ๒๙๘,๕๐๐
คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา “MORAL Digital Team”
๑.๑ ขั้นที่ ๑ พัฒนาเนื้ อหาคุณภาพ Media Lab เพื่อส่งเสริมความรู้ ๗๙,๗๐๐
- ๗๙,๗๐๐
สร้างความเข้าใจในการด าเนิ นการสื่อสารเสริมสร้างค่ านิ ยมคุ ณธรรม
“MORAL Digital Team” จ านวน ๒ ครั้ งๆ ละ ๗๙,๗๐๐ บาท รวม
๑๕๙,๔๐๐ บาท
๑.๒ ขั้นที่ ๒ Content Management : ปฏิบัติการสื่อสารเสริมสร้าง
- ๒๑๘,๘๐๐ ๒๑๘,๘๐๐
คุณธรรมประจาชาติ และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ Team Synergy
Program : Production & Resource “MORAL Digital Team”
(ที มบริ หารจั ดการ Content) เพื่ อการยอมรั บค่ านิ ยมคุ ณ ธรรมและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดี ร่วมกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัด, สภาเด็กและ
เยาวชน และภาคี อ งค์ ก ร Co Brand ระดั บ ภู มิ ภ าค ๔ ภาค ๆ ละ
๑๐๙,๔๐๐ บาท = ๔๓๗,๖๐๐ บาท
๒ ขั้นปฏิบัตกิ าร/การดาเนินกิจกรรม On Air
๒๓,๒๐๐ ๖๙,๖๐๐ ๖๙,๖๐๐ ๖๙,๖๐๐
๒.๑ รายการ “กล้าทาดี...ทาดีไม่ต้องเดี๋ยว” ความยาวไม่เกิน ๓๐ นาที ๒๓,๒๐๐ ๖๙,๖๐๐ ๖๙,๖๐๐ ๖๙,๖๐๐
พร้อมเผยแพร่ Digital Content ทางโซเชียลมีเดีย และ Moral YouTube

รวม
๕๙๗,๐๐๐
๑๕๙,๔๐๐

๔๓๗,๖๐๐

๒๓๒,๐๐๐
๒๓๒,๐๐๐
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ที่

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๔ ๒/๒๕๖๔ ๓/๒๕๖๔ ๔/๒๕๖๔

Channel, Thai Cable Channel, เพจ “ท าดี ไม่ ต้ องเดี๋ ยว” และ Line
official ออกอากาศเป็นรายสัปดาห์ (๓๐ นาที) สถานีโทรทัศน์ TNN ๒
(ทรูวิชั่น ๗๘๔) รีรันทางสถานีโทรทัศน์ Thai cable broadcast (Cable
Channel) และช่อง U Channel (ค่าผลิต จานวน ๔๐ ตอน)
๓ ขั้นปฏิบัติการ/การดาเนินกิจกรรม Online
๖๐,๐๐๐
๓.๑ Digital Content : ผลิ ตเนื้ อหา องค์ ความรู้ ด้ านการส่ งเสริ ม ๖๐,๐๐๐
ค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ในรูปแบบดิจิทัลกระจาย
ไปยังช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
- ค่ าด าเนิ นการผลิ ต Viral Clip ๒ ภาษา (ไทย - อั งกฤษ) เสริ มสร้ าง
ค่านิ ยมคุ ณธรรมและวัฒนธรรมที่ พึ งประสงค์ “คุณธรรม คุ ณท าได้ ”
ความยาว ไม่เกิน ๕ นาที จานวน ๑ ชุด = ๖๐,๐๐๐ บาท
๔ ขั้นปฏิบัตกิ าร/การดาเนินกิจกรรม On Ground
๒๙,๑๐๐
- ๑๑๙,๔๐๐
๔.๑ กิจกรรม Field trip “ทาดีไม่ต้องเดี๋ยว” (In house Co Brand พา ๒๙,๑๐๐
- ๒๙,๑๐๐
สื่อมวลชนแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดาเนินงานขับเคลื่อนค่านิยมคุณธรรม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร Co Brand เพื่อให้สื่อช่วยขยาย
ผลสู่สาธารณะทั่วประเทศ) จานวน ๒ พื้นที่
๔.๑.๑ ค่ าด าเนิ นกิ จกรรมลงพื้ น ที่ ท าดี ไม่ ต้ องเดี๋ ยว ประกอบด้ วย
สื่อมวลชนอย่างน้อย ๒๐ องค์กร เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ ข่าวดี
ลดพื้ นที่ ข่ าวร้ าย ข่ าวลบ สร้ างวั ฒนธรรมสื่ อดี สร้ างได้ ด้ วยพลั งบวก
ส่งเสริมระบบนิเวศสื่อให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการนาเสนอเนื้อหาที่รุนแรง
หรือส่งเสริมพฤติกรรมไม่ดีผ่านสื่อ จานวน ๒ พื้นที่ๆ ละ ๒๙,๑๐๐ บาท
รวม ๕๘,๒๐๐ บาท
๔.๒ ปฏิบั ติการเปลี่ ยนสังคมผ่ านสื่ อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย
- ๙๐,๓๐๐
(กลไกขั บเคลื่ อนและพั ฒ นาการปรั บเปลี่ ยนค่ านิ ยมคุ ณ ธรรมและ
วั ฒ นธรรมสู่ สั งคมสั น ติ สุ ข ) หลั ก สู ตรอบรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
สื่อมวลชน "การสื่อสารยุคดิจิทัล” ๑ รุ่น (๓ วัน) = ๙๐,๓๐๐ บาท
๕ งบบริหารจัดการโครงการ
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
- ค่าจัดส่งไปรษณีย์ /วัสดุอุปกรณ์/ถ่ายเอกสาร/ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
รวม
๒๔๒,๐๐๐ ๓๖๗,๕๐๐ ๓๙๙,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

รวม

๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

๑๔๘,๕๐๐
๕๘,๒๐๐

๙๐,๓๐๐

๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๒๓๗,๕๐๐
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย สานักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและ
สื่อสารสนเทศ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๐, ๐๘๑ ๕๓๐ ๔๑๖๑
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑-๓
E-mail thanyalak@moralcenter.or.th

ส่วนที่ ๑ ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) เป้าหมาย
๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม” ประกอบ
ไปด้วย ๓ กิจกรรม คือ ๑. การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนคุณ ธรรมระดับพื้นที่ ๒. การพัฒ นาโมเดลการ
จัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่ของเครือข่ายทางสังคม ๓. การจัดประชุมวิชาการด้านคุณธรรม โดย
ทั้ง ๓ กิจกรรมของโครงการตอบเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพั ฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ในประเด็นที่ ๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และประเด็น
ที่ ๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยเน้นไปที่การพัฒนาคน
ในมิติคุณธรรม และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม
โครงการ “ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมด้ า นคุ ณ ธรรม ”
ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้ “เจ้าของความรู้” มีการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติการ
จริงในชีวิตประจาวัน และพัฒ นาโมเดลการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดั บพื้นที่ของเครือข่ายทางสังคม
ที่สามารถนาไปใช้ขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ และใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
ของสังคมไทย รวมทั้งออกแบบโครงการให้มีการจัดประชุมวิชาการ เพื่อสร้างพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่นาไปสู่การนาความรู้ หรือนวัตกรรมไปเผยแพร่
ขยายผล หรือต่อยอดต่อไป
๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒)
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้ าหมาย คนไทยมีคุณ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้ในการ
ดารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
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โครงการ “ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมด้ า นคุ ณ ธรรม ”
ประกอบไปด้วย ๓ กิจกรรม คือ ๑. การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่ ๒. การพัฒนาโมเดล
การจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่ของเครือข่ายทางสังคม ๓. การจัดประชุมวิชาการด้านคุณธรรม
ซึ่งทั้ง ๓ กิจกรรมนี้เน้นการพัฒนาคุณธรรมในระดับบุคคล ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การทาความดีใน ๔ มิติ ตามที่กาหนดในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ คือ “พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา”
เนื่ อ งจากการจั ด การความรู้ เป็ น กลไกส าคั ญ กลไกหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ น
สังคมไทย เครื่องมือและกระบวนการในโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม”
จึงเน้นไปที่งานส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมของกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน
คื อ ๑. ภาครั ฐ ๒. ภาคธุ ร กิ จ /เอกชน ๓. ภาคศาสนา ๔. ภาคชุ ม ชน/ประชาสั งคม/ครอบครั ว ๕. ภาค
สื่ อ มวลชน และ ๖. ภาคการศึ ก ษา ในพื้ น ที่ น าร่อง ๔ ภู มิภ าค คื อ ภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
ภาคกลาง ภาคใต้ เพื่อให้นาความรู้ดังกล่าวไปขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรมในระดับพื้นที่ โดยที่ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) จะมี การพัฒ นาโมเดลการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่ ของเครือข่ายทางสังคม
เพื่อนาไปใช้ขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ และใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริม คุณธรรมของ
สังคมไทยต่อไป
นอกจากนั้น ยังออกแบบให้มีการจัดประชุมวิชาการ เพื่อสร้างพื้นที่กลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่นาไปสู่การนาความรู้หรือนวัตกรรมไป
เผยแพร่ ขยายผล หรือต่อยอด
รูปแบบการทางานของโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ด้านคุณธรรม” ตามที่กล่าวมาข้างต้น เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม โดยการดาเนินงานสนับสนุนเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในลักษณะใช้การจัดการความรู้
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและความภูมิใจในความ
เป็นไทย นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต รวมทั้ง ใช้กลไกของการประชุมวิชาการใน
พัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมในภาพใหญ่ของสังคม อันนาไปสู่การสร้างสังคมไทยให้มีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยมีมิติคุณธรรมเป็นประเด็นเชื่อมร้อย
(๒) แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
 แนวทางการพัฒนา
๑) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่านิ ยม
และบรรทัดฐานวัฒ นธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว สนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสั ตย์ และการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น
๒) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์พัฒนาและสื บ
สานมรดกทางศิล ปะและวัฒ นธรรม และภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่น ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม รณ รงค์
ส่งเสริมความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ ส่งเสริมชุมชนให้
เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง
๓) การส่ งเสริมให้ คนไทยมีจิ ตสาธารณะและมีความรับ ผิ ด ชอบต่อ ส่ ว นรวม
สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นาการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับ
บุคคล และองค์กร โดยการยกย่องผู้นาที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริม
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สนับสนุนให้มีกลไกการดาเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสาเพื่อสังคมและส่วนรวม
และโดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อม
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัดของแผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็ นพลเมืองที่ดี คือ ประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งการดาเนินงานของโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
คุ ณ ธรรม” เน้ น การน ากระบวนการจั ด การความรู้ ม าเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรม ซึ่ ง ด้ วย
กระบวนการที่ต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและสร้างความรู้สึกเป็น “เจ้าของความรู้” ทาให้เป็นรูปแบบการ
ส่งเสริมคุณธรรมที่มีความยั่งยืน เนื่องจากเน้นการส่งเสริมให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมด้วยการใช้
เครื่องมือจัดการความรู้เป็นตัวกลาง ควบคู่กับการจัดประชุมวิชาการด้านคุณธรรมเพื่อสร้างพื้นที่กลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการนาความรู้นั้นไปเผยแพร่ ขยายผล หรือต่อยอดต่อไป
กระบวนการทั้งหมดนี้จึงเป็นการนาเอางานจัดการความรู้มาใช้ในการขับเคลื่อน
คุณธรรมในสังคม โดยเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม ในขณะเดียวกันก็
สร้างพื้ น ที่ แลกเปลี่ ย นความรู้ที่ เกิดขึ้ น รวมทั้ งยกระดับงานความรู้ ผ่ านกลไกการจัดประชุมวิช าการด้าน
คุณธรรม
๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒)
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่
๕ การสร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
๒) ขั้น ตอนการดาเนิ น งาน ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการส่ งเสริม คนไทยให้ มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต รวมทั้งใช้กลไกของการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริม
คุณธรรมในภาพใหญ่ของสังคม อันนาไปสู่การสร้างสังคมไทยให้มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
โดยมีมิติคุณธรรมเป็นประเด็นเชื่อมร้อย
๓) กิ จ กรรม มี กิ จ กรรมการปฏิ บั ติ ต นที่ ส ะท้ อ นการมี คุ ณ ธรรมจริย ธรรมเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งการ
ดาเนินงานของโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม” เน้นการนากระบวนการ
จัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณธรรม ซึ่งด้วยกระบวนการที่ต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
และสร้างความรู้สึกเป็น “เจ้าของความรู้” ทาให้เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมที่มีความยั่งยืน เนื่องจากเน้น
การส่งเสริมให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมด้วยการใช้เครื่องมือจัดการความรู้เป็นตัวกลาง ควบคู่กับ
การจัดประชุมวิชาการด้านคุณธรรมเพื่อสร้างพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการนาความรู้นั้นไป
เผยแพร่ ขยายผล หรือต่อยอดต่อไป
๔) เป้ า หมายกิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม การจั ด การความรู้ ด้ า นคุ ณ ธรรมของกลุ่ ม เป้ า หมาย
คือ เครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน คือ ๑. ภาครัฐ ๒. ภาคธุรกิจ/เอกชน ๓. ภาคศาสนา ๔. ภาคชุมชน/
ประชาสังคม/ครอบครัว ๕. ภาคสื่อมวลชน และ ๖. ภาคการศึกษา ในพื้นที่นาร่อง ๔ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ เพื่อให้นาความรู้ดังกล่าวไปขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมใน
ระดับพื้นที่ โดยที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะมีการพัฒนาโมเดลการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับ
พื้นที่ของเครือข่ายทางสังคม เพื่อนาไปใช้ขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ และใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทยต่อไป
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๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุป ระสงค์ที่ ๑ เพื่ อวางรากฐานให้ คนไทยเป็น คนที่ ส มบู รณ์ มี คุณ ธรรม จริย ธรรม
มีระเบียบวินั ย ค่านิ ยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒) เป้ าหมายรวมที่ ๑ คนไทยมีคุ ณ ลั ก ษณะเป็ น คนไทยที่ ส มบู รณ์ มีวินั ย มีทั ศ นคติแ ละ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่า
ทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(๓.๑) เป้ าหมายระดับ ยุท ธศาสตร์ที่ เป้ าหมายที่ ๑ คนไทยส่ ว นใหญ่ มีทั ศนคติแ ละ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
(๓.๒) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๑ ปรับ เปลี่ ยนค่ า นิ ย มคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่ น คงแห่ งชาติ ที่ ๒ สร้ างความเป็ น ธรรม ความปรองดอง และความ
สมานฉันท์ในชาติ
๒) แผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
๓) เป้ าหมายเชิงยุ ทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดารงชีวิต
มีส่วนร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความ
มั่นคง
๔) ตัวชี้วัด ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
๕) กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกาลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน
ตาบล หมู่บ้าน จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคง
และให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๒.๑ หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กาหนดเป้าหมายการ
พัฒนา ไว้ ๒ ประเด็น คือ ๑. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และ
๒. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต การพัฒนามนุษย์จึงต้องเป็น
การดาเนิ นการควบคู่กันระหว่างการพัฒ นาในระดับบุคคล และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการ
พัฒนามนุษย์
สาหรับกระบวนการพัฒนามนุษย์ในมิติคุณธรรมควรเน้นในลักษณะของการส่งเสริมให้คนในสั งคม
เกิดแรงบันดาลใจในการทาความดีจนนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และในขณะเดียวกันต้องมีการสร้าง
พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หล่อเลี้ยง และรักษาแรงบันดาลใจในการทาความดีต่อไป
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมที่มีความยั่งยืน และทาให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ คือการส่ งเสริม
ให้ “เจ้าของความรู้” มีการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมที่เกิดจากปฏิบัติการจริงในชีวิตประจาวัน ควบคู่กับการ
สร้างพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการนาความรู้นั้นไปเผยแพร่ ขยายผล หรือต่อยอดต่อไป
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โดยการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๔ ประการ คือ บรรลุเป้าหมายของงาน
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบรรลุความ
เป็ น ชุมชน เป็ น หมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกัน ซึ่งความรู้ครอบคลุ มทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของ
ตัวหนังสือ (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน เป้าหมายสุดท้ายของ
การจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดาเนินการจัดการความรู้ร่วมกันมีชุดความรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้างเอง
(วิจารณ์ พานิช, ๒๕๕๑)
โดยความรู้ที่เกิดขึ้น ผ่านการจัดการความรู้นั้ นยังมีศักยภาพในการยกระดับเป็น “นวัตกรรมทาง
สังคม” ได้อีกด้วย ซึ่งหมายถึงแนวความคิดใหม่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ การสร้างความสัมพันธ์และหรือ
การร่ ว มมื อ กั น ทางสั งคมรู ป แบบใหม่ กล่ า วอี ก นั ยหนึ่ งคื อ นวั ต กรรมที่ ดี ทั้ งส าหรั บ สั งคม และเสริม สร้า ง
ความสามารถในการลงมือทาร่วมกันของสังคม (มานซินี่, เอซิโอ, ๒๕๖๑: ๓๙)
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การจัดการความรู้เป็นกลไกสาคัญกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทย
สู่สังคมคุณธรรม ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ว่า ส่งเสริม
และขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมคุณธรรม ด้วยเหตุนี้ศูนย์คุณธรรมจึง
จัดทาโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมนา
ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ไปใช้พัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม และขับเคลื่อนงานส่งเสริม คุณธรรมระดับ
พื้นที่ ควบคู่ไปกับการที่ศูนย์คุณธรรมจะดาเนินการพัฒนาโมเดลการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นทีข่ อง
เครือข่ายทางสังคม เพื่อนาไปสู่การขยายผลการขับเคลื่อนคุณ ธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของงานจัดการความรู้
รวมทั้งเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมไทย ซึ่งการดาเนินงานของโครงการนี้ ประกอบไปด้วย ๓ กิจกรรม คือ ๑) การจัดการความรู้
เพื่ อ ขับ เคลื่ อนคุ ณ ธรรมระดั บ พื้ น ที่ ๒) การพั ฒ นาโมเดลการจัด การความรู้ด้ านคุณ ธรรมระดับ พื้ น ที่ ของ
เครือข่ายทางสังคม ๓) การจัดประชุมวิชาการด้านคุณธรรม
๒.๒ วัตถุประสงค์
๒.๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมนาความรู้เรื่องการจัดการความรู้ไปใช้พัฒนาองค์
ความรู้ด้านคุณธรรม และขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมระดับพื้นที่
๒.๒.๒ เพื่อพัฒนาโมเดลการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่ของเครือข่ายทางสังคมที่
สามารถนาไปใช้ขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ และใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
ของสังคมไทย
๒.๒.๓ เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และเกิดการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ เผยแพร่ ขยายผล หรือต่อยอด
๒.๓ เป้าหมาย
๒.๓.๑ องค์ความรู้ในประเด็นคุณธรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ของเครือข่ายทางสังคมใน
พื้นที่นาร่อง ๔ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภูมิภาคละ ๑ เรื่อง รวม
ทั้งหมด ๔ เรื่อง
๒.๓.๒ โมเดลการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่ ของเครือข่ายทางสังคมที่สามารถ
นาไปใช้ขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่ และใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของ
สังคมไทย อย่างน้อย ๑ โมเดล
๒.๓.๓ ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม จานวน ๑ ครั้ง
๒.๔ ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๒.๔.๑ ผลผลิต (Output)
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1) องค์ความรู้ในประเด็นคุณ ธรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ของเครือข่ายทาง
สังคมในพื้นที่นาร่อง ๔ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภูมิภาคละ ๑ เรื่อง
รวมทั้งหมด ๔ เรื่อง
2) โมเดลการจั ด การความรู้ ด้ า นคุ ณ ธรรมระดั บ พื้ น ที่ ข องเครื อ ข่ า ยทางสั ง คม
อย่างน้อย ๑ โมเดล
3) ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม จานวน ๑ ครั้ง
๒.๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
1) องค์ความรู้ในประเด็นคุณ ธรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ของเครือข่ายทาง
สังคมในพื้นที่นาร่อง ๔ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ที่สนับสนุนงาน
ส่งเสริมคุณธรรมระดับพื้นทีด่ ้วยพื้นฐานของงานจัดการความรู้
2) โมเดลการจั ด การความรู้ ด้ านคุ ณ ธรรมระดั บ พื้ น ที่ ข องเครือ ข่ า ยทางสั งคมที่
สามารถนาไปใช้ขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่ และใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
ของสังคมไทย
3) ประชุ ม วิ ช าการด้ า นคุ ณ ธรรมที่ เกิ ด การน าองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมไปใช้
เผยแพร่ ขยายผล หรือต่อยอดต่อไป
๒.๕ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
๒.๕.๑ เชิงปริมาณ
1) องค์ความรู้ในประเด็นคุณ ธรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ของเครือข่ายทาง
สังคม ในพื้น ที่น าร่อง ๔ ภู มิภ าค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภูมิภ าคละ
๑ เรื่อง รวมทั้งหมด ๔ เรื่อง
2) โมเดลการจั ด การความรู้ ด้ า นคุ ณ ธรรมระดั บ พื้ น ที่ ข องเครื อ ข่ า ยทางสั ง คม
อย่างน้อย ๑ โมเดล
3) ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม จานวน ๑ ครัง้
๒.๕.๒ เชิงคุณภาพ
1) องค์ความรู้ในประเด็นคุณ ธรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ของเครือข่ายทาง
สังคมในพื้นที่นาร่อง ๔ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมระดับพื้นทีด่ ้วยพื้นฐานของงานจัดการความรู้
2) โมเดลการจั ด การความรู้ ด้านคุณ ธรรมระดั บ พื้ น ที่ ข องเครือข่ ายทางสั งคม ที่
สามารถนาไปใช้ขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่ และใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
ของสังคมไทย อย่างน้อย ๑ โมเดล
3) ประชุ ม วิ ช าการด้ า นคุ ณ ธรรมที่ เกิ ด การน าองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมไปใช้
เผยแพร่ ขยายผล หรือต่อยอด
๒.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๖.๑ องค์ความรู้ในประเด็นคุณธรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ของเครือข่ายทางสังคมใน
พื้ น ที่ น าร่ อ ง ๔ ภู มิ ภ าค คื อ ภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง ภาคใต้ ที่ ส ามารถน าไปใช้
ขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่ด้วยพื้นฐานของงานจัดการความรู้
๒.๖.๒ โมเดลการจัดการความรู้ ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่ของเครือข่ายทางสังคมที่สามารถ
นาไปใช้ขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งระดับพื้นที่ และใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของ
สังคมไทย
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๒.๖.๓ ประชุมวิชาการด้านคุณธรรมที่ ที่เกิดการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ เผยแพร่
ขยายผล หรือต่อยอด
๒.๗ กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
๒.๗.๑ กลไกหรือ องค์ก รกาหนดนโยบาย เช่น คณะกรรมการส่ งเสริมคุณ ธรรมแห่ งชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒.๗.๒ เครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย ประกอบไป
ด้วย ๑. ภาครัฐ ๒. ภาคธุร กิจ /เอกชน ๓. ภาคศาสนา ๔. ภาคชุมชน/ประชาสั งคม/ครอบครัว ๕. ภาค
สื่อมวลชน และ ๖. ภาคการศึกษา
๒.๗.๓ ประชาชนทั่วไป
๒.๘ ระยะเวลาดาเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒.๙ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ๒,๑๒๔,๕๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมระดับ
พื้นที่ ในพื้นที่นาร่อง ๔ ภูมิภาค
๒. การพัฒนาโมเดลการจัดการความรู้ด้านคุณธรรม
ระดับพื้นที่ของเครือข่ายทางสังคม
๓. การจัดประชุมวิชาการด้านคุณธรรม
รวม
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ

ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๔
๒๒๕,๐๐๐

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒/ ไตรมาสที่ ๓/ ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๖๗๕,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

รวม
๑,๕๐๐,๐๐๐

-

-

๓๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๒๒๕,๐๐๐

๖๗๕,๐๐๐

๒๒๔,๕๐๐
๗๒๔,๕๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๒๒๔,๕๐๐
๒,๑๒๔,๕๐๐
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โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร สานักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๖
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑
E-mail kithiya@moralcenter.or.th

ส่ วนที่ ๑ ความเชื่ อมโยง ความสอดคล้ องกั บแผน ๓ ระดั บ ตามนั ยยะของมติ คณะรั ฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)
(๑) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
- การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
- การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เป็ นการสนั บสนุ นและพั ฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์คุณธรรม ให้ สามารถปฏิบัติงาน
พัฒนาและเสริมศักยภาพกลุ่มเป้าหมายขององค์กรในการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
(๑) เป้ าหมาย ปรั บเปลี่ ยนการด าเนิ นงานโดยยึ ดหลั กภาครั ฐของประชาชนเพื่ อประชาชน
และประโยชน์ ส่ วนรวม โดยยึ ดหลั กธรรมาภิ บาล ปรั บวั ฒนธรรมการท างานให้ มุ่ งผลสั มฤทธิ์ และประโยชน์ ส่ วนรวม
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
- บุ คลากรภาครั ฐเป็ นคนดี และเก่ ง ยึ ดหลั กคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มี จิ ตส านึ ก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
- ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
การดาเนินงานส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากร การพัฒนาศูนย์คุณธรรม
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้บุคลากรยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒)
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (หลัก)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้ าหมาย คนไทยมี คุ ณธรรม จริยธรรม ค่ านิ ยมที่ ดี งาม และมี ความรั ก และภู มิ ใจ
ในความเป็นไทย นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์คุณธรรม มีจิตสาธารณะและ
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมถึงศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โดยการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี
 แนวทางการพัฒนา
การส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี จิ ตสาธารณะและมี ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อส่ วนรวม
สร้ างจิ ตสาธารณะและจิ ตอาสาโดยใช้ ประโยชน์ จากความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่ อสาร
เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมถึงบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม สร้างเสริม
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล และองค์กร
 เป้าหมายของแผนย่อย
บุ คลากรศู น ย์ คุ ณธรรม มี ความพร้ อ มในทุ กมิ ติ ตามมาตรฐานและสมดุ ล
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
การทีบ่ ุคลากรศูนย์คุณธรรมมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่
๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
ระดั บคะแนน ITA และการเป็ นองค์ กรคุ ณธรรมต้ นแบบ ตามแผนแม่ บทส่ งเสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
การป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวทางการพัฒนา
ส่ งเสริ มการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของข้ าราชการและเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ ให้ มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
 เป้าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
การผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA และการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เอื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒)
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน / ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดี
คนเก่งไว้ในภาครัฐ
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถและจิตสาธารณะเข้ามาทางานในหน่วยงาน
- ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ในภาครัฐ
- พัฒนาขีดความสามารถและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
- สร้างผู้นาให้เป็นตัวอย่าง
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
- พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และสร้างความต่อเนื่องในการดารงตาแหน่ง
๓) กิจกรรม
- การดาเนินงานส่งเสริม พัฒนา ศูนย์คุณธรรม ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๔) เป้าหมายกิจกรรม
ระบบบุ คลากรของศู นย์ คุ ณธรรมมี มาตรฐาน สามารถสรรหา ดึ งดู ดและรั กษาไว้ ซึ่ งก าลั งคน
ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรมในการทางานอย่างมืออาชีพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ/ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคล
ที่เป็นตามระบบคุณธรรม (merit system) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”
ผู้บริหารมีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และ
เป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการให้ถือเป็นความผิด
วินัย หรือความผิดทางอาญา
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
- การให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
- การบริหารจัดการภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกากับกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓) กิจกรรม
- การพัฒนา ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกรณีทุจริต ประพฤติมิชอบ
- การสร้างการรับรู้ และปลูกฝังจิตสานึ กของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๔) เป้าหมายกิจกรรม
ศูนย์คุณธรรมเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์ที่
๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะและมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
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๒) เป้าหมายรวมที่
๒.๑ คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
๒.๒. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก)
(๓.๑) เป้ าหมายระดั บยุ ทธศาสตร์ ที่ ๒.๑.๑ คนไทยส่ วนใหญ่ มี ทั ศนคติ และพฤติ กรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑๖ ผลักดันให้มีการนาวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ไป
ใช้ปฏิบัติจนให้เป็นคุณลักษณะที่สาคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย
การทางานเป็นทีม การเคารพในความเห็นที่แตกต่าง การทางานอย่างกระตือรือร้น
๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย (รอง)
(๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
(๔.๒) แนวทางการพั ฒนาที่ ๓.๑.๔ พั ฒนาบุ คลากรและปฏิ รู ประบบการบริ หารจั ดการ
กาลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
(๔.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๕.๒ ป้องกันการทุจริต
๑.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๓.๔.๑ เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ๓.๔.๒ เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติ
ให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๓) เป้ าหมายเชิ งยุ ทธศาสตร์ ประชาชนมี ความสามั คคี มี ความปลอดภั ยในการด ารงชี วิ ต
มีส่วนร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคง
๔) ตัวชี้วัด (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง
๕) กลยุ ทธ์ (๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงให้ แก่ผู้ บริหาร และ
ผู้ ที่ ปฏิ บั ติ งาน ทั้ งภายในและต่ างประเทศ ให้ รับรู้ถึ งความส าคั ญของมิ ติความมั่ นคงที่ ต้องประสาน และบู รณาการ
การวางแผนการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๒.๑ หลักการและเหตุผล
ปั จจุ บั น แนวทางการพั ฒนาบุ คลากรภาครั ฐนั้ น ต้ องสอดคล้ องและสนั บสนุ นการด าเนิ นงาน
ตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี รวมถึ งนโยบายและแผนพั ฒนาระดั บชาติ เพื่ อเสริ มสร้ างและพั ฒนาศั กยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย ซึ่งหัวใจ
สาคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ คือ บุคลากรภาครัฐ ที่จะเป็นกลไกสาคัญ
ในการสนั บสนุนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้น ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทางานเพื่อให้สามารถ
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ และสมรรถนะที่สาคัญของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน คือ การมีทักษะ
ด้านดิจิทัลที่เหมาะสม (Digitalization) ทักษะในการสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นในสังคม (Collaboration)
การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศตอบสนองความต้องการของประชาชน (Innovation) ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) เพิ่มทักษะสมรรถนะที่จาเป็น และ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน ให้มีสมรรถนะสูงปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรมพร้อมนาการพัฒนา
ประเทศ มีค่ านิ ยมและวัฒนธรรม ในด้านพอเพี ยง วินั ย จิ ตสาธารณะ และความซื่อสั ตย์สุ จริตบนหลั กธรรมาภิ บาล
อันจะช่วยให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพื่อสร้างคุณค่า (Public Value)
และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน
ดังนั้น การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของศูนย์คุณธรรมให้มีมาตรฐาน สามารถที่จะสรรหา
รักษาไว้ ซึ่งกาลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน เป็นมืออาชีพรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล การสานพลัง การสร้าง
นวั ตกรรมในการท างาน จึ งเป็ นสิ่ งส าคั ญอย่ างยิ่ ง โดยที่ กระบวนการพั ฒนาจะเน้ นให้ ความส าคั ญกั บการเรี ยนรู้
แบบมี เป้ าหมาย ด้วยวิธีการที่ หลากหลายเพี่ อให้ สามารถปฏิ บั ติ ได้ จริง รวมไปถึ งมี การกากับติ ดตามเป้ าหมายและ
การให้ ข้ อมู ลย้ อนกลั บที่ ชั ดเจน ต่ อเนื่ องและเป็ นระบบ โดยที่ งานทรั พยากรมนุ ษย์ ซึ่ งมี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบหลั ก
ทางด้านกาลังคนของศูนย์คุณธรรม ทั้งด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงมีความประสงค์จะดาเนินงาน
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากรศูนย์คุณธรรม ให้เป็นทุนมนุษย์ที่สามารถขับเคลื่ อนทั้งภารกิจขององค์กร ไปจนถึงตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน และการเปลี่ยนแปลงของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวนโยบายการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ ต่อไป
๒.๒ วัตถุประสงค์
๒.๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์คุณธรรมให้มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับรูปแบบการ
บริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน
๒.๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุนการการบรรลุเป้าหมายของ
ศูนย์คุณธรรม
๒.๒.๓ เพื่ อพั ฒนาขีดความสามารถของศู นย์ คุ ณธรรมให้ เป็ นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุ ณภาพ
สามารถดาเนินงานตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
๒.๒.๔ เพื่อพัฒนาศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
๒.๓ เป้าหมาย
๒.๓.๑ การพั ฒนาศักยภาพบุ คลากรให้ มี สมรรถนะและทั กษะหลั ก รวมถึ งทั กษะเสริมที่ จ าเป็ นตาม
บทบาทและค่านิยมของศูนย์คุณธรรม เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๒ แผนยุ ทธศาสตร์ การจั ดการและการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ของศู นย์ คุ ณธรรม เพื่ อเป็ น
กรอบแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม
๒.๓.๔ ศู นย์ คุ ณธรรมเป็ นองค์ กรคุ ณธรรมต้ นแบบ ที่ สามารถเผยแพร่ ไปสู่ องค์ กรอื่ นๆได้ รวมถึ ง
การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานองค์กรคุณธรรม
๒.๓.๕ การพั ฒ นานวั ต กรรมที่ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานตามบทบาทของแต่ ล ะงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ในการปฏิบัติงาน
๒.๔ ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๒.๔.๑ ผลผลิต (Output)
บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะและทักษะหลัก รวมถึงทักษะ
เสริมที่จาเป็นตามค่านิยมขององค์กรและบทบาทของตน
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๒.๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) บุ คลากรได้รับการพัฒนาและเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) เพื่อสร้าง
คุณค่าในการเป็นบุคลากรภาครัฐที่ดาเนินงานมุ่งเน้นประโยชน์ต่อประชาชน
๒) ระบบทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์คุณธรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานงาน
๓) บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนาทักษะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทางาน
เพิ่มขึ้นทุกคน ทุกระดับ
๒.๕ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
๒.๕.๑ เชิงปริมาณ
บุคลากรของศูนย์คุณธรรมร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะและทักษะหลัก
รวมถึงทักษะเสริมที่จาเป็นค่านิยมขององค์กรและตามบทบาทของตน
๒.๕.๒ เชิงคุณภาพ
ศู น ย์ คุ ณ ธรรม มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ของศูนย์คณ
ุ ธรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายระดับประเทศ/ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ฯ ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของศูนย์คุณธรรม
๒.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๖.๑ บุ คลากรของศูนย์ คุณธรรม มีสมรรถนะและศักยภาพเหมาะสมและสอดคล้ องกับวิสั ยทัศน์
พันธกิจ ตามที่ กาหนดไว้ในแผนพั ฒนาบุ คลากรระดับบุ คคลเพื่ อให้ สามารถปฏิ บั ติงานได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ และ
ประสิทธิผล มีขีดความสามารถสูงในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดีให้กับประชาชนในชาติ
๒.๖.๒ ศูนย์คุณธรรม เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีกระบวนการส่งเสริมการใช้พฤติกรรม
คุณธรรม จริยธรรมเป็นองค์กประกอบสาคัญในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
๒.๗ กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
๒.๗.๑ บุคลากรศูนย์คุณธรรม
๒.๗.๒ ผู้ที่ติดต่อ/ประสานงาน/ ดาเนินงาน ร่วมกับบุคลากรศูนย์คุณธรรม
๒.๘ ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒.๙ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ๒๔๔,๗๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๔ ๒/๒๕๖๔ ๓/๒๕๖๔ ๔/๒๕๖๔
๑. การพัฒนาบุคลากรศูนย์คุณธรรมให้มีสมรรถนะสูงปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ๒๐,๑๐๐ ๔๗,๔๐๐ ๔๗,๔๐๐ ๒๐,๑๐๐ ๑๓๕,๐๐๐
และยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมนาการพัฒนาประเทศ
๒. การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยส่งเสริมการใช้
๑,๕๕๐ ๑๐๖,๖๐๐
๑,๕๕๐ ๑๐๙,๗๐๐
ค่านิยมองค์กร และ พฤติกรรมคุณธรรมเป็นองค์ประกอบสาคัญในการบริหารงาน
บุคคล
๒๑,๖๕๐ ๑๕๔,๐๐๐ ๔๗,๔๐๐ ๒๑,๖๕๐ ๒๔๔,๗๐๐
รวม
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
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โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักพัฒนานวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง
โทรศัพท์ ๐๘๑๙๓๖๗๓๑๙
โทรสาร ๐๒-๖๔๔๔๙๐๑
E-mail : panchita@moralcenter.or.th

ส่วนที่ ๑ ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนั ยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)
(๑) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพพร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบการให้บริการสมาชิกเครือข่าย
องค์กรคุณธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามกระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ของ
องค์กรเครื อข่าย ทั้ ง ๖ ภาคส่ วน เพื่ อสร้ างเครือข่ ายความร่วมมื อและเป็ นแหล่ งทรัพยากรความรู้ให้ แก่ องค์กร
เครือข่าย ในการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านคุณธรรม ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่งและมีคุณธรรม ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
(๑) เป้ าหมาย : ภาครั ฐมี วัฒนธรรมการท างานที่ มุ่ งผลสั มฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่ วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(๓) การบรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย เทคโนโลยี
ดิจิ ทั ล ที่ พร้อมให้ บริการประชาชนด้วย นวัตกรรมองค์ความรู้ ด้านคุ ณธรรมที่ เป็ นประโยชน์ (Open Data) ผ่ าน
ช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างคุณธรรมในสังคมดิจิทัล และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การให้บริการสื่อสารสนเทศด้านคุณธรรม พร้อมกับลดความเสี่ยงและป้องกันความปลอดภัยต่อข้อมูลสารสนเทศให้
สามารถบริการฐานข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒)
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ : ประเด็ นการบริการประชาชนและประสิทธิ ภาพภาครัฐ
(หลัก)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้ าหมายที่ ๑ บริ การของรั ฐที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพและมี คุ ณ ภาพเป็ นที่ ยอมรั บของ
ผู้ใช้บริการ
 เป้ าหมายที่ ๒ ภาครั ฐมี การด าเนิ นการที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพด้ วยการน านวั ตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
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 การบรรลุเป้ าหมายตามแผนแม่บทฯ : การพั ฒนาระบบการให้ บริการองค์ความรู้
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อให้บริการประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ สื่อสารสนเทศด้าน
คุณธรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีพร้อมกับลดความเสี่ยงและป้องกันความปลอดภัยต่อข้อมูล
สารสนเทศให้สามารถบริการฐานข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยวัดจากร้อยละระดับความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการ
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาบริการประชาชน
 แนวทางการพัฒนา : การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
องค์กรภาคีเครือข่าย ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 เป้าหมายของแผนย่อย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่ อยของแผนแม่ บทฯ : การพั ฒนาระบบฐานข้ อมู ล
สมัชชาคุณธรรม วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ด้วยการทาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการสนับสนุนการ
พัฒนากระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และวิทยากรส่ งเสริมคุณธรรม โดยวัดจากสัดส่วนความสาเร็จของ
กระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ.
 เป้าหมาย : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็ นไทยคนไทย น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิตสั งคมไทยมีความสุขและ เป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศ
 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนแม่ บทฯ : พั ฒ นาระบบการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ด้ าน
คุ ณ ธรรมผ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ในลั ก ษณะชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ (community learning organization)
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้สื่อสารเทศด้านคุณธรรม
(๒) แผนย่ อยของแผนแม่ บทฯ : การใช้ สื่ อและสื่ อสารมวลชนในการปลู กฝั งค่ านิ ยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม
 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสื่อสารสนเทศการเรียนรู้ด้านคุณธรรม โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นกลไกในการสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ คุณธรรม ที่ทันสมัย การรู้เท่าทัน สื่อ การมีคุณธรรรม
จริยธรรมในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)
 เป้ าหมายของแผนย่อย : สื่ อในสั งคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภู มิคุ้มกั น
ให้แก่ประชาชนในสังคม ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัย และสร้างสรรค์
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบสื่อสารสนเทศการเรียนรู้ด้านคุณธรรมเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented reality) ที่จะส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ ปลูกจิตสานึกและสร้าง เสริมค่านิยมที่ดีในสังคมไทย โดยวัดจาก ระดับความสาเร็จของการสร้างการ
รับรู้ ความตระหนัก และการใช้สื่ออย่าง ปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชน
๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒)
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน : พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์และโมบายแอพลิเคชั่น
๓) กิจกรรม : พัฒ นาการบริห ารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐการให้บริการเครือข่ายองค์กร
คุณธรรม
๔) เป้าหมายกิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
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๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์ที่ ๓.๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และ
มีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๒) เป้ าหมายรวมที่ ๓.๒.๖ มี ระบบบริ หารจั ดการภาครั ฐที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ทั นสมั ย โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
๓) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ ๔.๖ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมา
ภิบาลในสังคมไทย
(๓.๑) เป้ าหมายระดั บยุ ทธศาสตร์ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและยกระดั บการให้ บริ การสาธารณะ
ให้ ได้ มาตรฐานสากล เพื่ อ ให้ ป ระชาชนและภาคธุ รกิ จ ได้ รั บ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
ได้มาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ
(๓.๒) แนวทางการ พั ฒนาระบบข้อมู ลและประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถ
ในการประเมินผลโดยจัดทาระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และ
การนาข้อมูลไปใช้ได้ อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสามารถนาข้อมูลการ
ประเมินไปใช้ในการกาหนดทางเลือกนโยบาย และสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
๑.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่ นคงแห่ งชาติ ที่ นโยบายที่ ๑๐ : เสริ มสร้ างความมั่ นคงปลอดภั ยไซเบอร์
รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน
ในการรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๐ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทาง ไซเบอร์
๓) เป้ าหมายเชิงยุ ทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์
๔) ตัวชี้ วัด : ระบบป้ องกั นทางไซเบอร์ที่ มี ประสิ ทธิภาพ สามารถปกป้ องข้อมู ลอิ เล็ กทรอนิ กส์
ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสาคัญด้านไซเบอร์
๕) กลยุทธ์ : พัฒนาขีดความสามารถทั้งองค์กรภาครั ฐ ทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน และตารวจ และ
ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๒.๑ หลักการและเหตุผล
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีวิสัยทัศน์ "ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมคุณธรรม" และมีภารกิจที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่ม
หรื อเครื อข่ ายทางสั งคม และประสานความร่วมมื อกั บทุ กภาคส่ วน ในการจั ดประชุ มสมั ชชาคุ ณธรรมแห่ งชาติ
ที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการดาเนินงานของคณะกรรมการส่ งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณธรรม
ความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย รวมถึงภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนา
นวัตกรรมองค์ความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม
ความดี เพื่ อเป็ นศู นย์ กลางข้ อมู ล แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ของเครือข่ ายทางสั งคม ในลั กษณะชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้
(community learning organization) และประสานความร่ วมมื อกั บภาครั ฐ ภาคธุ รกิ จ ภาคประชาสั งคม และ
ภาคประชาชน ในการดาเนินการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
ความดีในรูปแบบต่าง ๆ
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจขององค์กร ศูนย์คุณธรรมจาเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการขับเคลื่อนสังคมผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงรากฐานวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้
ของสั งคมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่พร้อมให้ บริการประชาชนด้วยนวัตกรรมองค์ ความรู้ด้านคุณธรรมที่เป็น
ประโยชน์ (Open Data) ผ่ านช่องทางต่ างๆ เพื่ อสร้างคุณธรรมในสังคมดิจิทั ล และการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ไปพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงและ
ป้องกันความปลอดภัยต่อข้อมูลสารสนเทศของศูนย์คุณธรรมให้สามารถบริการฐานข้อมูลต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๒.๒. วัตถุประสงค์
๒.๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการสมาชิกและฐานข้อมูลเครือข่ายองค์กรคุณธรรม
เพื่ อการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ขององค์ กรเครื อข่ าย ทั้ ง ๖ ภาคส่ วน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่ อเป็ นแหล่ ง
ทรัพยากรองค์ความรู้นวัตกรรมให้แก่องค์กรเครือข่าย
๒.๒.๒ เพื่ อพั ฒ นาระบบสื่ อสารสนเทศการเรียนรู้ด้ านคุ ณธรรมเสมื อนจริง โดยใช้ เทคโนโลยี
AR (Augmented reality) ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ปลูกจิตสานึกและสร้าง เสริมค่านิยมที่ดีในสังคมไทย
๒.๒.๓ เพื่ อพั ฒ นาระบบโครงสร้ างพื้ นฐานทางเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพเพิ่ มขึ้ น
ระบบสารสนเทศ มีความมั่นคงปลอดภัยสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ในการบูรณาการภาครัฐ
(Government Integration)
๒.๓ เป้าหมาย
๒.๓.๑ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Business Intelligence : BI) จัดการการติดตามองค์กร
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ทั้ง ๖ ภาคส่วน ในกระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และการให้ บริการฝึกอบรม
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม
๒.๓.๒. มีระบบโมบายแอพลิเคชันการให้บริการระบบสื่อสารสนเทศการเรียนรู้ด้านคุณธรรมเสมือน
จริง โดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented reality) เข้ามาสนับสนุนให้ระบบมีความทันสมัยและน่าสนใจ
๒.๓.๓ มี ระบบสนับสนุนการทางานที่เป็นเครื่องมือในการเพิ่ มศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒.๔ ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 ผลผลิต (Output)
1) มีระบบสารสนเทศเว็บไซต์ในการให้บริการ สมาชิกเครือข่ายองค์กรคุณธรรม และ
วิทยากรคุณธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2) มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร (Business Intelligence : BI) การติ ด ตาม
กระบวนการการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม
3) มีระบบโมบายแอพลิเคชันการให้บริการระบบสื่อสารสนเทศการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
เสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented reality)
4) มี ร ะบบสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System –PMS) เพื่อการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร
๒.๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) ระบบสารสนเทศเว็ บไซต์ ในการให้ บริการ สมาชิ กเครือข่ ายองค์ กรคุ ณธรรม และ
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
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๒) ระบบสารสนเทศเว็บไซต์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและการตัดสินใจ (Business
Intelligence: BI) เพื่อติดตามกระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และการให้บริการฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรม และตอบสนองการปรับกระบวนงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล
๓) ระบบแอพลิเคชันการให้บริการระบบสื่อสารสนเทศการเรียนรู้ด้านคุณธรรมเสมือนจริง
ทีใ่ ช้เทคโนโลยี AR (Augmented reality) เข้ามาสนับสนุนให้ระบบมีความทันสมัยและน่าสนใจ
๔) ระบบสนับสนุนการทางานที่เป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาบุคลากร
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
๒.๕ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
2.5.1 เชิงปริมาณ
1) มีระบบสารสนเทศเว็บไซต์ในการให้บริการ สมาชิกเครือข่ายองค์กรคุณธรรม และ
วิทยากรคุณธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน ๑ ระบบ ๑ ฐานข้อมูล
2) มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร (Business Intelligence : BI) การติ ด ตาม
กระบวนการการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม จานวน ๑ ระบบ
3) มีระบบโมบายแอพลิเคชันการให้บริการระบบสื่อสารสนเทศการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
เสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented reality) จานวน ๑ ระบบ
4) มี ร ะบบสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System –PMS) เพื่อการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร จานวน ๑ ระบบ
๒.๕.๒ เชิงคุณภาพ
๑) สามารถนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนั บสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ านสังคมดิจิทัล
โดยการให้บริการผ่านเว็บไซต์ เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของสมาชิกเครือข่าย
องค์กรคุณธรรม และวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมได้
๒) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาสามารถตอบสนองต่อการปรับกระบวนงานให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทั ล ในการวิเคราะห์ ข้ อมูล การบริหารและการตัดสิ นใจ (Business Intelligence: BI) เพื่ อติดตามกระบวนการ
ขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และการให้บริการฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมได้
๓) เพิ่มช่องทางในการให้บริการระบบสื่อสารสนเทศการเรียนรู้ด้านคุณธรรมเสมือนจริง
ที่ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented reality) ผ่ านระบบโมบายแอพลิ เคชั น ที่ทันสมัย สามารถดึงดู ดความสนใจและ
ส่งเสริมการมีคุณธรรมในสังคมไทยได้
๔) เพิ่ มศั กยภาพด้ านการพั ฒ นาบุ คลากรที่ ส่ งเสริ มให้ เกิ ดการบริ หารจั ดการองค์ กร
ที่มีประสิทธิภาพได้
๒.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๖.๑ ศูนย์คุณธรรมมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
๒.๖.๒ ศูนย์คุณธรรมสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๖.๓ ศูนย์คุณธรรมสามารตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วย
การนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
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๒.๗ กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
๒.๗.๑ ประชาชนผู้ขอรับบริการ
๒.๗.๒ องค์กรเครือข่ายทั้ง ๖ ภาคส่วน
๑) องค์กรเครือข่ายภาครัฐ
๒) องค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน
๓) องค์กรเครือข่ายทางการศึกษา
๔) องค์กรเครือข่ายทางศาสนา
๕) องค์กรเครือข่ายในแต่ละภูมภิ าค
๖) องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
๒.๗.๓ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม
๒.๘ ระยะเวลาดาเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒.๙ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ๓,๙๑๐,๕๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. การพั ฒ นาระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล ดิ ทั ล ด้ า นคุ ณ ธรรม (Digital
Platform) ในการให้บริการประชาชนด้วย นวัตกรรมองค์ความรู้
ด้านคุณ ธรรมที่เป็นประโยชน์ (Open Data) ผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่อสร้างคุณธรรมในสังคมดิจิทัล
๑.๑) การพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการ สมาชิก
เครื อ ข่ า ยองค์ ก รคุ ณ ธรรม และวิ ท ยากรคุ ณ ธรรมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม
การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และภาคีเครือข่ายของ
ศู น ย์ คุ ณ ธรรม โดยการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาสนั บ สนุ น การ
บริ ห ารงานกระบวนการจั ด สมั ช ชาคุ ณ ธรรม และการอบรม
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
๑.๒) ก ารพั ฒ น าระบ บ ส ารส น เท ศ เพื่ อ ก ารบ ริ ห าร
(Business Intelligence : BI) ก ารติ ด ต าม ก ระบ วน ก าร
ขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจ (Business
Intelligence: BI) เพื่ อ ติ ด ตามกระบวนการขั บ เคลื่ อ นสมั ช ชา
คุณ ธรรม และการให้บริการฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณ ธรรม
ผ่านดิจิทัลแพล์ตฟอร์มที่สามารถออกรายงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ศึกษาแนวโน้มการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการและประโยชน์
ในการวางแผนกลยุทธด้านต่างๆ
๑.๓) การพั ฒนา ระบบโมบายแอพลิเคชั น การให้ บริก าร
ระบบสื่อสารสนเทศการเรียนรู้ด้านคุณธรรมเสมือนจริง โดยใช้
เทคโนโลยี AR (Augmented reality)
เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้อัฉริยะเสมือนจริงในการให้เรียนรู้
ด้ า นคุ ณ ธรรมโดยใช้ เทคโนโลยี AR (Augmented reality)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๒/ ไตรมาสที่ ๓/ ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๖๖๐,๐๐๐
๗๑๐,๐๐๐
๖๖๐,๐๐๐

รวม
๒,๐๓๐,๐๐๐

-

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

-

๑๖๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

-

๓๕๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
แสดงผลในรูป แบบ ๓ มิติ ภาพ, วิดิโอ, เสียง, ข้อมูลต่างๆ เพื่ อ
สร้างการเรียนรู้ที่น่าสนใจสามารถดึงดูดผู้ใช้บริการได้ทุกช่วงวัย
๒. การพั ฒ นาระบบดิจิ ทั ล โครงสร้า งพื้ นฐานทางเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การงาน การสนั บ สนุ น การ
พัฒนาการเพิ่ มประสิ ทธิภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่ อ
การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล
๒.๑) การพัฒนาระบบสนับสนุนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น (Performance
Management System –PMS) เพื่ อ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ กั บ
บุคลากร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ การบริหารจัดการโครงการ
- ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ
- การจัดประชุมหารือออกแบบระบบและติดตามประเมินผล
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
๑/๒๕๖๔

รวม

ไตรมาสที่ ๒/
๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๓/
๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๔

-

๒๖๐,๐๐๐

๕๒๐,๐๐๐

๕๒๐,๐๐๐

๑,๓๐๐,๐๐๐

-

๒๖๐,๐๐๐

๕๒๐,๐๐๐

๕๒๐,๐๐๐

๑,๓๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐

๒๒๙,๕๐๐

๒๒๙,๕๐๐

๑๑๕,๕๐๐

๕๘๐,๕๐๐

๖,๐๐๐

๒๒๙,๕๐๐

๒๒๙,๕๐๐

๑๑๕,๕๐๐

๕๘๐,๕๐๐

๖,๐๐๐

๑,๑๔๙,๕๐๐

๑,๔๕๙,๕๐๐ ๑,๒๙๕,๕๐๐

๓,๙๑๐,๕๐๐

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ
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โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

โครงการสมัชชาคุณธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายประมวล บุญมา
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ มือถือ ๐๘๙ ๑๘๙๓๓๙๒
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔๔๙๐๑
E-mail : pramuan@moralcenter.or.th

ส่วนที่ ๑ ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๓) การบรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส่ งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการดาเนิ นงาน
ของกลุ่ ม องค์กร เครือข่ายทางสั งคมในการส่ งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้ นที่ ที่จะนาไปสู่ การผลักดัน
ประเด็นงานการส่งเสริมคุณธรรมผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้ นที่จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
อย่างเป็นระบบ
๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒)
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและความภูมิใจ
ในความเป็นไทย นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศ
 การบรรลุเป้ าหมายตามแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
การเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
 แนวทางการพั ฒนา การส่ งเสริมให้ คนไทยมี จิตสาธารณะและมีความรับผิ ดชอบ
ต่อส่ วนรวม สร้ างจิ ตสาธารณะและจิ ตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
การสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นาการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร
โดยการยกย่องผู้ น าที่ มีจิตสาธารณะและจิ ตอาสา และมีความรับผิ ดชอบต่อสังคม ส่ งเสริมสนับสนุนให้ มีกลไก
การดาเนิ นงานในการสร้างเสริมการพั ฒนาจิ ตสาธารณะและจิตอาสา เพื่ อสั งคมและส่ วนรวม โดยส่ งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์
 เป้ าหมายของแผนย่ อ ยคนไทยเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู รณ์ มี ความพร้ อ มในทุ ก มิ ติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่ บทฯ ส่ งเสริม สนั บสนุ น เชื่ อมโยง
การดาเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่ ที่จะนาไปสู่
การผลักดันประเด็นงานการส่งเสริมคุณธรรมของชาติผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค
และระดับชาติอย่างเป็นระบบ
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๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒)
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านสังคม
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน ผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจนเป็นวาระคุณธรรมระดับ
จังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแกนกลางในการจัดสมัชชาคุณธรรมของแต่ละภูมิภาคร่วมกลุ่ม
เครือข่ายทางสั งคม รู ปธรรมของการขับเคลื่ อนวาระด้านคุณธรรมจริ ยธรรมที่ มีหน่ วยงาน องค์ กรรับผิ ดชอบ/
ดาเนินการต่อเนื่องหลังเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
๓) กิจกรรม
- สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อนกระบวนการสมั ช ชาคุ ณ ธรรมระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ ชาติ
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติขององค์กรเครือข่ายในเชิ งประเด็นและเชิงพื้นที่ครอบคลุม
ทุกภูมิภาค
- การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านคุณธรรมกับนานาชาติ
- สนับสนุ นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ตามกรอบแนวทางคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๔) เป้าหมายกิจกรรม
- เกิดเวทีกลางการเชื่อมโยง รวมพลัง และบูรณาการการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมที่จะ
นำสู่การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติอย่างเป็นระบบ
- ผู้นำ บุคลากร หรือแกนนำ ในหน่วยงาน องค์กร ขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกระดับที่
เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมเกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม และสามารถ
นาองค์ความรู้ไปแปลงสู่การปฏิบัติในองค์กร พื้นที่ตามบริบทของแต่ละองค์กร พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- กระบวนการสมัชชาคุ ณธรรม สามารถเป็ นเครื่องมือกลางในการสนั บสนุ นด้ านวิชาการ
กระบวนการสร้ างการรั บรู้ การจั ดท าฐานข้ อมู ลต้ นทุ นความดี ของสั งคมไทย และขยายผลการด าเนิ นงานที่
สอดคล้องตามแนวนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
เพิ่มขึ้น
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓ .๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์
ในชาติ
๒) แผนระดั บชาติว่ าด้ วยความมั่ นคงแห่ งชาติ การเสริมสร้ างความมั่ นคงของมนุ ษย์ รองรั บ
ทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
๓) เป้ าหมายเชิ งยุ ทธศาสตร์ ประชาชนมี ความสามั คคี มี ความปลอดภั ยในการด ารงชี วิ ต
มีส่วนร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง
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๔) ตัวชี้วัด ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
๕) กลยุ ทธ์ ส่ งเสริมให้ คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุ ข และประเทศมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกาลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ตาบล หมู่บ้าน จังหวัด
ภาค และประเทศชาติ ให้ เป็ น เครื อข่ ายสนั บสนุ นงานด้ านความมั่ นคงและให้ ตระหนั กถึ งความรั บผิ ดชอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๒.๑ หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทย มั่ นคง มั่งคั่ ง ยั่ งยื น ด้ วยการบู รณาการความร่วมมือประชารัฐ เพื่ อสร้างสั งคมคุณภาพและสั งคม
คุณธรรมอย่ างเป็ นรู ปธรรม และคณะรั ฐมนตรีได้ มีมติเห็ นชอบแผนแม่ บทส่ งเสริมคุ ณธรรมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็น
กรอบและทิศทางในการส่งเสริมคุณธรรม โดยน ากลไกประชารัฐมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ
ดังกล่าว
สมัชชาคุณธรรม เป็นเวทีกลางของการเชื่อมโยง และรวมพลังหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทาง
สังคม ในการขับเคลื่ อนด้านคุณธรรม ความดี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ เกิดข้อตกลงร่วมกัน เพื่อส่งเสริม
พัฒนาแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมนาไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการผลักดันนโยบาย/วาระด้านคุณธรรมในระดับต่ างๆ
และความร่วมมืออาเซียน
ที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และประชาชน จัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อการขับเคลื่อนงานคุณธรรมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติอย่าง
ต่ อเนื่ องตั้ งแต่ ปี ๒๕๕๘ จนถึ งปั จจุ บั น และยุ ทธศาสตร์ ศู นย์ คุ ณ ธรรม ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ คณะกรรมการ
ศูนย์คุณธรรม กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานของศูนย์คุณธรรมต้องมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ “ประชาชนมีจิตสานึกและ
พฤติกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ”โดยเน้นคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต
และจิตอาสา เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนขบวนการสมัชชา
คุณธรรม มีความเข้มข้นทั้งในด้านเนื้อหาและด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานองค์กรภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของสังคมไทย ตอบสนองแนวนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
วัฒนธรรม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรตามมาตรา ๗ (๑) ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังกลุ่ม
หรือเครือข่ายทางสั งคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดสมัชชาคุณธรรมแห่ งชาติที่สอดคล้องกับ
แนวทางคณะกรรมการส่ งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรลุผลตามแผนยุ ทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนและดาเนินการจัดสมัชชาคุณธรรม และกลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุ น
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔) เป็นกรอบแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบัติงานในองค์กร และสร้างกลไกการติดตาม และทางานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์คุณธรรมกับ
หน่วยงานองค์กรภาคีทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นการจัดสมัชชาคุณธรรม
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม และติดตามผลการดาเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคี
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติในปี ที่ผ่านมา และส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายรั ฐบาลด้ านคุ ณ ธรรม และสอดคล้ องกั บ แนวทางของแผนแม่ บทส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑
(พ.ศ.๒๕๕๙ –๒๕๖๔) ในปีที่ ๕ ให้ครอบคลุมหน่วยงานทุกภาคส่วน และรวมพลังเครือข่ายองค์กรในการผลักดันให้
เกิดนโยบายด้านคุณธรรมในระดับองค์กร และระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ และนานโยบายดังกล่าวไป
ขยายผลสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมไทย
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๒.๒ วัตถุประสงค์
๒.๒.๑ เพื่ อสนั บสนุ นกระบวนการและกลไกการขั บเคลื่ อนคุ ณ ธรรมตามแผนแม่ บทส่ งเสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผล
แนวนโยบายสู่การปฏิบัติขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน
๒ ๒.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการดาเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมในการ
ส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่ ที่จะนาไปสู่การผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมของชาติผ่านกระบวนการ
สมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
๒.๒.๓ เพื่ อสร้ างความร่ วมมื อ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้และพั ฒนากลไกการขั บเคลื่ อนคุ ณธรรมกั บ
หน่วยงาน องค์กร ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความร่วมมือกับนานาชาติ
๒.๓ เป้าหมาย
๒.๓.๑ ทาให้เกิดเวทีกลางการเชื่อมโยง รวมพลัง และบูรณาการการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมที่
จะนาสู่การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมของกลุ่มเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติอย่างเป็นระบบ
๒.๓.๒ ผู้นา บุคลากร หรือแกนนา ในหน่วยงาน องค์กร ของกลุ่มเครือข่ายทางสังคมทุกระดับที่
เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมเกิดความตระหนักและเห็ นความสาคัญต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม และ
สามารถนาองค์ความรู้ไปแปลงสู่การปฏิบัติในองค์กร พื้นที่ตามบริบทของแต่ละองค์กร พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๓ กระบวนการสมัชชาคุณธรรม สามารถเป็นเครื่องมือกลางในการสนับสนุ นด้านวิชาการ
กระบวนการสร้ างการรั บรู้ การจั ดท าฐานข้ อมู ลต้ นทุ นความดี ของสั งคมไทย และขยายผลการด าเนิ นงานที่
สอดคล้องตามแนวนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒.๔ ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 ผลผลิต (Output)
1) มี การจั ด กระบวนการและเวที สมั ชชาคุ ณธรรมในระดั บพื้ นที่ ๔ ภู มิ ภาค (ในจั งหวั ด
แกนกลาง/นาร่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๔) และจัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ (ในส่วนกลาง) ที่เป็นการสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
2) จ านวนหน่ วยงาน องค์ กรเครื อข่ ายทางสั งคมเข้ าร่ วมขั บเคลื่ อนกระบวนการสมั ชชา
คุณธรรมในระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ องค์กร
3) เกิดข้อตกลงร่วมกันของภาคีเครือข่าย/ประกาศเจตนารมณ์ โดยมีเป้าหมายคุณธรรมร่วม
วิธีการ แผนงาน และแนวทางการส่งเสริมขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่ ที่ จะนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาด้านคุณธรรมในระดับองค์กร จั งหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ ที่ เป็ นผลจากกระบวนการมีส่ วนร่วมของ
องค์กรภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม ครอบคลุม ๖ ภาคส่วนทางสังคม
4) ฐานข้อมูลบุคคล องค์กร เครือข่ายที่ดาเนิ นการด้านคุณธรรม จากกระบวนการสมัชชา
คุณธรรมในระดั บจั งหวัด ระดั บภู มิภาค และระดั บชาติ ให้ เกิ ดการเชื่ อมโยงข้อมู ลระหว่างเครือข่ายคุ ณธรรม
เผยแพร่ขยายผลแก่ผู้สนใจ
๒.๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) ผลการจัดสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ทาให้เกิดข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงาน เครือข่ายใน
การกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
๒) กระบวนการสมัชชาคุณธรรมเป็นเวทีกลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลักดันข้อเสนอเชิง
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม นาสู่การพัฒนา ต่อยอด ขยายผลในระดับองค์กร/พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
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๓) เกิ ดกลไกการด าเนิ นงานด้ านการส่ งเสริมคุ ณธรรมจริยธรรมในพื้ นที่ อั นเป็ นผลจากเวที
สมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
๔) องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมได้รับการพัฒนา ยกระดับและเชื่อมโยง
การทางานร่วมกันระหว่างสมาชิกของแต่ละเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
๕) เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับนานาชาติ
๒.๕ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
2.5.1 เชิงปริมาณ
1) จานวนองค์กร เครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและประกาศตัว
เป็นองค์กรที่จะขับเคลื่อนคุณธรรม จานวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ องค์กร
2) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับ จังหวัด/ภูมิภาค ระดับชาติ
และการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน
3) ชุมชน/องค์ กร/เครือข่ ายคุณ ธรรมต้ นแบบ ได้มี พื้น ที่ นาเสนอผลงานด้านการส่ งเสริม
คุณธรรมต่อสาธารณะในงานสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่ง
4) จานวนผู้ได้รับประโยชน์จากการดาเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ทั้งการ
เข้าร่วมกิจกรรม /การรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน
5) มี ฐ านข้อ มู ล องค์กรเครือข่ ายคุ ณ ธรรมในระดับ จังหวัด ภู มิภ าค ระดับ ชาติ ที่ ส ามารถ
เผยแพร่ขยายผลได้ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ หน่วยงาน
6) องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง
๒.๕.๒ เชิงคุณภาพ
1) เกิดองค์ความรู้ ที่ได้จากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ
2) ข้อตกลงร่วม/ประกาศเจตนารมณ์ และข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมของสมัชชา
คุณธรรมระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับชาติ เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมและนาสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในระดับต่างๆ โดยเฉพาะในระดับจังหวัด อย่างเป็นรูปธรรม
3) มีฐานข้อมูลต้นทุนทางคุณธรรม ความดี ของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคมทั้งใน
ระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
๒.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๖.๑ เกิดการผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจนเป็นวาระคุณธรรมระดับ จังหวัด
ภูมิภาค ระดับชาติ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแกนกลางในการจัดสมัชชาคุณธรรมของแต่ละภูมิภาค
๒.๖.๒ เกิดการรวมกลุ่ มเครือข่ายทางสั งคม รูปธรรมของการขั บเคลื่ อนวาระด้ านคุณธรรม
จริยธรรมที่มีหน่วยงาน องค์กรรับผิดชอบ/ดาเนินการต่อเนื่องหลังเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมทั้งในระดับ
จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
๒.๖.๓ หน่ วยงานองค์ กรเครือข่ ายสมั ชชาคุ ณธรรมในพื้ นที่ เป้ าหมายสามารถน าปฏิ ญญา
คุณธรรม/ประกาศเจตนารมณ์ ที่เป็ นข้อตกลงร่วมกันในเวที สมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่ งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ไปขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกจังหวัดที่ดาเนินการ
๒.๖.๔ ทาให้สังคมตระหนั กถึงความสาคัญและความจาเป็นในการร่วมแก้ไขปัญหาคุณธรรม
ของสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมการนานโยบายสาธารณะเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไปขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
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๒.๗ กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
๑. กลุ่มเป้าหมาย
ด าเนิ นการร่ วมกั บกลุ่ มเป้ าหมายในระดั บหน่ วยงาน องค์ กร ชุ มชน ในพื้ นที่ จั งหวั ด
เป้าหมาย และองค์กรเครือข่ายทางสังคมใน กลุ่มเครือข่ายทางสังคม ๖ กลุ่มเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัด ครอบคลุม
๔ ภูมิภาค ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ คาว่า เครือข่าย
ทางสังคม หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีการดาเนินงาน
ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม โดยตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรมได้มีการแบ่งประเภทกลุ่มองค์กรเครือข่ายทางสังคมเพื่อ
ความชัดเจนในการดาเนินงานที่มีบริบทใกล้เคียงกัน จะประกอบไปด้วย
๑) องค์กรเครือข่ายภาครัฐ คือ ภาคส่วนที่ประกอบไปด้วยองค์กรกากับทางนโยบาย
และองค์กรของส่วนปฏิบัติ ที่เป็นส่วนราชการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งนี้ไม่นับรวมกลุ่มองค์กรทางการศึกษา
๒) องค์ กรเครื อข่ ายภาคธุรกิ จเอกชน คื อ ภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกั บภาคธุ รกิจเอกชน
ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจ สถาบั นส่ งเสริมทางธุรกิจ ที่ ดาเนินการโดยเอกชน ทั้ งในรูปแบบแสวงหากาไร และ
การทาธุรกิจเพื่อสังคม
๓) องค์กรเครือข่ายทางการศึกษา คือ ภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานด้านการศึกษา ทั้งใน
ระดับนโยบาย และระดับหน่วยงานปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย องค์กรสถานศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมหาวิทยาลัย
๔) องค์ กรเครื อข่ ายทางศาสนา คื อ ภาคส่ วนองค์ กรที่ เกี่ ยวข้ องกั บสถาบั นศาสนา
๕ ศาสนาหลัก ที่รัฐบาลไทยให้การรับรอง
๕) องค์กรเครือข่ายภาคสื่ อสารมวลชน คือ ภาคส่ วนของสื่อสารมวลชน ทุกรูปแบบ
ทั้งสื่อของรัฐ และสื่อของภาคเอกชน
๖) องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว คือ ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม หรือการพัฒนา การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของประชาชนแต่ละประเด็น ที่จัดตั้งขึ้น
ทั้งโดยมีกฏหมายรองรับ เช่น มูลนิธิ สมาคม และไม่มีกฏหมายรองรับ เช่น กลุ่มชาวบ้าน องค์กรชุมชน สมาพันธ์ฯ
เป็นต้น
๒. ผู้รับประโยชน์
บุ คลากร สมาชิ ก หรือบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ องกั บหน่ วยงาน องค์ กรเครื อข่ ายทางสั งคมทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม ที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในขั้นตอนต่างๆ ได้เข้าร่วม/รับสื่อ/รับองค์ความรู้/รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากการจัดกระบวนการ
๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัด อาทิ คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
สานักงานจังหวัด สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สานักงานพระพุทธศาสนาประจาจังหวัด ศูนย์คุ้มครองจริยธรรม
ประจ าจั งหวั ด ส านั ก งานพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั งหวั ด สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
หน่วยงานระดับท้องถิ่น/ท้องที่ ฯลฯ
- หน่วยงานนอกภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชน ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาองค์กร
ชุมชนตาบล สภาวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มสวัสดิการสังคม สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ
๔. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ประสานความร่ว มมือ สร้างความเข้าใจในแนวทางการดาเนิ นงานและงบประมาณ
ร่วมกัน และทาบั น ทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือพันธสั ญญา หรือประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนงาน
ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
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- จั ด ตั้ ง กลไกการขั บ เคลื่ อ น ในพื้ น ที่ โดยมี ผู้ แ ทนภ าคส่ ว นต่ า งๆ เข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการ/คณะทางานขับเคลื่อนในประเด็นงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็น
สมาชิกสมัชชาคุณธรรมอย่างเป็นระบบ
๒.๘ ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒.๙ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ๑๑,๑๕๙,๓๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)

ไตรมาสที่ ๑/ ไตรมาสที่ ๒/ ไตรมาสที่ ๓/ ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๑ การขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับ
๕๙๗,๒๐๐ ๒,๓๐๒,๒๐๐ ๔,๔๒๘,๒๐๐ ๑,๔๖๒,๒๐๐
ภูมิภาค และระดับชาติ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติขององค์กรเครือข่ายใน
เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค
๑.๑ สนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรมเชิงพื้นที่ใน
๒๕๔,๔๐๐ ๑,๒๑๓,๒๐๐ ๑,๕๒๘,๒๐๐
๓๑๕,๐๐๐
ระดับจังหวัดและภูมิภาค ๔ ภาค เพื่อขยายผลการ
จั ด สมั ช ชาคุ ณ ธรรมระดั บ ภู มิ ภ าค และสมั ช ชา
คุณธรรมแห่งชาติปีที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติในพื้นที่โดย
มีกระบวนการ/กิจกรรมหลัก ๆ เหมือนกัน ในแต่ล ะ
ภูมิภาค
๑.๑.๑) การประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมการ
๒๕๔,๔๐๐
๒๕๔,๔๐๐
๒๕๔,๔๐๐
จัดงานร่วมกับองค์กรภาคีในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค ๆ ละ
๓ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ สร้างความเข้าใจ
ครั้งที่ ๒ ร่วมกาหนดรูปแบบงาน
ครั้งที่ ๓ เตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน
รวมจานวน ๑๒ ครั้งๆ ละ ๖๓,๖๐๐ = ๗๖๓,๒๐๐
บาท
๑.๑.๒) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมภิ าค ๔
๙๕๘,๘๐๐
๙๕๘,๘๐๐
ภาคการจัดงานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมระดั บ จั งหวัดใน
พื้ นที่ ๔ ภู มิ ภ าคๆ ละ ๒ วั น ภาคละ ๔๗๙,๔๐๐
บาท = ๑,๙๑๗,๖๐๐ บาท
๑.๑ .๓ ) การป ระชุ ม สรุ ป ผลและติ ด ตามการ
๓๑๕,๐๐๐
๓๑๕,๐๐๐
ขับ เคลื่ อ นหลั งงาน ใน ๔ ภู มิ ภาค ภาคละ ๑ ครั้ง
เป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ค่าใช้จ่ายการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
๓๔๒,๘๐๐ ๑,๐๘๙,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๑๔๗,๒๐๐
๑.๒.๑) ค่ า ใช้ จ่ า ยเวที ร ะดมความคิ ด เห็ น และ
๑๔๒,๘๐๐
๑๔๒,๘๐๐
เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยเพื่ อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มการ
ขั บ เค ลื่ อ น สมั ช ช าคุ ณ ธรรม แห่ งช าติ ทั้ งใน
ส่วนกลางและในพื้นที่ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑๔๒,๘๐๐ =
๒๘๕,๖๐๐ บาท
๑.๒.๒) ค่ า ใช้ จ่ า ยเวที เตรี ย มสมั ช ชาคุ ณ ธรรม
๓๔๖,๒๐๐
แห่ งช าติ (Pre–assembly) จ านวน ๑ ครั้ ง =
๓๔๖,๒๐๐ บาท
๑.๒.๓) ค่ าใช้ จ่ ายการสนั บ สนุ นงานวิช าการและ
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
-

รวม
๘,๗๘๙,๘๐๐

๓,๓๑๐,๘๐๐

๗๖๓,๒๐๐

๑,๙๑๗,๖๐๐

๖๓๐,๐๐๐
๕,๔๗๙,๐๐๐
๒๘๕,๖๐๐

๓๔๖,๒๐๐
๖๐๐,๐๐๐
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แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)

การจัดทาองค์ความรู้ เพื่อประกอบการแลกเปลี่ยน
ของประเด็นการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
๑.๒.๔) การจั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ ณ
กรุ ง เทพมหานคร (๒ วั น ๑ คื น ) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
๑,๕๐๐ คน รวม ๓,๕๖๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
- ค่ า เช่ า บริ ก ารสถานที่ จั ด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรม
แห่งชาติ สถานที่เอกชน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐
ตารางเมตร ห้องประชุมใหญ่ ความจุ ๑,๕๐๐ คน
และห้ อ งย่ อ ย จ านวน ๖ ห้ อ ง ราคารวมบริ ก าร
อาหาร และพื้นที่จัดนิทรรศการ
- ค่ า จั ด จ้ า งด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การในงาน
ออกแบบเวที ตกแต่ งสถานที่ ห้ อ งประชุ ม และ
นิทรรศการ (จ้างเหมาผู้ประกอบการฯ ดาเนินการ
ก่อน ระหว่าง หลังงาน)
- ค่ าใช้ จ่า ยในการเดิ นทาง ที่ พั ก ขององค์ กรภาคี
เครื อ ข่ า ยจากต่ า งจั ง หวั ด ที่ ม าร่ ว มงาน/จั ด
นิทรรศการ ในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
๑.๒.๕) เวที ส รุ ป ผลการจั ด งานขององค์ ก รภาคี
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ๑ ครั้ง = ๒๘๗,๒๐๐ บาท
๑.๒.๖) การติ ด ตาม ประเมิ น ผลการขั บ เคลื่ อ น
สมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ
๒ การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านคุณธรรม
กับนานาชาติ
๒.๑) เวทีเชื่อมโยงความร่วมมือแกนนาหน่วยงาน
ภาคีเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายคุณธรรมนานาชาติ
๒ .๒ ) ก ารรวบ รวม สั งเค ราะห์ อ งค์ ค วาม รู้
กระบวนการส่ งเสริม คุ ณ ธรรมของนานาชาติ เพื่ อ
การเผยแพร่ขยายผล
๒.๓) การรวบรวมจั ด ท าฐานข้ อ มู ล แกนน าภาคี
เครื อ ข่ า ยคุ ณ ธรรม นานาชาติ เพื่ อ การสื่ อ สาร
เผยแพร่ ผ่านช่องทางออนไลน์
๓ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ตามกรอบแนวทางคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ
๓.๑) สนับสนุนการจัดกระบวนการ ในการพัฒนา
คุณธรรมระดับกระทรวง ๒๐ กระทรวง และระดับ
จังหวัด ๗๖ จังหวัด ร่วมกับกลไกคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดครอบคลุม ๔ ภูมิภาค ตาม
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
๓.๑.๑ ) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
ในระดับกระทรวง จัดในกรุงเทพฯ จานวน ๑ ครั้ง

รวม

ไตรมาสท ๑/
๒๕๖๔

ไตรมาสท ๒/
๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๓/
๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๔

-

๔๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๖๖๐,๐๐๐

๓,๕๖๐,๐๐๐

-

-

-

๒๘๗,๒๐๐

๒๘๗,๒๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๑๓๒,๕๐๐

๑๖๕,๕๐๐

๒๑๕,๕๐๐

๕๙,๕๐๐

๕๗๓,๐๐๐

๑๑๕,๕๐๐

๑๑๕,๕๐๐

๑๑๕,๕๐๐

-

๓๔๖,๕๐๐

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๓๙,๕๐๐

๑๓๙,๕๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๘๗,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

-

๔๔๕,๗๐๐

๕๖๓,๖๐๐

๒๓๒,๘๐๐

-

๑,๒๔๒,๑๐๐

๒๑๒ ๙๐๐

-

-

-

๒๑๒,๙๐๐
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แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)

รวม

ไตรมาสที่ ๑/
๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๒/
๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๓/
๒๕๖๔

ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๔

๒๓๒,๘๐๐

๕๖๓,๖๐๐

๒๓๒,๘๐๐

-

๑,๐๒๙,๒๐๐

๒๓๓,๔๐๐
๑๘๙,๖๐๐

๑๓๘,๖๐๐
๙๔,๘๐๐

๑๓๘,๖๐๐
๙๔,๘๐๐

๔๓,๘๐๐
-

๕๕๔,๔๐๐
๓๗๙,๒๐๐

๔๓,๘๐๐

๔๓,๘๐๐

๔๓,๘๐๐

๔๓,๘๐๐

๑๗๕,๒๐๐

๑,๔๐๘,๘๐๐

๓,๑๖๙,๙๐๐

๕,๐๑๕,๑๐๐

เป็นเงิน ๒๑๒,๙๐๐ บาท
๓.๑.๒) จัดเวที แลกเปลี่ย นเรียนรู้เพื่ อ กระตุ้นการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทระดับจังหวัดใน
ภู มิ ภ าค ๔ ภาค ภาคละ ๑ ครั้ งๆ ละ ๒๕๗,๓๐๐
บาท = ๑,๐๒๙,๒๐๐ บาท
๔ บริหารจัดการโครงการ
๔.๑ การประชุ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ คณะกรรมการ
คณะท างานประชุ ม เตรี ย มงาน ประชุ ม อื่ น ๆ ที่
เกี่ย วข้ อ ง ค่ าใช้จ่ ายในการจัด ประชุ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน และประชุมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อ งกับการดาเนิน โครงการสมัชชาคุณ ธรรม
(สถานที่องค์กรของรัฐ จานวน ๘ ครั้ง = ๓๗๙,๒๐๐
บาท)
๔.๒ การติดตาม ลงพื้นที่เข้าร่วมงาน กิจกรรมของ
ภาคี เครือ ข่ า ยใน ๔ ภู มิ ภ าค (จ านวน ๑๒ ครั้ ง) =
๑๗๕,๒๐๐ บาท
รวมเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ

๑,๕๖๕,๕๐๐ ๑๑,๑๕๙,๓๐๐
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสูม่ าตรฐานคุณธรรม
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ กลุ่ ม งานส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมเครื อ ข่ ายทางสั งคม, กลุ่ ม งานวิ จั ยนวัต กรรมและระบบ
พฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๐
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๐
โทรสาร ๐๒-๖๔๔-๔๙๐๑-๒ E-mail : maliwan.ma24@gmail.com, thanyalak@moralcenter.or.th

ส่วนที่ ๑ ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) เป้าหมาย ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๓) การบรรลุ เป้ าหมายตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ ศู นย์ คุ ณ ธรรม (องค์ การมหาชน) มี วิ สั ยทั ศน์
“ส่ งเสริ มและขั บเคลื่ อนเครื อข่ ายทางสั งคมด้ วยนวัตกรรมองค์ ความรู้สู่ สั งคมคุ ณธรรม” โดยก าหนดพั นธกิ จ
เชื่อมโยง ประสาน รณรงค์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม การส่งเสริมนวัตกรรมและองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม
ที่เหมาะสมกับสั งคมไทย รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทางสั งคมให้ มีความรู้และความสามารถในการ
ปลูกฝังส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ซึ่งโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่
มาตรฐานคุณธรรม มีเป้ าหมายเพื่อสนับสนุนเครือข่ายทางสั งคมให้ เป็นองค์กรคุณธรรมตามมาตรฐาน ส่งเสริม
สมาชิกในองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม ๔ ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) รวมถึง
การส่ งเสริมให้ เกิดการพั ฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรั บรองของเครือข่ายทางสั งคมต่างๆ ใช้ เป็ น
แนวทางในการขยายผล โดยพัฒนาศักยภาพแกนนาเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร
๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒)
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและความภูมิใจ
ในความเป็นไทย นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่
มาตรฐานคุณธรรม ออกแบบกิจกรรมเป็ นกระบวนการพั ฒนาวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ที่ เชื่อมโยง
กิจกรรมให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส่งผลให้บรรลุตามแผนแม่บทฯ ดังนี้
(๑) การส่ งเสริ มพั ฒ นาเกณฑ์ มาตรฐานคุ ณธรรม ในกลุ่ มประเด็ น ภาคส่ วนส าคั ญ ๆ
ทางสังคม เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางสังคมแต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาองค์กร
คุ ณ ธรรมเป็ น มาตรฐานร่ วมที่ เหมาะสมตามบริ บทของแต่ ละเครื อข่ ายควบคู่ กั บการส่ งเสริ มสั งคมไทยให้ มี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมมีกรอบเกณฑ์ที่ชัดเจนจับต้องได้
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(๒) การส่งเสริมพัฒนาองค์กรในเครือข่ายทางสังคมสู่องค์กรคุณธรรม เป็นการส่งเสริม
องค์กรในเครือข่ายทางสังคมทั้ง ๖ ภาคส่วน คือ ๑) ภาครัฐ ๒) ภาคธุรกิจเอกชน ๓) ภาคศาสนา ๔) ภาคชุมชน/
ประชาสังคม/ครอบครัว ๕) ภาคสื่อมวลชน และ ๖) ภาคการศึกษา อย่างน้ อย ๕๐๐ องค์กร ให้ องค์กรส่งเสริม
สมาชิกในองค์กรตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุณธรรมสู่ค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งผลต่อสังคม
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยตรง
(๓) การส่งเสริมการรับรองยกย่ององค์กรด้านคุณธรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้องค์กร
เครือข่ายทางสังคมประเมินตนเองและส่งเสริมองค์กรภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
องค์กรให้มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
(๔) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่ององค์กรคุณธรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมโอกาสให้
องค์กรคุณธรรมกลุ่มประเด็นต่างๆ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดเวทีให้องค์กรเครือข่ายทางสังคมอื่นๆ มาร่วมเรียนรู้
เป็นการขยายผลและสร้างการยอมรับนาไปสู่การเป็นต้นแบบสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป
(๕) การพั ฒ นาศั กยภาพผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและติ ดตามผล
ส่งเสริมการพัฒนาแกนน าองค์กรให้ มีความสามารถในการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรตนเอง และนาประสบการณ์
ความสาเร็จมาสื่อสารขยายผล
๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒)
๑) เรื่ อง/ประเด็นการปฏิ รู ป แผนการปฏิ รูปประเทศด้านสั งคมที่ ๕ การสร้างการมี ส่ วนร่วม
การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน พัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจัดทา
องค์ความรู้การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จัดเวทีนาเสนอองค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กร
ส่ งเสริมคุณธรรม จั ดทาองค์ความรู้ กระบวนการรับรององค์ กรส่ งเสริมคุ ณธรรม การส่ งเสริมการพั ฒนาเกณฑ์
มาตรฐานคุณธรรม และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่ององค์กรคุณธรรม องค์คุณธรรมต้นแบบ
๓) กิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและกระบวนการ
รับรององค์กรส่ งเสริมคุณธรรม การส่ งเสริมพั ฒนาเกณฑ์ มาตรฐานคุณธรรม การส่งเสริมพัฒนากลุ่มประเด็นสู่
องค์กรคุณธรรม การส่งเสริมการรับรองยกย่ ององค์กรด้านคุณธรรม และจัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และยกย่อง
องค์กรคุณธรรม องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๔) เป้าหมายกิจกรรม
- องค์ความรู้ในการส่งเสริมการพั ฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมที่เครือข่ายทางสังคมสามารถ
นาไปใช้พัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม และองค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่สามารถนาไปใช้
ส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กร และใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย
- สนับสนุนเครือข่ายทางสังคมทั้ง ๖ ภาคส่วนเกิดองค์กรคุณธรรมตามมาตรฐานและสมาชิกใน
องค์ กรเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมคุ ณ ธรรม ๔ ประการ (พอเพี ยง มี วิ นั ย สุ จริ ต จิ ตอาสา) อย่ างน้ อย
๕๐๐ องค์กร
- ส่ งเสริ มพั ฒ นาแกนน าเป็ นกลไกขั บเคลื่ อน ให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจสามารถใช้ มาตรฐาน
คุณธรรมและกระบวนการรับรองการพัฒนาองค์กรตนเองและขยายผล
๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
๒) เป้าหมายรวมที่ ๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม
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(๓.๒) แนวทางการพัฒ นาที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่ว นร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์จัด
ระเบียบทางสังคม และกาหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๒.๑ หลักการและเหตุผล
การส่งเสริ มคุณธรรมในสั งคมไทยเป็ นประเด็นที่ มีความส าคัญมากขึ้ น ในระดับนโยบายมีการก าหนด
ทิศทางการพั ฒนาประเทศที่ เชื่อมโยงคุ ณธรรมกับการพั ฒนามนุ ษย์ เช่ น ยุ ทธศาสตร์ชาติ ด้านการพั ฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ ที่มีเป้ าหมายให้ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชี วิต แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ที่กาหนดเป้าหมายว่า คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ ในการดารงชี วิต สั งคมไทยมี ความสุ ขและเป็ นที่ ยอมรับ ของนานาประเทศ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุ ทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริ มสร้างและพั ฒ นาศั กยภาพทุ นมนุ ษย์
ที่ยุทธศาสตร์ของเป้าหมายที่ ๑ คือ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมโดยให้ความสาคัญกับการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ บุ คคลทาความดี ควบคู่ไปกับสร้างสภาพแวดล้ อมในองค์ กรที่เอื้อต่อการท าความดี มาอย่างต่อเนื่อง และ
เมื่ อดาเนิ นการมาระยะหนึ่ ง ศูนย์ คุณธรรม (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการพั ฒนาแนวทาง
(Guideline) ในการส่งเสริมคุณธรรม และเครื่องมือวัดผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงได้ริเริ่มงานในส่วนของการ
ส่ งเสริมการสร้ างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพั ฒนากระบวนการรับรองการเป็ นองค์ กรส่ งเสริม
คุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ซึ่งเป็นภารกิจตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗ ข้ อ (๔) ทั้ งนี้ แนวทางในการพั ฒ นามาตรฐานด้ านคุ ณธรรมและ
กระบวนการรั บรองการเป็ นองค์ กรส่ งเสริ มคุ ณธรรม ได้ ดาเนิ นการพั ฒนาให้ เป็ นเครื่องมื อในการส่ งเสริมและ
ขับเคลื่ อนคุณธรรมสาหรับองค์กรหรือชุ มชน โดยมาตรฐานด้านคุณธรรม ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการวัดหรือการ
ประเมินองค์กรเพื่อให้คุณหรือให้โทษ แต่เป็นแนวทางเพื่อให้องค์กรได้มีการประเมินตนเอง เพื่อให้รู้ศักยภาพและ
สถานการณ์ขององค์กร และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรที่มีการดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมได้อย่างมีระเบียบแบบแผน
(ศูนย์คุณธรรม, ๒๕๖๒) โดยในส่วนของงานส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม ได้ดาเนินการจัดทา
คู่มือประเมินตนเองขององค์กร และเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมสาหรับองค์ กร เพื่อนาไป
ทดลองกับองค์ กรน าร่อง (Pilot Project) ควบคู่ไปกับการทบทวนวรรณกรรมเพื่ อเตรียมพั ฒนางานในส่ วนของ
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน ศูนย์ คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทาโครงการ
“ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม” เพื่อส่งเสริมการนาองค์ความรู้ มาตรฐานคุณธรรมและ
การพัฒนากระบวนการรับรองการเป็ นองค์กรส่งเสริมคุ ณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ไปใช้ในการส่งเสริมการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ ตามแนวคิดระบบนิเวศน์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เอื้อต่อการทาความดีของ
ผู้ คนในสั งคม (สุ ริยเดว ทรี ปาตี , ๒๕๖๑) และขยายผลเชื่อมโยงการส่ งเสริมคุณธรรมให้ เป็ นกระแสการพัฒนา
คุณธรรมของสังคมและสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ต่อไป
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๒.๒ วัตถุประสงค์
๒.๒.๑ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และองค์ความรู้
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
๒.๒.๒ เพื่ อส่ งเสริ มการพั ฒ นาองค์ กรส่ งเสริมคุ ณธรรมของเครือข่ ายทางสั งคม ให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม ๔ ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) ในสังคมไทย
๒.๒.๓ เพื่ อส่ งเสริ มการพั ฒ นามาตรฐานด้ านคุ ณ ธรรมและการประเมิ นตนเองขององค์ กร
เครือข่ายทางสังคมจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกและภาคีที่เกี่ยวข้องให้เป็นเครื่องมือบ่งชี้การพัฒนาคุณธรรมของ
องค์กร
๒.๓ เป้าหมาย
๒.๓.๑ องค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมที่เครือข่ายทางสังคมสามารถ
นาไปใช้ในการพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม และองค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่สามารถ
นาไปใช้ส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กร และใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย
๒.๓.๒ สนับสนุนเครือข่ายทางสังคมทั้ง ๖ ภาคส่วนให้เกิดองค์กรคุณธรรมตามมาตรฐานและ
สมาชิกในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม ๔ ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) อย่างน้อย
๕๐๐ องค์กร
๒.๓.๓ ส่งเสริมพัฒนาแกนนาเป็นกลไกขับเคลื่อน ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้มาตรฐาน
คุณธรรมและกระบวนการรับรองการพัฒนาองค์กรตนเองและขยายผล
๒.๔ ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๒.๔.๑ ผลผลิต (Output)
๑) องค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และองค์ความรู้
กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม อย่างน้อย ๓ เรื่อง
๒) องค์กรเครือข่ายทางสังคมเป็นองค์กรคุณธรรมส่งเสริม การพัฒนาคุณธรรมแก่
สมาชิกในองค์กร จานวน ๕๐๐ องค์กร
๒.๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) เครื อข่ ายทางสั งคมสามารถน ามาตรฐานด้านคุ ณธรรมและกระบวนการรั บรอง
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ไปใช้ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในระดับองค์กรและใช้
กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
๒) เครือข่ายทางสังคมที่เป็นองค์กรคุณธรรม สมาชิกในองค์กรมีพฤติกรรมคุณธรรม
๔ ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) เพิ่มขึ้น
๓) แกนนามีความรู้ความเข้าใจสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมได้
๒.๕ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
๒.๕.๑ เชิงปริมาณ
๑) องค์ ความรู้ ในการส่ งเสริมการพั ฒ นามาตรฐานด้ านคุ ณธรรม และองค์ ความรู้
กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม อย่างน้อย ๓ เรื่อง
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๒) จานวนองค์กรคุณธรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมแก่สมาชิกในองค์กรภาคส่วน
สาคัญทางสั งคมไทย ได้แก่ สถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์ กร
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย ๕๐๐ องค์กร
๓) องค์กรที่ผ่านกระบวนการรับรองเป็นองค์กรคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒
๒.๕.๒ เชิงคุณภาพ
๑) องค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมที่เครือข่ายทางสังคม
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม
๒) องค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่สามารถนาไปใช้ส่งเสริม
คุ ณธรรมระดั บองค์ กร และใช้ ก าหนดเป็ นแนวนโยบายหรื อมาตรการส่ งเสริ ม
คุณธรรมของสังคมไทย
๓) องค์กรภาคส่ วนส าคัญทางสั งคมไทย สามารถสร้างการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม
สมาชิกในองค์กร ให้ เกิดคุณธรรม ๔ ประการ ที่เป็นวิถีปฏิบัติและมีระบบกากับ
ส่งเสริมที่ต่อเนื่อง
๔) สมาชิ กสามารถใช้ มาตรฐานประเมิ นตนเองด้ านคุ ณธรรม (Self regulation /
IQA) เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือบ่งชี้คุณธรรมความสาเร็จได้
๕) เกิดกระบวนการรับรองยกย่ององค์กรด้ านคุ ณธรรมเป็ นแนวทางในการพั ฒ นา
การรับรององค์กรคุณธรรมระดับต่างๆ
๒.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๖.๑ สังคมไทยมีรูปธรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม ๔ ประการ จากองค์กรภาค
ส่วนสาคัญๆ สามารถใช้เป็นแบบอย่างขยายผลต่อเนื่องได้
๒.๖.๒ มีมาตรฐานประเมินตนเองด้านคุณธรรม (Self-regulation / IQA) องค์กรต่างๆ สามารถ
ใช้ประเมินตนเองเพื่อวางแผนการพัฒนาคุณธรรม และใช้ประเมินตนเองเพื่อประเมิน
ความเปลี่ยนแปลงได้
๒.๖.๓ กระบวนการรับรองยกย่ององค์กรด้านคุณธรรม สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเป็น
เป้าหมายให้องค์กรที่พัฒนาองค์กรคุณธรรมสนใจ มีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนคุณธรรม
มากขึ้น
๒.๖.๔ องค์ ความรู้ จากการส่ งเสริมพั ฒ นาคุ ณธรรมจากภาคส่ วนส าคั ญๆ ที่ สามารถใช้ เป็ น
เครื่องมือในการส่งเสริมเผยแพร่ขยายผลได้
๒.๗ กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
๒.๗.๑ กลไกหรื อองค์ กรก าหนดนโยบาย เช่ น คณะกรรมการส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒.๗.๒ องค์กรที่ทาหน้าที่รับรอง (Certification Body: CB)
๒.๗.๓ องค์ กรในเครื อข่ ายทางสั งคม ๖ ภาคส่ วนที่ ร่ วมขั บ เคลื่ อนคุ ณ ธรรมในสั งคมไทย
ประกอบไปด้วย ๑. ภาครัฐ ๒. ภาคธุรกิจ/เอกชน ๓. ภาคศาสนา ๔. ภาคชุมชน/ประชา
สังคม/ครอบครัว ๕. ภาคสื่อมวลชน และ ๖. ภาคการศึกษา
๒.๗.๔ องค์กรเครือข่ายทางสังคม จาก ๔ ภูมิภาค/พื้นที่ ๖ กลุ่มประเด็น
๒.๘ ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
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๒.๙ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ๗,๘๘๑,๙๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม
ไตรมาสที่ ๑/ ไตรมาสที่ ๒/ ไตรมาสที่ ๓/ ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๑. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ก ารส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
๔๖๙,๒๒๕ ๑,๒๖๙,๒๒๕
๕๖๙,๒๒๕
๖๖๙,๒๒๕ ๒,๙๗๖,๙๐๐
มาตรฐานด้ านคุ ณ ธรรมและกระบวนการรั บ รอง
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
๒. การส่งเสริมพัฒนากลุ่มประเด็นสู่องค์กรคุณธรรม
๗๙๓,๔๕๐ ๑,๔๒๗,๔๕๐ ๑,๙๐๒,๐๐๐
๖๓๔,๐๐๐ ๔,๗๕๖,๙๐๐
ในกลุ่มประเด็นภาคส่วนสาคัญๆ ทางสังคม
๓. การติดตาม บริหารจัดการและอื่นๆ เพื่อติดตาม
๓๗,๐๒๕
๓๗,๐๒๕
๓๗,๐๒๕
๓๗,๐๒๕
๑๔๘,๑๐๐
สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมขององค์กรหน่วยงานสู่
รูปธรรม
รวม
๑,๒๙๙,๗๐๐ ๒,๗๓๓,๗๐๐ ๒,๕๐๘,๒๕๐
๑,๓๔๐,๒๕๐ ๗,๘๘๑,๙๐๐
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
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โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย สานักพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๐, ๐๘๑ ๕๓๐ ๔๑๖๑
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑-๓
E-mail : thanyalak@moralcenter.or.th

ส่วนที่ ๑ ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการ “นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย” ประกอบไปด้วย ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรม
ที่ ๑ จัดทารายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบ
นิ เวศมนุ ษย์ เพื่อขับเคลื่ อนคุณธรรมในสั งคมไทย และกิจกรรมที่ ๓ ศึกษาและพั ฒนาแนวทางการส่ งเสริมวินั ย
ในสังคมไทย
กิจกรรมที่ ๑ จัดทารายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี ๒๕๖๔ และกิจกรรมที่
๒ ศึ กษาและพั ฒนาโมเดลการสร้างระบบนิ เวศมนุ ษย์เพื่ อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย ตอบเป้ าหมาย
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้ านการพั ฒ นาและเสริ มสร้ างศั กยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป้ าหมายที่ ๒ สั งคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยกิจกรรมที่ ๑ จัดทารายงานสถานการณ์
คุณธรรมสังคมไทย ปี ๒๕๖๔ เป็นการสารวจสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยด้วยเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาและต้นทุนความดีของสังคมไทย ซึ่งเป็นชุดข้อมูลสาคัญสาหรับการกาหนด
นโยบายและการออกแบบกิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคนในมิติคุณธรรมที่อยู่บนฐานของงาน
ความรู้ ขณะที่กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย
เป็ น การศึ กษาและพั ฒ นาโมเดลขั บ เคลื่ อนคุ ณ ธรรมในสั งคมไทยที่ เชื่ อมโยงกั น ๖ ภาคส่ วน คื อ ๑.ภาครั ฐ
๒. ภาคธุ ร กิ จ /เอกชน ๓. ภาคศาสนา ๔. ภาคชุ ม ชน/ประชาสั งคม/ครอบครั ว ๕. ภาคสื่ อ มวลชน และ
๖. ภาคการศึกษา ซึ่งโมเดลการเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ นี้คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนในมิติคุณธรรมตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมวินัยในสังคมไทย ตอบเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ านการพั ฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ เป้ าหมายที่ ๑ คนไทยเป็ นคนดี
คนเก่ ง มี คุ ณ ภาพ พร้ อมส าหรั บวิ ถี ชี วิ ตในศตวรรษที่ ๒๑ ในมิ ติ ของการพั ฒนาคนดี โดยจากการส ารวจ
สถานการณ์ คุณธรรมมาอย่างต่อเนื่ องพบว่ า “วินัย” เป็นประเด็นคุณธรรมที่มีนัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น การศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมวินัยในสังคมไทยจึงเป็นกลไกหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาคนไทยให้
เป็นคนดี โดยเริ่มจากประเด็นที่มีนัยสาคัญอย่างการส่งเสริมวินัย
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๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒)
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้ าหมาย คนไทยมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง าม มี ค วามรั ก และ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
 การบรรลุเป้ าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการ “นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย”
ประกอบไปด้วย ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๑ จัดทารายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๒
ศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย และกิจกรรมที่ ๓ ศึกษาและ
พัฒนาแนวทางการส่งเสริมวินัยในสังคมไทย ซึ่งทั้ง ๓ กิจกรรมนี้เน้นการพัฒนาคุณธรรมในระดับบุคคล ควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทาความดีใน ๔ มิติ ตามที่กาหนดในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
นอกจากนั้น เครื่องมือรวมทั้งกระบวนการในโครงการ “นวัตกรรมระบบพฤติกรรม
ไทย” ที่มีทั้งการสารวจสถานการณ์ด้านคุณธรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับคนไทยตั้งแต่ระดับ
ปัจเจก การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทาความดี และการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันให้เกิดการ
ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมของสังคมไทย ยังเป็นองค์ความรู้ที่นามาส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับ
บุคคลไปจนถึงระดับสังคม
รูปแบบการทางานของโครงการ “นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย” ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม โดยการ
ดาเนินงานสนับสนุนเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในลักษณะวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมคนไทยให้มี
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่ านิ ยมที่ดี งาม มี ความรักและความภู มิใจในความเป็นไทย น าหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต รวมทั้งศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมในภาพใหญ่ของสังคม อัน
นาไปสู่การสร้างสังคมไทยให้มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
(๒) แผนย่ อยของแผนแม่ บทฯ การปลู กฝั งคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ค่ านิ ยม และการเสริ มสร้ าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
 แนวทางการพัฒนา
๑) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยมและ
บรรทัดฐานวัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว สนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมัธยัสถ์
อดออม ซื่อสัตย์ และการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและ
อบอุ่น
๒) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์พัฒนาและสืบสาน
มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ส่งเสริมความ
เป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้าง
วิถีชีวิตพอเพียง
๓) การส่ งเสริ มให้ คนไทยมี จิ ตสาธารณะและมี ความรั บผิ ดชอบต่ อส่ วนรวม
สร้ างจิ ตสาธารณะและจิ ตอาสาด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยใช้ ประโยชน์ จากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นาการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล
และองค์กร โดยการยกย่องผู้นาที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
กลไกการดาเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสาเพื่อสังคมและส่วนรวม และโดยส่งเสริม
และสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์
63

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ ตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ตัวชี้วัดของแผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็ นพลเมืองที่ดี คือ ประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบั ติตนที่สะท้ อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งการดาเนินงานของโครงการ “นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย” กิจกรรมที่ ๑ จัดทา
รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี ๒๕๖๔ มีการสารวจสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยด้วยเครื่องมือวิจัย
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนในสังคมไทยตามช่วงวั ยที่เริ่มตั้งแต่
อายุ ๑๓ ปีขึ้นไป และในเชิงพื้นที่ใน ๕ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคใต้
นอกจากทราบสถานการณ์ด้านคุณธรรมแล้ว กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาและพัฒนาโมเดล
การสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย และกิจกรรมที่ ๓ ศึกษาและพัฒนาแนวทางการ
ส่งเสริมวินัยในสังคมไทย ยังเป็นการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมที่บูรณาการเชื่อมโยงกันใน
พื้นที่ ควบคู่ไปกับเชิงประเด็นคือ “วินัย” ซึ่งเป็นประเด็นคุณธรรมที่มีนัยสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒)
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕
การสร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
- พัฒนากรอบแนวคิดจัดทารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี ๒๕๖๔
- ศึกษาระบบหรือโครงสร้างทางสังคมที่สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศมนุษย์
- ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก ารและผลส าเร็ จ (Best practice) ของการสร้ า งระบบนิ เวศมนุ ษ ย์
เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
- พัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย
- จัดท าองค์ ความรู้ โมเดลการสร้างระบบนิ เวศมนุ ษย์ เพื่ อขับเคลื่ อนคุณธรรมในสั งคมไทย
เผยแพร่สู่สาธารณะ
- ศึกษาระบบหรือโครงสร้างทางสังคมที่สนับสนุนการส่งเสริมวินัยในสังคมไทย
- ศึกษาปฏิบัติการและกรณีตัวอย่างที่ประสบผลสาเร็จ (Best practice) ในการส่งเสริมวินัย
ในสังคมไทย
- พัฒนาองค์ความรู้แนวทางการส่งเสริมวินัยในสังคมไทย
- จัดทาองค์ความรู้แนวทางการส่งเสริมวินัยในสังคมไทยเผยแพร่สู่สาธารณะ
๓) กิจกรรม
- จัดทารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี ๒๕๖๔
- ศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย
- ศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมวินัยในสังคมไทย
๔) เป้าหมายกิจกรรม
- รายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยปี ๒๕๖๔ จานวน ๑ ชุดที่ครอบคลุม ๕ ภูมิภาค
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้) ซึ่งสามารถใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมในระดับประเทศ และออกแบบ
แผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่
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- โมเดลการสร้ างระบบนิ เวศมนุ ษย์ เพื่ อขับเคลื่ อนคุ ณธรรมในสั งคมไทย ที่ น าไปส่ งเสริ ม
คุณธรรมในระดับพื้นที่
- องค์ความรู้การส่ งเสริ มวินั ยในสั งคมไทยที่ใช้ กาหนดแนวนโยบายและมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมของสังคมไทย
๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วั ตถุ ป ระสงค์ ที่ ๑ เพื่ อวางรากฐานให้ คนไทยเป็ นคนที่ สมบู รณ์ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครั วอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒) เป้าหมายรวมที่ ๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์
มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ทีด่ ีของสังคมเพิ่มขึ้น
(๓.๒) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๑ ปรั บเปลี่ ยนค่ านิ ยมคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มี วิ นั ย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๓.๔.๑ เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ๓.๔.๒ เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของ
คนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๓) เป้ าหมายเชิ งยุ ทธศาสตร์ ประชาชนมี ความสามั คคี มี ความปลอดภั ยในการด ารงชี วิ ต
มีส่วนร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคง
๔) ตัวชี้วัด (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่ วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง
๕) กลยุทธ์ (๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความสาคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสาน และบูรณาการการ
วางแผนการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๒.๑ หลักการและเหตุผล
การสารวจโพลสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ประจาปี ๒๕๖๒ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ร่วมกับส านั กวิจั ยซูเปอร์ โพล จากจ านวนตั วอย่างทั้งสิ้ น ๑,๒๕๐ คน มี ประเด็ นที่ น่ าสนใจและมี นั ยยะต่อการ
ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมในสังคมไทยดังนี้ ในประเด็นอนาคตสังคมไทยจะมีคุณธรรมมากขึ้น เท่าเดิม หรือลดลง
พบว่ามากกว่าครึ่งหรือร้อยละ ๕๙.๑๐ ระบุลดลง รองลงมาหรือร้อยละ ๓๒.๑๐ ระบุเท่าเดิม และร้อยละ ๘.๘๐
ระบุมากขึ้น ในประเด็นคาถามที่ว่าสาเหตุของการขาดคุณธรรมในสังคมไทยเกิดจากปัญหาอะไร พบว่าเกินกว่าครึ่ง
หรือร้อยละ ๕๙.๗๐ ระบุว่าเกิดจากการที่คนในสังคมไม่มีวินัย ร้อยละ ๕๗.๙๐ ระบุถึงการคานึงถึงแต่ประโยชน์
ส่วนตัว ร้อยละ ๕๑.๑๐ ระบุถึงการขาดความซื่อสัตย์สุจริต และรอง ๆ ลงไป ตามลาดับ ประเด็นคุณธรรมที่รัฐบาล
ควรส่งเสริมให้กับประชาชน พบว่ามากกว่าครึ่งหรือร้อยละ ๖๐.๓๐ ระบุถึงการมีจิตสานึกที่ดี รองลงมาหรือร้อยละ
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๕๗.๐๐ ระบุถึงการมีวินัย ร้อยละ ๕๔.๕๐ ระบุถึงการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ ๕๓.๔๐ ระบุถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริต และรอง ๆ ลงไปตามลาดับ ประเด็นที่ว่าคนรุ่นใหม่ควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมในด้านใด พบว่า
ส่ วนใหญ่ หรือร้ อยละ ๖๔.๑๐ ระบุ ถึงความมีวินั ย ร้อยละ ๕๗.๐๐ ระบุ ถึ งความมี น้าใจต่ อกันและกั น ร้อยละ
๕๔.๗๐ ระบุถึงความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ ๕๒.๕๐ ระบุถึงการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ ๕๑.๒๐ ระบุ ถึง
การมีจิตสานึกที่ดี และรองๆ ลงไปตามลาดับ และเมื่อถามว่าการจะทาให้สังคมไทยเกิดคุณธรรมได้สังคมจะต้อง
ปรับปรุงในส่วนใด ส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๖๔.๗๐ ระบุปรับปรุงที่ตนเอง ร้อยละ ๕๙.๕๐ ระบุนักการเมือง/การเมือง
ร้อยละ ๔๕.๙๐ ระบุการศึกษา และรอง ๆ ลงไปตามลาดับ (ศูนย์คุณธรรม และซุปเปอร์โพล, ๒๕๖๒)
นอกจากนั้น ข้อมูลจาก ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ซึ่งเป็นการทบทวนสถานการณ์
ทางสังคมช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พบว่าประเด็นปัญหาในหลาย
เรื่อง เช่น ปัญหาขยะพลาสติกที่มีจานวนมากและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่
สูง ล้วนมีจุดเริ่มมาจากการขาดวินัยของคนในสังคม และในขณะเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาก็มีพฤติกรรม
เชิงบวกเกิดขึ้นควบคู่กันไป เช่น การร่วมมือร่วมใจกันทากิจกรรมจิตอาสาจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม การระดมทุน
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (ศูนย์คุณธรรม, ๒๕๖๒)
จากสถานการณ์ คุณธรรมข้ างต้น ที่ มี ทั้ งสถานการณ์ ปั ญหาและต้นทุ นความดีที่ สามารถพั ฒนาต่ อ ไปได้
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทาโครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย เพื่อจัดทารายงานสถานการณ์
คุณธรรมของสังคมไทย ด้วยเครื่องมือวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การจัดทาโพล ตัวชี้วัดคุณธรรม
ต้นทุนชีวิต การวิเคราะห์ เอกสาร วิเคราะห์ ข่าว และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อสังเคราะห์และนา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมในระดับประเทศ และออกแบบแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่
และสิ่งที่ต้องดาเนินการควบคู่กันไปกับการทาความเข้าใจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย คือ การศึกษา
และพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์ที่เอื้อให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย ซึ่งเป็นการประยุกต์
กรอบแนวคิ ดนิ เวศวิ ทยาการพั ฒ นามนุ ษย์ (Ecology of Human Development) ของ Urie Bronfenbrenner
นักจิตวิทยาพัฒนาการ มาใช้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๔ องค์ประกอบ คือ Person-Context-Process-Time โดย
๑. Person (บุคคล) เป็นศูนย์กลางของระบบ คุณลักษณะของบุคคล (The individual characteristics) พัฒนาจาก
ปฏิสัมพันธ์ที่บุคคลมีต่อระบบต่างๆ ๒. Context (บริบท) คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบบุคคล แบ่งเป็น ๔ ระบบ คือ
ระบบเล็ ก (Micro system) เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่ อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลมากที่สุด และมีปฏิสัมพันธ์โ ดยตรงกับบุคคล
ระบบกลาง (Meso system) คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบเล็กด้วยกัน ระบบภายนอก (Exo system) ที่มีอิทธิพล
ต่อระบบกลาง และระบบเล็กแต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบุคคล ระบบใหญ่ (Macro system) เป็นสิ่งแวดล้อม
ใหญ่ สุ ด โครงสร้ างที่ มี ผลต่ อระบบทั้ งหมด เช่ น วั ฒ นธรรม สั งคม เศรษฐกิ จ ๓. Process (กระบวนการ) คื อ
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เป็นกับบริบทรอบตัว ๔. Time (เวลา) คือ การเปลี่ยนแปลงของบุคคลในแต่ละช่วงเวลาของ
ชีวิต (Ettekal, Andrea Vest and Joseph L.Mahoney, ๒๐๑๗)
นอกจากนั้ น ข้อมูลจากโพลสถานการณ์ คุณธรรม และ๑๐ ปรากฏการณ์ คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
ปี ๒๕๖๒ สะท้อนให้เห็นว่าต้องมีการศึกษาวิจัยในประเด็นเฉพาะที่มีนัยสาคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
ซึ่ง “วินั ย” เป็ นประเด็นหนึ่ งที่ มีนั ยส าคั ญที่ต้ องมี การศึกษาเพื่ อพั ฒนาแนวทางส่ งเสริมคุณธรรมประเด็นนี้ ใน
สังคมไทย
ดังนั้น การดาเนินงานของโครงการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทยจึงประกอบไปด้วย ๓ กิจกรรม
คือ ๑. จัดทารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ๒. ศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพื่อ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย ๓. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมวินัยในสังคมไทย โดยทั้ง ๓ กิจกรรมของ
โครงการนี้ออกแบบมาสนับสนุนวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรมที่ว่า ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรมสู่ สั งคมคุณธรรม และในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้ างศั กยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ ยนค่ านิ ยมและ
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วัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ซึ่งมีจุดร่วมกันที่การพัฒนาคนในมิติคุณธรรม
๒.๒ วัตถุประสงค์
๒.๒.๑ เพื่อจัดทารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี ๒๕๖๔
๒.๒.๒ เพื่อศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย
๒.๒.๓ เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมวินัยในสังคมไทย
๒.๓ เป้าหมาย
๒.๓.๑ รายงานสถานการณ์ คุ ณ ธรรมของสั งคมไทยปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑ ชุ ดที่ ครอบคลุ ม
๕ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้) ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมในระดับประเทศ และออกแบบแผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรมใน
ระดับพื้นที่
๒.๓.๒ โมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย ที่นาไปส่งเสริม
คุณธรรมในระดับพื้นที่
๒.๓.๓ องค์ความรู้การส่งเสริมวินัยในสังคมไทยที่ใช้กาหนดแนวนโยบายและมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมของสังคมไทย
๒.๔ ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๒.๔.๑ ผลผลิต (Output)
๑) รายงานสถานการณ์ คุ ณ ธรรมสั งคมไทย ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑ ชุ ดที่ ครอบคลุ ม
๕ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้)
๒) โมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุ ษย์เพื่ อขับเคลื่อนคุณธรรมในสั งคมไทย อย่างน้อย
๒ โมเดล
๓) องค์ความรู้การส่งเสริมวินัยในสังคมไทย จานวน ๑ เรื่อง
๒.๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) รายงานสถานการณ์ คุ ณ ธรรมสั งคมไทย ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑ ชุ ด ที่ ครอบคลุ ม
๕ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้)
ซึ่งสามารถใช้ เป็ นข้ อมู ลพื้ นฐานในการก าหนดนโยบายการส่ งเสริมคุ ณธรรมใน
ระดับประเทศ และออกแบบแผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่
๒) โมเดลการสร้ างระบบนิ เวศมนุ ษย์เพื่ อขับเคลื่ อนคุณธรรมในสั งคมไทยที่ สามารถ
นาไปใช้ขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่ และใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย
๓) องค์ความรู้การส่งเสริมวินัยในสังคมไทยที่ใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย
๒.๕ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
๒.๕.๑ เชิงปริมาณ
๑) รายงานสถานการณ์ คุ ณ ธรรมสั งคมไทย ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑ ชุ ดที่ ครอบคลุ ม
๕ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้)
๒) โมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุ ษย์เพื่ อขับเคลื่อนคุณ ธรรมในสั งคมไทย อย่างน้อย
๒ โมเดล
๓) องค์ความรู้การส่งเสริมวินัยในสังคมไทย จานวน ๑ เรื่อง
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๒.๕.๒ เชิงคุณภาพ
๑) รายงานสถานการณ์ คุ ณ ธรรมสั งคมไทย ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑ ชุ ด ที่ ครอบคลุ ม
๕ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้)
ซึ่งสามารถใช้ เป็ นข้ อมู ลพื้ นฐานในการก าหนดนโยบายการส่ งเสริมคุ ณธรรมใน
ระดับประเทศ และออกแบบแผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่
๒) โมเดลการสร้ างระบบนิ เวศมนุ ษย์เพื่ อขับเคลื่ อนคุณธรรมในสั งคมไทยที่ สามารถ
นาไปใช้ขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่ และใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทยองค์ความรู้การส่งเสริมวินัยในสังคมไทยที่ใช้กาหนด
เป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย
๒.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๖.๑ เกิดการนารายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนด
นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมในระดับประเทศ และออกแบบแผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่
๒.๖.๒ เกิ ดการน าโมเดลการสร้ างระบบนิ เวศมนุ ษย์ เพื่ อขั บเคลื่ อนคุ ณ ธรรมในสั งคมไทย
ที่สามารถนาไปใช้ขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่ และใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่ งเสริมคุณธรรม
ของสังคมไทย
๒.๖.๓ เกิ ดการน าองค์ ความรู้ การส่ งเสริมวิ นั ยในสั งคมไทยไปใช้ ก าหนดเป็ นแนวนโยบาย
หรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย
๒.๗ กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
๒.๗.๑ กลไกหรือองค์กรกาหนดนโยบาย เช่น คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒.๗.๒ เครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย ประกอบไปด้วย ๑.
ภาครัฐ ๒. ภาคธุรกิจ/เอกชน ๓. ภาคศาสนา ๔. ภาคชุมชน/ประชาสังคม/ครอบครัว ๕. ภาคสื่อมวลชน และ ๖.
ภาคการศึกษา
๒.๗.๓ ประชาชนทั่วไป
๒.๘ ระยะเวลาดาเนินโครงการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒.๙ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ๗,๑๒๑,๖๐๐ (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. รายงานสถานการณ์คณ
ุ ธรรมของสังคมไทย
๒. ศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศ
มนุษย์เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย
๓. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมวินัยใน
สังคมไทย
งบบริหารจัดการโครงการ
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑/ ไตรมาสที่ ๒/ ไตรมาสที่ ๓/ ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐
๗๙๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

รวม
๔,๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

-

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๕๕,๔๐๐
๒,๑๐๕,๔๐๐

๑๕๕,๔๐๐
๑,๔๖๕,๔๐๐

๑๕๕,๔๐๐
๒,๐๐๕,๔๐๐

๑๕๕,๔๐๐
๑,๕๔๕,๔๐๐

๖๒๑,๖๐๐
๗,๑๒๑,๖๐๐

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ
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โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม สานักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายสังคม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๐
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑-๓
E-mail : maliwan.ma๒๔@gmail.com

ส่ วนที่ ๑ ความเชื่ อมโยง ความสอดคล้ องกั บแผน ๓ ระดั บ ตามนั ยยะของมติ คณะรั ฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ ๓.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการมีเป้าหมาย สร้างหลักสูตรการส่งเสริม
คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บ าล เพื่ อใช้ เป็ นเครื่ องมื อส่ งเสริ มพั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากร ด้ านหลั กคิ ด
กระบวนการ เทคนิ ควิธีการ ฯลฯ โดยให้ บริการอบรมหลักสูตรส าหรับวิทยากรส่ งเสริมคุณธรรม และหลักสูตร
สาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรคุณธรรม และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในองค์กรภาคีภาคส่วน
สาคัญๆ อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันชุมชน สถาบันข้าราชการและนั กการเมือง สถาบั น
ศาสนา สถาบันธุรกิจและเศรษฐกิจ ในการขับเคลื่อนคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา
และค่านิยมในสังคมไทย ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ านการป้ องกั นฯ ทุ จริ ตระยะที่ ๓ โดยมี กิ จกรรมส าคั ญ ได้ แก่ ๑) กิ จกรรมการพั ฒ นาวิ ทยากรและผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณธรรม ๒) บริการหลักสูตรองค์ความรู้ส่งเสริมคุณธรรม ๓) พัฒนาภาคีส่งเสริมสร้างหลักสูตร
ร่วม ๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนายกระดับวิทยากรและผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณธรรม
๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒)
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและความภูมิใจ
ในความเป็นไทย นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่
มาตรฐานคุณธรรม ออกแบบกิจกรรมเป็นกระบวนการพัฒนาเป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพ(PDCA) ที่เชื่อมโยง
กิจกรรมให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส่งผลให้บรรลุตามแผนแม่บทฯ ดังนี้
๑. กิจกรรมการพัฒนาวิทยากรและผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณธรรม เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในองค์กรเครือข่ายทางสังคม ทั้ง ๖ ภาคส่วน ให้มีความรู้
ความเข้าใจสามารถพัฒนาส่งเสริมองค์กรคุณธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คนในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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๒. กิ จกรรมบริ การหลั กสู ตรองค์ ความรู้ ส่ งเสริ มคุ ณธรรม เป็ นกิ จกรรมเสริ มทั กษะ

การพัฒนาคุณธรรมเชิงลึก รูปแบบที่หลากหลายให้กับบุคลากรทั้ง ๖ ภาคส่วนนาไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
๓. พัฒนาภาคีส่งเสริมในการสร้างหลักสูตรร่วม เป็นกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่มีศักยภาพ มีบุคลากร มีแผนงานส่งเสริมคุณธรรม มาทา
ความร่วมมือออกแบบหลักสูตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับการขับเคลื่อน
แผนแม่บทฯ ได้
๔. การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ พั ฒนายกระดั บ วิ ทยากรและผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงพั ฒนา
คุณธรรม เป็ นกิจกรรมส่งเสริมให้ บุคลากรวิทยากรและผู้นาการเปลี่ยนแปลงการ
พัฒนาคุณธรรม ได้แลกเปลี่ยน เติมเต็มความรู้ และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพื่อให้
เกิดพลังในการทางานต่อเนื่องได้
๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วั ตถุ ป ระสงค์ ที่ ๑ เพื่ อวางรากฐานให้ คนไทยเป็ น คนที่ ส มบู รณ์ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
มีระเบี ยบวินั ย ค่านิ ยมที่ ดี มีจิ ตสาธารณะ และมี ความสุ ข โดยมี สุ ขภาวะและสุ ขภาพที่ ดี
ครอบครั วอบอุ่น ตลอดจนเป็น คนเก่งที่ มีทั กษะความรู้ความสามารถและพั ฒนาตนเองได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒) เป้ าหมายรวมที่ ๑ คนไทยมี คุ ณ ลั กษณะเป็ นคนไทยที่ สมบู รณ์ มี วิ นั ย มี ทั ศนคติ และ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสั งคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการ
ปรั บ ตั วได้ อย่ างรู้ เท่ าทั นสถานการณ์ มี ความรั บผิ ดชอบและท าประโยชน์ ต่ อส่ วนรวม
มีสุ ขภาพกายและใจที่ ดี มีความเจริญงอกงามทางจิ ตวิญญาณ มี วิถีชี วิตที่ พอเพี ยง และ
มีความเป็นไทย
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(๓.๑) เป้ าหมายระดั บยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมายที่ ๑ คนไทยส่ วนใหญ่ มี ทั ศนคติ และ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
๑.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๓.๔.๑ เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ๓.๔.๒ เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของ
คนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดารงชีวิต มีส่วน
ร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาความมั่นคง
๔) ตัวชี้วัด (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่ วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง
๕) กลยุทธ์ (๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความสาคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสาน และบูรณาการการ
วางแผนการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ
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ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๒.๑ หลักการและเหตุผล
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีภารกิจตามพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรตามมาตรา ๗ (๑) ส่งเสริมสนั บสนุนการรวมพลังกลุ่ มหรือ
เครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๖๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุน พลังความ
เข้มแข็งของภาคีหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ภาคประชาสั งคม และภาคประชาชนให้ ร่ วมกับภาครัฐในการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมแห่ งชาติ
ตามนโยบายรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงวั ฒ นธรรม นโยบายคณะกรรมการส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมแห่ งชาติ ที่ ตั้ งขึ้ น
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในประเทศ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทา โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและ
ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านหลักคิด กระบวนการ
เทคนิควิธีการ ฯลฯ โดยให้บริการอบรมหลักสูตรสาหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และหลักสูตรสาหรับผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรคุณธรรมให้กับองค์กรภาคีภาคส่วนสาคัญ อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถาบันชุมชน สถาบันข้าราชการและนั กการเมือง สถาบันศาสนา สถาบันธุรกิจและเศรษฐกิจ ในการขับเคลื่อน
คุณธรรม ๔ ประการ ได้ แก่ พอเพี ยง มีวินั ย สุ จริต จิ ตอาสาและค่านิยมในสั งคมไทย ตามแผนแม่บทส่ งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันฯ ทุจริตระยะที่ ๓ รวมถึงการ
เชื่อมโยง ร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานภาคีทางวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินรับรองมาตรฐาน
สร้างหลักสูตรสาหรับผู้ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กร
หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีระบบการประเมินผลสู่การรับรองยกย่ององค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป
ที่ จะท าให้ ค่ านิ ยมหลั กของชาติ ด ารงอยู่ อย่ างมั่ นคง ตามยุ ทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๗)
ในประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๒.๒ วัตถุประสงค์
๒.๒.๑ เพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมสาหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตรสาหรับ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรคุณธรรม และหลักสูตรสาหรับผู้ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม
๒.๒.๒ เพื่อพัฒนาวิทยากรคุณธรรมการให้บริการความรู้ขยายผลให้กับองค์กรต่าง ๆ และพัฒนา
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมในองค์กรที่สนใจพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๒.๒.๓ เพื่อเชื่อมโยงภาคีความร่วมมือสร้างหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมขับเคลื่อนส่งเสริมองค์กร
คุณธรรม
๒.๓ เป้าหมาย
๒.๓.๑ สร้างหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมสาหรับวิทยากรที่หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และภารกิจของวิทยากรในการขับเคลื่อนงานระดับต่าง ๆ
๒.๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาวิทยากรคุณธรรมและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมเป็น
กลไกขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรตนเองและเผยแพร่ขยายผล องค์ความรู้ไปสู่องค์กรต่าง ๆ ในสังคม
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๒.๓.๓ ภาคีความร่วมมือร่วมสร้างหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมให้ขับเคลื่ อนการส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมที่หลากหลายตามบริบทความต้องการของเครือข่ายทางสังคมประเด็นนั้น ๆ
๒.๔ ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๒.๔.๑ ผลผลิต (Output)
๑) มีหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมที่เนื้อหาสาระสาคัญสามารถนาไปประยุกต์ใช้ขับเคลื่อน
ส่งเสริมคุณธรรมได้
๒) มีกลไกขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรตนเองและเผยแพร่ขยายผล
๓) มีหลักสูตรร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายต่างๆ
๒.๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) วิ ท ยากรที่ เข้ า รั บ การอบรมในหลั ก สู ต รส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม มี ค วามเข้ า ใจ
กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จนเกิดความตระหนักในการพัฒนาองค์กรตนเอง
๒) กลไกขับเคลื่อนคุณธรรม เข้มแข็งเพราะมีศักยภาพในการขับเคลื่อนงาน มีความรู้
ความเข้ าใจสามารถประยุ ก ต์ กั บ งานตามภารกิ จ เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใหม่ จ าก
ประสบการณ์จริงสามารถสื่อสารเผยแพร่ขยายผลได้
๓) องค์ กรเครือข่ าย ที่มี หลั กสู ตรร่วมในการส่งเสริ มพั ฒนาคุณธรรมท าหน้ าที่ เป็ น
แกนนาพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมให้เพิ่มขึ้นในสังคม
๒.๕ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
๒.๕.๑ เชิงปริมาณ
๑. จานวนหลั กสู ตรการพัฒนาส่ งเสริมคุณธรรม ส าหรับวิ ทยากรคุ ณธรรม และผู้ น า
การเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมองค์กรสถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และ
องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อย ๓ หลักสูตร
๒. จานวนวิทยากรคุณธรรม อย่างน้อย ๕๐ คน และผู้นาการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่ อน
พัฒนาองค์กรคุณธรรม อย่างน้อย ๑๐๐ คน
๒.๕.๒ เชิงคุณภาพ
๑. หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม ที่เหมาะสมกับองค์กรภาคส่วนสาคัญทางสั งคมได้แก่
สถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
๒. วิทยากรส่งเสริมคุ ณธรรมที่ผ่านการอบรม มีเป้าหมายอุ ดมการณ์ ร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาองค์กรคุณธรรมได้อย่างกว้างขวาง
๓. ผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงขั บ เคลื่ อนพั ฒ นาองค์ กรคุ ณ ธรรม สามารถน าความรู้ ไปใช้
ขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรมในองค์กรตนเอง
๒.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๖.๑ องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที่สนใจพัฒนาขับเคลื่อนคุณธรรมและต้องการความรู้ความ
เข้าใจในหลักคิด กระบวนการ วิธีการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรตนเอง มีหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมที่
เหมาะสมสามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้
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๒.๖.๒ มี วิ ทยากรส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม ที่ มี เป้ าหมายอุ ดมการณ์ ร่ วมในการส่ งเสริ มพั ฒ นาองค์ กร
คุณธรรมและยินดีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณธรรม เผยแพร่ความรู้การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับ
ศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่ายอื่นๆ
๒.๖.๓ องค์กรต่าง ๆ ในสังคม มีผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนาความรู้ไปใช้ขับเคลื่อนพัฒนา
องค์กรคุณธรรมในองค์กรตนเองได้
๒.๖.๔ องค์ กรภาคส่ วนต่ าง ๆ ในสั งคมที่ พั ฒ นาขั บเคลื่ อนคุ ณธรรมและมี กระบวนการในการ
ประเมินตนเอง ต้องการผู้ประเมินภายนอกเพื่อรับรององค์กรคุณธรรม สามารถใช้บริการจากผู้ประเมินที่ผ่าน
การอบรมไปประเมินส่งเสริมองค์กรต่าง ๆ ได้
๒.๗ กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
บุคลากรขององค์กรเครือข่ายทางสังคม ๖ กลุ่มประเด็น ได้แก่ ๑) องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
๒) สถานศึกษา ๓) องค์กรธุรกิจ/เอกชน ๔) ชุมชนและประชาสังคม ๕) ศาสนา ๖) และสื่อมวลชน
๒.๘ ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔
๒.๙ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ๕,๓๗๕,๖๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)
ไตรมาสที่ ๑/ ไตรมาสที่ ๒/ ไตรมาสที่ ๓/ ไตรมาสที่ ๔/
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๒๕๖๓
๑. งานการพั ฒนาวิ ทยากรและผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง ๘๗๔,๒๕๐ ๘๗๔,๒๕๐
พัฒนาคุณธรรม
๑) การพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครื่องมืออบรม
๒) ดาเนินงานการอบรม ในกลุ่มประเด็นต่างๆ
๒. งานบริการหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
- ๓๙๗,๕๐๐ ๘๕๑,๐๐๐
๑) จัดประชุ มผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท างาน เพื่ อพั ฒนา
หลักสูตรและสร้างเครื่องมือ
๒) ดาเนินงานอบรม ในกลุ่มประเด็นต่างๆ
๓. พัฒนาภาคีส่งเสริมสร้างหลักสูตรร่วม
- ๔๔๔,๒๐๐ ๔๔๔,๒๐๐
๑) การจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทางาน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรอบรม
๒) การอบรมวิทยากรหน่วยงานภาคีความร่วมมือ
๔. การติดตามผลการพัฒนาศักยภาพวิทยากรคุณธรรม
๙๙,๐๐๐ ๙๙๕,๖๐๐ ๓๙๕,๖๐๐
และผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณธรรม
รวม
๘๗๔,๒๕๐ ๑,๓๗๐,๗๕๐ ๒,๒๙๐,๘๐๐ ๘๓๙,๘๐๐
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการในวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิ

รวม
๑,๗๔๘,๕๐๐

๑,๒๔๘,๕๐๐

๘๘๘,๔๐๐

๑,๔๙๐,๒๐๐
๕,๓๗๕,๖๐๐
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โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม สานักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายสังคม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๐
โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑-๓
E-mail : maliwan.ma๒๔@gmail.com

ส่วนที่ ๑ ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๓) การบรรลุ เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ ชาติ การดาเนินงานของโครงการเป็นการส่งเสริม
ให้ ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่
๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๒)
๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การดาเนินงานของโครงการเป็นการส่งเสริม
ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นกลไกสาคัญใน
การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่
(๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แนวทางการพัฒนา ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต
และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ
 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
 การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่ อยของแผนแม่ บทฯ การด าเนิ นงานของโครงการ
เป็นการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริ ตแก่ประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่ โดยจะทาให้ เกิดการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด คือ
ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ
๕๐ ของจานวนประชาชนที่โครงการส่งเสริมฯ
๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ ๒)
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน การป้องกันและเฝ้าระวัง
๓) กิจกรรม ปลูกฝังจิตพอเพียงเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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๔) เป้าหมายกิจกรรม เพื่อเป็นการลดความโลภที่จะส่งผลให้ สามารถปฏิเสธการกระทาทุจริตใน
ทุกรูปแบบผ่ านกระบวนการกล่ อมเกลา ทางสั งคม และเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อตรง (Integrity) เพื่อดารง
ความเชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจ ซึ่งกันและกันในสังคมไทย โดยแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน
๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี
การทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๒) เป้ าหมายรวมที่ ๒.๖ มี ระบบบริ ห ารจั ดการภาครั ฐที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ ทั นสมั ย โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการ
แทนได้ดีกว่า ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัว
ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
๓) ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๖ การบริหารจั ดการในภาครัฐ การป้ องกั นการทุ จริตประพฤติ มิ ชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
(๓.๒) แนวทางการพั ฒนาที่ ๓.๕ ป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกัน
ของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลัง
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต ในข้อที่ ๓.๕.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และ
เครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัย
ร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษ
ผู้กระทาผิดหรือผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ การสร้างความสามัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที่
๒ สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทาง
สันติวิธี
๔) ตัวชี้วัด ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย
๕) กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ ประชาชนเกิดความรู้สึ กเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกั นอย่างสั นติสุ ข
มีความรัก ความภาคภู มิใจในความเป็ นชาติไทย และเป็นสั งคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการ
ดาเนินการที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทยฯ

75

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
จากผลการดาเนินงานโครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยโดยศูนย์คุณธรรม ในปี ๒๕๕๘ –
๒๕๖๒ พบว่า ปัญหาวิกฤตทางด้านคุณธรรมที่มีความรุนแรงในสังคมไทยมากที่สุด คือ ปัญหาด้านความซื่อสัตย์
สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น มีผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุข ความมั่นคง
และสร้างความเหลื่ อมล้ าทางสั งคม อั นเป็ นสาเหตุหลั กของการท าให้ เกิดความขัดแย้ ง และการเสื่ อมถอยของ
สังคมไทย
โดยนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสร้างคนดี สังคมดีด้วยมิติทางสังคมและทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่มุ่งเน้นสร้างกลไก
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ การสร้างความตระหนักรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน
สอดคล้องกับข้อมูลการสรุปสถานะของประเทศเพื่อกาหนดทิ ศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริต
ในรูปใหม่ๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น มาตรการ กฎหมาย และนโยบายยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ทั้งนี้ได้มี
ความสอดคล้องการดาเนินงานของโครงการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์กระทรวงวั ฒนธรรมด้ านเสริมสร้างภู มิ คุ้มกั นทางสั งคมและอั ตลั กษณ์ ความเป็ นไทย และ
แผนการปฏิ รู ปวั ฒ นธรรม ซึ่ งก าหนดเป้ าหมาย คนดี สั งคมดี โดยมี ชุ มชนและองค์ กรคุ ณ ธรรมเพิ่ มขึ้ น จาก
สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมนั้น ต่างให้ความสนใจและมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาองค์กรของตนเอง ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมอย่างถ่องแท้
ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานของศูนย์คุณธรรมต้องมุ่ง
ให้เกิดผลลัพธ์ “ประชาชนมีจิตสานึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ ” โดย
เน้นคุณธรรมหลัก ๔ ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย และให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อตรงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย
โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้นาในกลุ่มเครือข่ายทางสังคม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มี
อัตลักษณ์ด้านความซื่อตรงโปร่งใส สามารถเป็นผู้นาการขยายผลสู่สังคมต่อไป
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับสานั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ป.ป.ช. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และต่อเนื่องปี ๒๕๖๓ ดาเนินการจัดฝึกอบรม
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต ให้กับกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดแล้วจานวน
กว่า ๑,๖๐๐ คน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ดังนั้น เพื่อสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยฐาน
องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของศูนย์คุณธรรม และเป็นการขยายผลการดาเนินงานโดยวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
พัฒนายกระดับไปยังกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมในภาคส่วนอื่น ๆ ให้ มากขึ้น ในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ เกิด
ความต่ อเนื่ อง เพื่ อยกระดั บขี ดความสามารถของผู้ เข้ าอบรมให้ สามารถคิ ดแยกแยะผลประโยชน์ ส่ วนตัวและ
ผลประโยชน์ ส่ วนรวม ความเป็ นพลเมื อง มีความละอายต่ อบาป และไม่ ทนต่ อการทุ จริต รวมทั้ งการประกาศ
เจตจานงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ และให้มีความพร้อมในการขยายผล
เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายผลให้กับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นได้มากขึ้น
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๒.๒ วัตถุประสงค์
๒.๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชน
คนรุ่นใหม่ ให้มีความเป็นผู้นาด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยาย
ผลการดาเนินกิจกรรมในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
๒.๒.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมาก
ขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเกื้อหนุนการทางานระหว่างศูนย์คุณธรรม
และ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้มากยิ่งขึ้น
๒.๒.๓ พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ให้มีแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่และ
สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง เพื่อให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
๒.๒.๔ เพื่อจัดทาองค์ความรู้ เพื่อขยายผล ต่อยอดเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๓ เป้าหมาย
๒.๓.๑ เกิดวิทยากรตัวคูณในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ใน
การส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จานวน ๖๕๐ คน
๒.๓.๒ เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ร้อยละ ๘๐
๒.๔ ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
๒.๔.๑ ผลผลิต (Output)
๑) ชุดความรู้พร้อมสื่อเรียนรู้สาหรับเผยแพร่ จานวน ๒ ชุดความรู้
๒) วิทยากรตัวคูณที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมแกนนา
คนรุ่นใหม่ จานวน ๖๕๐ คน
๓) มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบส่งเสริมคุณธรรมใน ๔ จังหวัดนาร่อง ประมาณ ๔๐ แห่ง ที่มี
ขีดความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย
๒.๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม
ความเป็นพลเมือง ความละอาย ไม่ทนต่อการทุจริต สามารถเผยแพร่ สร้างสรรค์
กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง
๒) ศูนย์คุณธรรมเป็นแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง เพื่อให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุก
กลุ่มสาขาอาชีพ
๓) มี วิ ทยากรด้ านการส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมในกลุ่ มคนรุ่ นใหม่ ไม่ น้ อยกว่ า ๖๕๐ คน
ที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และระหว่างเครือข่ายในประเทศ
๒.๕ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
๒.๕.๑ เชิงปริมาณ
วิทยากรด้านการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ คน
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๒.๕.๒ เชิงคุณภาพ
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม คิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ความเป็นพลเมือง ความละอาย ไม่ทนต่อการทุจริต สามารถเผยแพร่สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กรตนเอง
๒.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๖.๑ ผู้เข้าอบรมและผู้ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรสามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง ความละอาย และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งการประกาศเจตจานงสังคม
ใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ
๒.๖.๒ คนไทยมีพฤติกรรมไม่อดทนต่อการทุจริ ตเพิ่ มมากขึ้น สอดคล้องกับเป้ าหมายตัวชี้วัด
การพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓
๒.๖.๓ เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ มีต้นแบบความสาเร็จ
ที่จะส่งต่อชุมชนอื่นๆ ในระยะต่อไป
๒.๗ กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่
๒.๘ ระยะเวลาดาเนินโครงการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔
๒.๙ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ๓,๔๖๐,๓๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
๑. พัฒ นาหลักสูตรฝึกอบรม รวบรวมองค์ความรู้และ
จัดทาคู่มือวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
๒ . ป ระสานงานเครื อ ข่ า ยองค์ ก รคุ ณ ธรรมและ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดั บจังหวัดเปิดรับ
สมัครบุคคลเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
๓. การอบรมพัฒนาศักยภาพ
๓.๑ อบรมวิ ท ยากรแกนน าเดิ ม จากระดั บ พื้ น ที่ แ ละ
ระดับ เครือข่าย ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการ
เป็น coach จานวน ๑๒๐ คน
๓.๒ พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม แกนนาคนรุ่นใหม่
โดยจัดอบรม จานวน ๔ ครั้ง/จังหวัด จานวน ๖๕๐ คน
๔. ติ ด ตามผลในระดั บ พื้ น ที่ สนั บ สนุ น บทบาทของ
วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่าย
คุณธรรม ในพื้นที่ต่าง ๆ ใน ๔ จังหวัด
รวม

ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ๒/
๑/๒๕๖๔
๒๕๖๔
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
-

๕,๐๐๐

รวม

ไตรมาสที่
๓/๒๕๖๔
-

ไตรมาสที่
๔/๒๕๖๔
-

-

-

๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓๐๒,๐๐๐
๓๐๒,๐๐๐

๑,๕๒๙,๖๐๐
-

๗๖๔,๘๐๐
-

-

๒,๕๙๖,๔๐๐
๓๐๒,๐๐๐

-

๑,๕๒๙,๖๐๐

๗๖๔,๘๐๐

-

๒,๒๙๔,๔๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๖๑๕,๐๐๐

๑๘,๙๐๐

๒๕,๐๐๐

๗๕๘,๙๐๐

๔๕๒,๐๐๐

๒,๑๙๙,๖๐๐

๗๘๓,๗๐๐

๒๕,๐๐๐

๓,๔๖๐,๓๐๐

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
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โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก

ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
หัวหน้าแผนงาน
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
พื้นที่ปฏิบัติการณ์ ๔ จังหวัด เชียงราย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา และสุราษฏร์ธานี
กลุ่มเป้าหมาย
ครอบครัว (เด็กและเยาวชน) ในพื้นที่ดังกล่าว
งบประมาณรวม
๑๙,๘๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย
โครงการ Positive Parenting
งบประมาณรวมโครงการย่อย
๙,๔๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบ
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี หัวหน้าคณะ
โครงการ Healthy Gamer
งบประมาณรวมโครงการย่อย
๔,๙๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นผู้รับผิดชอบ
รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล หัวหน้าคณะ
โครงการ Family violence
งบประมาณรวมโครงการย่อย
๕,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
สานักงานกิจการและโครงการในพระดาริฯ สานักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้รับผิดชอบ
คุณโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง หัวหน้าคณะ
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โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
ความสาคัญสู่การขับเคลื่อนงานโครงการ
ด้วยสถานการณ์ด้านเด็ก เยาวชน ด้านพฤติกรรมเสี่ยง ติดเกม การใช้ความรุนแรง และปัจจัยป้องกันด้าน
ครอบครัว และชุมชนที่อ่อนแอมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
ให้ชุมชนเข้มแข็ง แต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ครอบครัวและชุมชนดาเนินชีวิตที่เร่ง
รีบและขาดทักษะการจัดการอารมณ์ เกิดความรุนแรงในรูปแบบต่างๆภายในครอบครัว ทั้งต่อเด็ก รู้ไม่เท่าทัน ขาด
ทักษะในการเล่นบทบาทพี่เลี้ยงให้กับเด็กและเยาวชน เหมือนเช่นอดีตที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ทาให้การเป็นพี่เลี้ยง
ที่ปรึกษาโดยธรรมชาติขาดหายไป เด็กและเยาวชนขาดที่พึ่ง จึงนาเอาเทคโนโลยีพร้อมเครื่องมือในการพัฒ นา
ชุมชนสู่ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน โดยเสนอโครงการนาร่องในพื้นที่เขตจังหวัด ๔ จังหวัด ได้แก่ พื้นที่เชียงราย พื้นที่
อุดรธานี พื้นที่ในพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ในสุราษฏร์ธานี สร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้
เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนด้วยการ
๑. พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยง และนาไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่
ไร้ความรุนแรง
๒. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนทางานด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัวที่ยั่งยืน
๓. พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับ
วัยของเด็กและเยาวชน เพื่อนาไปสู่แผนของประเทศ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ
พัฒนาครอบครัวพลังบวกและความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริม ป้องกัน และคุ้มครองให้เป็น
ครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรง ผ่านการดาเนินงาน และวางแผนอย่างมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ สู่บริบท
ที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชน
วัตถุประสงค์ย่อย
๑. พัฒนาครอบครัวพลังบวก
๒. ระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนของจังหวัด
๓. สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนาเด็ก
ในพื้นที่ให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรง
๔. ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการ สร้างระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน
๕. พัฒนาฐานข้อมูล ชุมชน พี่เลี้ยงชุมชน และเครือข่ายสู่การขยายผลเพื่อต่อยอดสิ่งดีๆเหล่านี้
สู่สังคม ชุมชน
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กระบวนการเชื่อมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสู่ความสาเร็จของโครงการ
การดาเนิ น งานโครงการ คือ กลไกที่ ส าคัญ ในการถ่ ายทอดเทคโนโลยี และองค์ ค วามรู้ เพื่ อ สร้างการ
เชื่อมโยง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และตัวแทน
ชุมชน โดยเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน พัฒนาศักยภาพของคนท้องถิ่นเพื่อเป็นนักพัฒนาการ
มนุษย์ท้องถิ่น ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต่างๆร่วมกับพี่เลี้ยงชุมชน จนเกิดทีมคณะทางานที่มีทั้งผู้ใหญ่และ
แกนน าเด็ ก เยาวชนที่ พ ร้ อ มจะร่ ว มขั บ เคลื่ อ นงานสู่ ก ลไกการมี ส่ ว นร่ว ม เพื่ อ พั ฒ นาเครือ ข่ าย ผ่ านกิ จกรรม
สร้ างสรรค์ห ลากหลายรู ป แบบ เมื่อเกิดความเข้มแข็งและพื้นที่ มีความพร้อมในการขับเคลื่ อนงานด้ว ยตนเอง
ก็จะเกิดความยั่งยืนในการทางาน โดยภาครัฐและเอกชนจะเป็นกลไกสนับสนุนที่สาคัญต่อไป (ดังแผนภาพที่ ๑)

จิตวิทยาพลังบวก
อปท.

ชุ มชน

ภาคีเครื อข่ าย

พีเ่ ลีย้ งชุมชน
(อพม./อสม.)

กิจกรรม

กลไก

คน

C

B

A

จังหวัด
แกนนาพลัง
บวก

A

พัฒนาศักยภาพคนท้ องถิ่น

แกนนาพลังบวกท้ องถิ่น

B

พัฒนากลไกการมีส่วนร่ วม

ภาคีเครื อข่ ายท้ องถิ่น

C

พัฒนากิจกรรมสร้ างสรรค์

กิจกรรมพัฒนา

แผนภาพที่ ๑ แสดงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคน พัฒนากลไก และพัฒนา
กิจกรรมเพื่ อ พั ฒ นา โดยการเชื่ อ มโยงและการสร้ างการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ร่ว มกั น ระหว่ างภาคี เครือ ข่ ายที่
เกี่ ยวข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ เอกชนหรื อ ตั ว แทนชุ ม ชนเอง จะสร้ า งให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ และการท างานอย่ า งเป็ น
รู ป ธรรมโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และคณะ
การดาเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และวางแผนการดาเนิ น งานร่วมกัน ในการที่จะพัฒ นาความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน
ด้วย ๕ ทักษะที่สาคัญ คือ ๑) ทักษะพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในชุมชน ๒) ทักษะพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก
ตามวัย ๓) ทั กษะบริ ห ารจั ดการความรุน แรงความขัดแย้ง ๔) ทั กษะการเฝ้ าระวังป้ องกัน และแก้ปั ญ หากรณี
เด็กติดเกม และความรุนแรง ๕) ทักษะการให้ความช่วยเหลือ
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แผนภาพที่ ๒ แสดง ๕ ทักษะขั้นพื้นฐานสู่การเป็นพี่เลี้ย งในชุมชนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ทักษะพัฒ นากิจกรรม
เพื่อพัฒนาครอบครัว ทักษะพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในชุมชน ทักษะการเฝ้าระวัง ทักษะการส่งต่อและทักษะการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบการทางานร่วมกับ ๔ ชุมชนในพื้นที่ โดยใช้ขั้นตอนการดาเนินงานแบบ หลักบันได
๓ ขั้นสู่ ก ารเป็ น พี่ เลี้ ย งในชุ ม ชนด้ ว ยกระบวนการสร้ างเสริ ม ต้ น ทุ น ชี วิ ต (จิ ต วิท ยาเชิ งบวก) (ดั งแผนภาพที่ ๓)
โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และคณะ

แผนภาพที่ ๓ แสดงหลักบันได ๓ ขั้นสู่การเป็นพี่เลี้ยงในชุมชนด้วยกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต (จิตวิทยา
เชิงบวก) โดยเริ่มจากอาศัยกิจกรรมที่มีในชุมชนเป็นแม่เหล็กดึงดูดการมีส่วนร่วม และใช้โอกาสในการรวมตัว
เพื่อมาพัฒนา ๑.พัฒนาแกนนาคณะทางานด้านครอบครัว ที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นองค์ประกอบ โดยที่ผู้ใหญ่เป็น
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ตัวแทนมาจากบ้าน ชุมชนและโรงเรียน ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาที่มีพลังทางสัมคม คณะทางานจะทาหน้าที่สารวจ
ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคมและทุนชีวิต เพื่ อนาฐานข้อมูลที่ได้จากการฟังเสีย งสะท้อนจากสมาชิกมาพัฒนาเป็นแผน
๒.พั ฒ นาแกนน าหลั กเป็ น กระบวนกรเพื่ อถอดบทเรียน และใช้ โอกาสนี้เพิ่ มสมรรถนะด้านที่ เกี่ยวข้องไปด้ว ย
๓.สุ ด ท้ า ยตั ว แทนและคณะท างานจะได้ รับ การ พั ฒ นาเป็ น แกนน าพลั งบวกด้ ว ยการพั ฒ นาทั ก ษะ ๕ ด้ า น
โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และคณะ
การใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดงานที่มีคุณค่า
กระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมและการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกัน
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมกับพื้นที่หรือกรณีศึกษา กิจกรรมการอบรมและเสริมองค์ความรู้รวมทั้ง
เทคโนโลยีในประเด็นหลักๆที่สาคัญ เพื่อให้เกิดแนวคิดและการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนร่วมกัน และในส่วน
ของกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการวางแผนของพื้นที่ที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเองให้
เหมาะสม
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
การดาเนินงานมุ่งไปสู่ผลที่คาดว่าจะได้รับโดยพื้นที่ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ได้แก่
๑. เกิดการพัฒนาครอบครัวพลังบวกโดยใช้กลไกพื้นที่และตามบริบทท้องถิ่นนั้นๆ
๒. เกิดการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชนของจังหวัด
๓. เกิ ดการสร้ างการมี ส่ ว นร่ว มของครอบครัว และชุ มชนในการส่ งเสริม ป้ องกัน คุ้ม ครอง และ
พัฒนาเด็ก
๔. เกิดการถอดบทเรียน และพัฒนากระบวนการ สร้างระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน
๕. เกิดการพัฒนาฐานข้อมูล ชุมชน พี่เลี้ยงชุมชน และเครือข่าย เพื่อสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ในชุมชน
นอกจากนี้จะเกิดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานเพื่อพัฒนาชุมชน โดยชุมชน และนักวิจัยที่ร่วม
ขับเคลื่อนงานไปด้วยกัน รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซด์เพื่อเป็นช่องทางสาคัญในการที่จะเก็บรวบรวมฐานข้อมูล และ
เผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู่สู่การดาเนินงานไปพื้นที่อื่นๆต่อไป
ทิศทางความยั่งยืน การขยายผลสู่พื้นที่ชุมชนอื่น และการนากระบวนการไปปรับใช้
การพั ฒ นางานเพื่ อสั งคมชุมชน สิ่ งส าคัญ หรือแนวคิดหลั กคือ การพัฒ นาบนฐานแห่ งความเป็น พื้น ที่
ไม่ป รับ เปลี่ ยนบริบ ทของพื้น ที่ แต่น าเอาบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งคน และทรัพยากรเป็นสิ่ งส าคัญ ในการที่จะ
วางแผนและร่ ว มด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ โดยอาศั ย การพั ฒ นาระบบพี่ เลี้ ย งในชุ ม ชนด้ ว ยจิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวก
(กระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต ) โมเดลนี้กลายเป็นต้นแบบให้หน่วยงานที่กาลังทางานด้านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว นาไปใช้ขยายผลต่อไป เพื่อชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน และเกิดแกนนาพลังบวก พร้อมกระบวนการ
ขับเคลื่อนในรูปแบบสมัชชาพลังบวกท้องถิ่นที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว
ทั้งนี่ ในชุดแผนงานโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง มีองค์ประกอบชุดโครงการย่อยอีก ๓ โครงการ
ที่มีการเชื่อมโยงการทางานกันเป็นแบบบูรณาการ ได้แก่
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๑. โครงการ Positive Parenting : แผนงานโครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทาง
สุขภาพจิตต่อผู้ปกครอง

๒. โครงการ Healthy Gamer : แผนงานโครงการแก้ปัญหาเด็กติดเกม
๓. โครงการ Family Against violence : แผนงานโครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อลดการทาร้าย
ทางร่างกายและการไม่เพิกเฉยต่อการกระทาผิดในครอบครัว

โดยได้วางกรอบแนวคิดการทางานร่วมกันดังแผนภูมิ : Positive Power Against Violence in Family

คาอธิบายภาพ แสดงความเชื่อมโยงทั้ง ๓ โครงการ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือสังคมไทยไร้ความรุนแรง โดย
ที่มีการพัฒนาแกนนา และภาคีเครือข่าย พร้อมๆไปกับการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ
อันจะนาไปสู่ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน ตามพื้นที่ปฏิบัติการณ์เพื่อความยั่งยืน
โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และคณะ
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โดยมีแผนงานกิจกรรมหลัก ดังนี้
แผนงาน/กิจกรรม
แผนงานการบูรณาการจัดการองค์ความรู้
▪ พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือส่งเสริมเพื่อการพัฒนา ระบบการประเมินสถานการณ์ /เครื่องมือส่งเสริม
กลุ่มเป้าหมาย (๕ ครั้ง)
▪ สารวจข้อมูลสถานภาพปัญหาและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด
แผนงานการจัดการองค์ความรู้สื่อสารต่อสาธารณะ
▪ กิจกรรมเวทีวิชาการ [Positive Parenting Against Violence Society PPP Model] (๓ ครั้ง) โดยเชิญ
กลไก/แกนนา รูปธรรมความสาเร็จ มีเป็น Case เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
แผนงานการบริหารจัดการโครงการ
▪ พัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อเป็น Platform ศูนย์กลางของข้อมูลการสื่อสารของโครงการและให้คาปรึกษา
กับพื้นที่
▪ จัดทีมประเมินติดตามผลสาเร็จโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
▪ จัดทีมอานวยการติดต่อประสานจัดการงานเบิกจ่ายและรวบรวมรายงานนาเสนอต่อแหล่งทุน
▪ ค่าใช้จ่ายในการกากับติดตามโครงการ ทั้งประชุมติดตาม ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง ลงพื้นที่ติดตามงาน ๖ ครั้ง
แผนงานโครงการที่ ๑ โครงการขั บ เคลื่ อนองค์ ความรู้จ ากการวิ จั ยเพื่ อ พั ฒ นาความรอบรู้ท างสุ ข ภาพจิ ต
ต่อผู้ปกครอง ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรม แกนนาพลังบวก
▪ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่มย่อยคณะทางานพัฒนาครอบครัวฯ (๒ วัน) จานวน ๖ ครั้ง ใน
พื้นที่ ๔ จังหวัด
▪ จั ด เวที เสวนาเพื่ อสรุป ผลการด าเนิ น งาน และสร้า งตลาดการเรีย นรู้ระหว่ างกัน แบบกลุ่ ม ใหญ่ (KM
conference) ในพื้นที่ ๔ จังหวัด
กิจกรรม ภาคีครอบครัว (ระดับจังหวัด)
▪ จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะทางานพัฒนาครอบครัว และแกนนาจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ประมาณ ๕๐ คน (๒ วัน) ในพื้นที่ ๔ จังหวัด จานวน ๒ ครั้ง/จังหวัด
▪ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ภาคีครอบครัว” และติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน (ด้วยระบบ KM
conference) ในพื้นที่ ๔ จังหวัด จานวน ๒ ครั้ง/จังหวัด
กิจกรรม ครอบครัวพลังบวก
▪ จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายพลังบวก (๒ วัน) จานวน ๓ ค่าย /จังหวัดให้กับครอบครัวในพื้นที่ใน
ระดับตาบล/อาเภอ จานวน ๕๐ ครอบครัว ประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ คน ในพื้นที่ ๔ จังหวัด
▪ จัดกิจกรรมตลาดนัด “มหัศจรรย์ครอบครัวพลังบวก” จานวน ๓ ครั้ง/จังหวัด เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับ
เด็กเยาวชนและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ และครอบครัวอื่นๆประมาณ ๘๐-๑๐๐ คน
แผนงานโครงการที่ ๒ โครงการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย Healthy Gamer
๑. จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร สร้ า งหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก าร Healthy Gamer (Healthy Gamer-HG
Operation Unit) จานวน ๓ ค่าย
๒. ส่งเสริมหน่วยปฏิบัติการ Healthy Gamer ดาเนินการต่อเนื่องจากการอบรม ผ่านระบบดิจิทัล/
ออนไลน์
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แผนงาน/กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยปฏิบัตกิ าร Healthy Gamer
▪ จัดทาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.healthygamer.net ในรูปแบบ web responsive (รองรับการ
ใช้งานจาก smartphone)
▪ จัดทา Line Official Account เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร สร้างชุมชน (online
community) และให้คาปรึกษาแนะนาแบบ online
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาวิจัยประสิทธิผลของโครงการ
๑. นิ เทศ ติด ตาม สนั บ สนุ น empower เพื่ อให้ เกิดการสร้างเป็ น เครือข่ายภายในชุ ม ชนที่ ดาเนิ น
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒. ศึกษาวิจัยประสิทธิผลของโครงการแก้ปัญหาเด็กติดเกม
แผนงานโครงการที่ ๓ โครงการขั บ เคลื่ อ นองค์ ค วามรู้ จ ากการวิ จั ย เพื่ อ ลดการท าร้ า ยทางร่ า งกายและ
การไม่เพิกเฉยต่อการกระทาผิดในครอบครัว ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
การป้องกัน (Prevention)
▪ กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รวมถึงความรู้ทางด้านกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้นาชุมชน ประมาณ ๓๐๐ คน/ครั้ง x ๔ จว. รวม
๑,๒๐๐ คน
▪ กิจกรรมที่ ๒ อบรมทักษะในการให้ความช่วยเหลือ และ กิจกรรมที่ ๓ อบรมทักษะในการบริหารจัดการ
ความรุนแรง ให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐประมาณ ๒๕๐ คน/ครั้ง x ๔
จว. รวม ๑,๐๐๐ คน
การปกป้อง (Protection)
▪ กิจกรรมที่ ๑ การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นการศึกษากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ที่
เกี่ย วกับ เรื่องความรุน แรงในครอบครัว จั ด จ้างที ม ผู้วิ จัย กฎหมาย (การศึกษาระดั บ ปริญ ญาเอกทาง
กฎหมาย จานวน ๒ คน และการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีที่สาเร็จเป็นเนติบัณฑิต จานวน
๓ คน)
▪ กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บังคับใช้กฎหมายและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว จานวน ๑๐๐ คน
การส่งเสริม(Promotion)
▪ กิจ กรรมการจั ด อบรมเชิ งปฏิบั ติ การเพื่ อสร้าง “พี่ เลี้ย งชุ มชน" ใน ๔ จั งหวัด คุณ ธรรม และจังหวัด ใน
๙ ภาคของประเทศ (ตามการแบ่งพื้นที่ของส่วนราชการ) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง x ๙ ครั้ง
(ระยะเวลา ๒ วัน/ครั้ง )
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แผนงานการบูรณาการจ ัดการองค์ความรูค
้ วามรู ้
แผนงาน/กิจกรรม
วิธีการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบูรณาการจัดการองค์ความรู้
นาองค์ความรู้ งานวิจัยขององค์กรภาคีความร่วมมือมาบูรณาการ จัดทาเป็นชุดความรู้ ระบบส่งเสริมและเครื่องมือในการพัฒนาเด็กเยาวชนและและครอบครัวในการเสริมสร้างป้องกันคุ้มครอง
และจัดการความรุนแรงในครอบครัว
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือส่งเสริมเพื่อ 1. จัดประชุมเพื่อจัดการความรู้เพื่อจัดชุดเครื่องมือและระดับให้เหมาะสมพร้อมใช้  เกิ ดชุ ดความรู้และเครื่องมื อในการพั ฒ นาเด็ ก
การพัฒนา
เช่น
เยาวชนและครอบครัวในการเสริมสร้างป้องกัน
ค่าใช้จ่าย จานวน ๕๕๖,๕๐๐ บาท
 เครื่องมือวัดระดับสถานภาพปัญหา
คุ้มครองและจัดการความรุนแรงในครอบครัว
พื้นที่ กรุงเทพฯ
 เครื่องมือส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว
กลุ่ ม เป้ าหมาย ผู้ เชี่ ย วชาญ เจ้า หน้ าที่ จาก ๓ ภาคี ค วาม
 เครื่องมือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนนา
ร่วมมือ
 เครื่องมือวัดผลการเปลีย่ นแปลง
2. สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลคืนให้กลุ่มเป้าหมาย ๔ จังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ สารวจข้อมูลสถานภาพปัญหาและประเมินผล 1. สนับสนุนสถาบันวิชาการในพื้ นที่ ดาเนินการใช้เครื่องมือประเมินสถานภาพ  มี ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เคราะห์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการ
การเปลี่ยนแปลง ระดับจังหวัด
ปัญหา และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
พั ฒ นาเด็ ก เยาวชนและครอบครั ว ในการ
ค่าใช้จ่าย จานวน ๘๑๔,๔๐๐ บาท
2. พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ แบบประเมิ น ให้ เหมาะสม มี ช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เช่ น เสริ ม สร้ า งป้ อ งกั น คุ้ ม ครองและจั ด การความ
กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดคุณธรรม ๔ จังหวัด
ชุดเอกสาร ผ่านระบบเทคโนโลยี
รุนแรงในครอบครัว
3. รายงานผลการดาเนินการ
กิ จ กรรมที่ ๓ ระบบส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้ แ ละเครื่ อ งมื อ 1. สร้างระบบส่งเสริม โดยพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและสามารถกากับ  ระบบส่ ง เสริ ม เพื่ อ ก ากั บ กระตุ้ น ติ ด ตาม
ส่งเสริม
ติดตาม ให้คาปรึกษาได้
ให้คาปรึกษา
ค่าใช้จ่าย (งบประมาณอยู่ในค่าบริหารโครงการ)
2. รวบรวมและผลิตสื่อส่งเสริมมาไว้ในระบบ เพื่อให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย
3. ดู แ ล สนั บ สนุ น กลุ่ ม เป้ าหมายในการใช้ เครื่ อ งมื อ ส่ งเสริ ม และเป็ น สื่ อ กลาง
ระหว่างผู้เชียวชาญทั้ง ๓ ภาคีและกลุ่มเป้าหมายในการให้คาปรึกษา ตอบข้อ
สงสัย ปัญหาอุปสรรค
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ื่ สารต่อสาธารณะ
แผนงานการจ ัดการองค์ความรูส
้ อ
แผนงาน/กิจกรรม
วิธีการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนการจัดการองค์ความรูส้ ื่อสารต่อสาธารณะ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ร่วมกับภาคีความร่วมมือทั้ง ๓ หน่วยงาน และเชิญนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแลกเปลีย่ น เติมเต็ม
กิ จ ก ร ร ม เว ที วิ ช า ก า ร [Positive Parenting Against 1. ประชุมเตรียมประเด็น/เนื้อหาการประชุม อย่างน้อย ๓ ครั้ง (ทั้งเป็นทางการ  เกิ ด การจั ด การความรู้ ก ระบวนการเพื่ อ การ
Violence Society PPP Model]
และไม่เป็นทางการ)
ขยายผล Model ต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่าย ๘๘๙,๙๘๐ บาท
2. จั ด เว ที วิ ช า ก า ร [Positive Parenting Against Violence Society PPP  เกิดภาคีความร่วมมือเพิ่มจากการแลกเปลี่ยนใน
กลุ่มเป้าหมาย รวม ๖๐ คน
Model] (๓ ครั้ง) โดยเชิญ กลไก/แกนนา รูปธรรมความสาเร็จ มีเป็น Case เพื่อให้ เวที
- นักวิชาการของ ๓ ภาคี
เกิดการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
 เสริมพลังคนทางาน ทั้งนักวิชาการและแกนนา
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเยาวชน
3. ประเมินผลและจัดทารายงานผลเวทีวิชาการ
ในพื้นที่
- สื่อมวลชน

แผนงานการบริหารจ ัดการโครงการ
แผนงาน/กิจกรรม
วิธีการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การบริหารโครงการ
จัดระบบ ทีมงานอานวยการและทีมวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงานโครงการ
การบริหารจัดการโครงการ
1. พัฒนาระบบดิจิตัล เพื่อเป็น Platform ศูนย์กลางของข้อมูล การสื่อสารของ  มี ร ะบบระบบดิ จิ ตั ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใช้ เป็ น
ค่าใช้จ่าย ๑,๔๔๑,๗๕๐ บาท และค่าธรรมเนี ยม (๑๐%)
โครงการและให้คาปรึกษากับพื้นที่
Platform ของโครงการ
๘๕๔,๘๓๐ บาท
2. จัดทีมประเมินติดตามผลสาเร็จโครงการ
 มี ก ารบริ ห ารจั ด การโครงการ ให้ บ รรลุ ต าม
3. จัด ทีม อ านวยการ ติ ด ต่อ ประสาน จั ดการงานเบิ ก จ่ายและรวบรวมรายงาน แผนงาน
นาเสนอต่อแหล่งทุน
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ชุดโครงการ ย่อยที่ ๑
โครงการ Positive parenting
แผนงานโครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพจิตต่อผู้ปกครอง
หลักการและเหตุผล
ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ในปี ๒๕๕๗ ที่รวบรวมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตารวจ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูป ถัมภ์ มูล นิ ธิเพื่ อนหญิ ง สมาคมบั ณ ฑิตสตรีทางกฎหมาย แห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุ ปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ จากข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าวเป็นลักษณะการให้บริการ ความช่วยเหลือ การประสานความร่วมมือ หรือ
มีการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข มีผู้เข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล
จานวน ๘๒๙ แห่ง จานวนทั้งสิ้น ๑๓,๙๙๙ ราย ในจานวนนี้ เป็นเด็กถูกกระทาความรุนแรง จานวน ๖,๓๓๓ ราย
(ร้อยละ ๔๕.๒๔) ส่วนสตรีถูกกระทาความรุนแรงจานวน ๗,๖๖๖ ราย (ร้อยละ ๕๔.๗๖) เฉลี่ยเด็กและสตรีถูก
กระทาความรุนแรง ๓๘ ราย/วัน จากข้อมูลสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับบริการศูนย์พิทักษ์สิทธิ
เด็กและสตรีตามโรงพยาบาล ที่อยู่ในสังกัด ๘ แห่ง จานวนทั้งสิ้น ๙๕๘ ราย ในจานวนนี้ สตรีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
ถูกกระทาความรุนแรงมากที่สุดจานวน ๘๕๐ ราย โดยถูกกระทาจากคู่สมรสมากที่สุด จานวน ๖๙๔ ราย ส่วนเด็ก
ถูกกระทาความรุนแรง จานวน ๙๙ ราย โดยถูกทาร้ายร่างกายมากที่สุดจานวน ๘๖ ราย นอกจากนี้ จากข้อมูลจาก
บ้านพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒ นาสังคมและสวัสดิการ มีเด็กและสตรีถูกกระทาความรุนแรงจานวนทั้งสิ้น
๗๐๕ ราย ในจานวนนี้ สตรีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไปถูกกระทามากที่สุด จานวน ๔๐๐ ราย (ร้อยละ ๕๖.๗๔)
จากสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวดังกล่าวข้างต้น กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงขอเสนอ ข้อเสนอแนะเชิง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งจะนาไปสู่แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่
- สนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลระดับพื้นที่ และระดับชาติ ประกอบการวางนโยบาย และยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวได้ตรงจุด
- รณรงค์เพื่อปรับทัศนคติ สร้างความตระหนักให้กั บชุมชนในเรื่องสิทธิ การเคารพ ให้เกียรติกัน
ตลอดจนการใช้ช่องทางสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ให้เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัว ไม่ใช่
เรื่องส่วนตัว
- เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งด้านสัมพันธภาพและการทาบทบาทหน้าที่ของตนเอง ต่อครอบครัว
โดยใช้ครอบครัวเป็นฐานในการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ
- การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาควรค านึ ง ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อ านาจ (จากข้ อ มู ล ที่ ร ะบุ ว่ า
ผู้ถูกกระทาความรุนแรงเป็นสตรีเกือบร้อยละ ๙๐) ที่ต้องเชื่อมโยงกับสาเหตุหรือปัจจัยที่เป็น
ตัวกระตุ้น
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- พัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายการให้คาปรึกษาเบื้องต้น การจัดการปัญหาครอบครัว และการ
เสริมสร้างทัศนคติที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาระบบงานที่สามารถรองรับกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้เหมาะสมกับประเภท
ปัญหาตามฐานข้อมูลที่มีอยู่
- พั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง แสวงหาเครื อ ข่ า ยใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อสร้างช่องทางรับแจ้งเหตุ การป้องกัน เฝ้าระวัง คุ้มครองช่วยเหลือ
เยียวยา และการเสริมพลังให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ครอบครัวปกติ ครอบครัวกลุ่ม
เสี่ยง และครอบครัว ที่ประสบปัญหากลไกภาครัฐที่สาคัญ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเกิดขึ้นใน ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗-พ.ศ.๒๕๕๓
โดยความรับผิดชอบของสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม และพัฒนาสถาบันครอบครัวตามแนวนโยบายของรัฐบาล ในการ
เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้ อบอุ่นเข้มแข็ง และเป็นหน่วยพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างภูมิคุ้มกัน
ปัญหาสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนั้น เป็นองค์กรประชาชนที่มาจากตัวแทน
กลุ่ม หรือองค์กรในชุมชนที่อาสาสมัครมาร่วมกันดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชนที่มีการบริหาร
จัดการในรูปของ "คณะทางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน" โดยมีเครือข่ายกลุ่มครอบครัวเป็นสมาชิก และอยู่ใน
ความดูแลและสนั บสนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น องค์กรบริห ารส่วนตาบลหรือเทศบาล โดยศูนย์
พัฒ นาครอบครัวในชุมชน หรือ ศพค. จะทาหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ในหมู่บ้าน/ตาบล ในการสารวจ
ข้อมูล วางแผน และประสานความร่วมมือจากหน่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและองค์กร
ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับครอบครัว โดยคณะทางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จะมาจากการ
คัดเลือกของประชาชนตามกระบวนการประชาคม จะเห็นได้ว่า ศูนย์พัฒนาครอบครัวนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ครอบครัว ชุมชน อีกทั้งคณะทางานในศูนย์พัฒนาครอบครัวยังเป็นอาสาสมัคร หรือบุคคลที่อยู่ในชุมชน ซึ่งมีความ
ใกล้ชิด รู้จักครอบครัว และชุมชนของตนเองเป็นอย่างดี ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัวจึง
น่าจะเป็นการบูรณาการงานเพื่อการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทาให้เกิด
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั้น คือการสร้างรูปแบบ หรือพื้นที่นาร่องที่จะเป็นตัวอย่างแนว
ทางการทางานให้กับทุกๆ พื้นที่ ดังนั้นโครงการนี้ได้เลือกเอาพื้นที่จังหวัดในสมัชชาคุณธรรม นาร่องได้แก่ เชียงราย
อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา และสุราษฏร์ธานี เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานครั้งนี้ แล้วจึงค่อยๆ ขยายผล
การดาเนินงานออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อนาองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพจิตต่อผู้ปกครอง ไปสู่การปฏิบัติพัฒนา
ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน ที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคน พัฒนากลไก และพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนา โดยการเชื่อมโยง
และการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชนหรือตัวแทนชุมชน
เอง จะสร้างให้เกิดการเรียนรู้และการทางานอย่างเป็นรูปธรรม
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กลุ่มเป้าหมาย
▪ แกนนาผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารโรงเรียน มหาวิทยาลัย ตัวแทนชุมชน สาธารณสุข การศึกษา พม. สท.ฯลฯ
▪ เด็กเยาวชน ครอบครัว
พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ชุมชน ตาบล อาเภอ ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี
แผนกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพจิตต่อผู้ปกครอง ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรม แกนนาพลังบวก
▪ จัด ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้แบบกลุ่ ม ย่ อยคณะท างานพั ฒ นาครอบครัว ฯ (๒ วัน ) จ านวน ๖ ครั้ง
ในพื้นที่ ๔ จังหวัด
▪ จั ด เวที เสวนาเพื่ อสรุป ผลการด าเนิ น งาน และสร้า งตลาดการเรีย นรู้ระหว่ างกัน แบบกลุ่ ม ใหญ่ (KM
conference) ในพื้นที่ ๔ จังหวัด
กิจกรรม ภาคีครอบครัว
▪ จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะทางานพัฒนาครอบครัว และแกนนาจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ประมาณ ๕๐ คน (๒ วัน) ในพื้นที่ ๔ จังหวัด จานวน ๒ ครั้ง/จังหวัด
▪ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ภาคีครอบครัว” และติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน (ด้วยระบบ KM
conference) ในพื้นที่ ๔ จังหวัด จานวน ๒ ครั้ง/จังหวัด
กิจกรรม ครอบครัวพลังบวก
▪ จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายพลังบวก (๒ วัน) จานวน ๓ ค่าย /จังหวัดให้กับครอบครัวในพื้นที่ใน
ระดับตาบล/อาเภอ จานวน ๕๐ ครอบครัว ประมาณ ๑๕๐ - ๒๐๐ คน ในพื้นที่ ๔ จังหวัด
▪ จัดกิจกรรมตลาดนัด “มหัศจรรย์ครอบครัวพลังบวก” จานวน ๓ ครั้ง/จังหวัด เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับ
เด็กเยาวชนและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ และครอบครัวอื่นๆประมาณ ๘๐-๑๐๐ คน

งบประมาณโครงการ

๔,๘๔๕,๒๐๐.๐๐ บาท

Output:
๑. เกิดคณะทางานพัฒนาครอบครัว ในการเสริมสร้างป้องกันคุ้มครองและจัดการความรุนแรงในครอบครัว
๒. เกิดภาคีความร่วมมือในการส่งเสริมครอครัว ร่วมวางแผนเชื่อมโยงกลไกภาครัฐ ประชาสังคม รวมถึงร่วมจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ที่สาคัญด้วยบริทบท้องถิ่น
๓. เกิ ด กระบวนการสร้ างครอบครั ว เข้ ม แข็ งในการเสริม สร้างป้ อ งกั น คุ้ ม ครองและจั ด การความรุ น แรงใน
ครอบครัว ผ่านคณะทางานพัฒนาครอบครัว
๔. เกิดครอบครัวพลังบวกในชุมชน ที่มีทักษะและสามารถในการสร้างเสริมพลังบวก ปกป้อง คุ้มครองและการ
ให้การช่วยเหลือแก้ไข ป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
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Outcome:
๑. พ่อแม่มีทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวก และมีความผูกพันระหว่างเด็กและผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้น
๒. เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อพ่อแม่มากขึ้น
๓. คณะทางานพัฒนาครอบครัว สามารถใช้ทักษะ ๕ ด้านในการจัดกิจกรรม เสริมสร้างพลังบวกในชุมชน
และทักษะการให้คาปรึกษาและจัดการปัญหาเบื้องต้นได้
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แผนงานโครงการ

๑. Positive Parenting Against Violence Society
PPP Model

Positive
Parenting
Against
Violence
Society
PPP Model

แกนนาพลังบวก

สมัชชาครอบครัว

ครอบครัวพลังบวก

(บ้ าน วัด โรงเรียน ชุมชน)
แกนนาพลังบวก
เกิดคณะทางานพัฒนาครอบครั ว ใน
การเสริ มสร้ างป้ องกันคุ้ มครองและ
จัดการความรุ นแรงในครอบครัว
เกิ ดระบ บ การบ ริ ห ารจั ดการ
กรณี ศึ ก ษาการมี ค วามรุ นแรงใน
ครอบครั ว (ติ ด เกมส์ รุ นแรงใน
ครอบครัวรู ปแบบต่ างๆ)
ร่ วมวางแผนเชื่ อมโยงกลไกภาครั ฐ
ประชาสั งคม

ภาคีครอบครัว
พั ฒ น าแล ะ ร่ ว ม จั ด กิ จ ก ร ร ม
สร้ างสรรค์ เพื่อเสริ มสร้ างทักษะด้ าน
ต่ างๆที่สาคัญด้วยบริบทท้ องถิ่น
เกิ ดตลาดการเรี ยนรู้ ร่ วมกั น ด้ วย
ระบบ KM
พัฒนาให้ เกิดระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึ กษา
แบบยั่ ง ยื นในชุ มชนด้ วยบริ บท
ชุ มชน

ครอบครัวพลังบวก
พัฒนาศั กยภาพครอบครั วในชุ มชน ให้ มีทักษะ
และสามารถในการสร้ างเสริ มพลังบวก ปกป้ อง
คุ้ มครองและการให้ การช่ วยเหลื อแก้ ไข ป้ องกัน
ปัญหาความรุ นแรงในครอบครั ว
เกิดกระบวนการสร้ างครอบครั วเข้ มแข็ งในการ
เสริ มสร้ างป้ องกั น คุ้ มครองและจั ดการความ
รุ น แรงในครอบครั ว ผ่ านคณะท างานพั ฒ นา
ครอบครัว

แผนภาพที่ ๑ เป้าหมายของ โครงการ Positive Parenting Against Violence Society PPP Model
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แผนงานโครงการ ๑.

Positive Parenting Against Violence Society PPP Model (ต่อ)

แผนงาน/กิจกรรม
วิธีการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พัฒนาแกนนาพลังบวก
ส่งเสริมกลไกจังหวัดคุณธรรม มามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกรณีศึกษาการความรุนแรงในครอบครัว (ติดเกมส์ รุนแรงในครอบครั วรูปแบบต่างๆ) ในจังหวัดอย่างเป็น
รูปธรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม ครั้งที่ ๑ จัดประชุมเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน และการมี  แกนนาพลังบวกเข้าใจเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน และมี
ย่อย
ส่วนร่วมดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ส่วนร่วมในการดาเนินการ
ค่าใช้จ่าย จานวน ๑,๒๑๘,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ – ๕ จัดประชุมเครือข่ายตามกลุ่มเครือข่าย ซึ่งได้แก่ School base,  รั บ ฟั ง รวบรวมข้ อ มู ล ตามกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยเพื่ อ ใช้ ใ นการ
กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๒๕ คน/ครั้ง
Family base, community base และ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ระดั บ จั งหวั ด ออกแบบงาน และสร้างความตระหนักกับเครือข่ายประเด็น
- คณะท างานพั ฒ นาครอบครั ว จากผู้ แ ทนจาก เช่น อสม. ตารวจ วฒจ. อบจ.
 กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการออกแบบการจั ด การ
ผู้บริหารโรงเรียน มหาวิทยาลัย ตัวแทนชุมชน ครั้ งที่ ๖ จั ด ประชุ ม สั งเคราะห์ ข้ อ มู ล จากเวที ๒-๕ แลกเปลี่ ย นระหว่ า ง กรณีศึกษาการความรุนแรงในครอบครัว
สาธารณสุข การศึกษา พม. สท.ฯลฯ ๑๕ คน
เครือข่ายต่างๆ เพื่อวางระบบการบริหารจัดการกรณีศึกษาการความรุนแรงใน
 เกิดการเชื่อมโยงกลไกสู่การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
- ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ จาก ๓ ภาคีความร่วมมือ ครอบครัว (ติดเกมส์ รุนแรงในครอบครัวรูปแบบต่างๆ)
หน่วยงานส่งเสริมในพื้นที่ ๑๐ คน
ครั้งที่ ๗ – ๘ แลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายต่างๆ ถอดบทเรียนการทางาน
กิ จ กรรมที่ ๒ จั ด เวที เ สวนาเพื่ อ สรุ ป ผลการ 1.แกนนาพลังบวก ประชุมเตรียมงาน ๑ ครั้ง
 แกนนาพลังบวกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเชื่อมโยงระหว่าง
ดาเนิน งาน และสร้างตลาดการเรียนรู้ระหว่างกั น 2.จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ แกนน าพลั งบวก สรุ ป ผลด าเนิ น โครงการ จังหวัด
แบบกลุ่มใหญ่ (KM conference)
รูปธรรมความสาเร็จ ระหว่างจังหวัด (ช่วงปลายการดาเนินโครงการ) โดย
ค่าใช้จ่าย จานวน ๒๒๑,๒๐๐ บาท
จัดประชุม ๑ ครั้ง
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แผนงานโครงการ ๑.

แผนงาน/กิจกรรม

Positive Parenting Against Violence Society PPP Model (ต่อ)
วิธีการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ภาคีครอบครัว
พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับคณะทางานพัฒนาครอบครัว และแกนนาจากเครือข่ายต่างๆ (บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน)ในจังหวัด เป็นสมัชชาครอบครัวเพื่อขับเคลื่อนการสร้างครอบครัวพลังบวก
ในจังหวัดคุณธรรม ๔ จังหวัด
กิจกรรมที่ ๑ จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ ๑ การถ่ายทอดองค์ ความรู้เรื่องต้น ทุ นชี วิต และวางแผนการด าเนิ น กิจกรรม  คณะท างานพั ฒนาครอบครัวและแกนน ามี
ค่าใช้จ่าย ๘๕๓,๖๐๐ บาท
เสริมสร้างต้นทุนชีวิตในพื้นที่ชุมชน
ความรู้เข้าใจสามารถจัดการทรัพยากรทุน
ระยะเวลา จานวน ๒ วัน
ครั้งที่ ๒ การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา ด้วยทักษะ ๕ ด้าน คือ ในชุมชนมาสร้างสรรค์งาน และมีทักษะ ๕
กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๕๐ คน
๑) ทักษะพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในชุมชน ๒) ทักษะพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กตามวัย ในการจัดการปัญหาและป้องกับปัญหาได้
1) คณะทางานพัฒนาครอบครัว และแกนนาจากเครือข่ายที่ ๓) ทักษะบริหารจัดการ ๔) ทักษะการเฝ้าระวัง และ ๕) ทักษะการส่งต่อ
เกี่ยวข้อง ๓๕ คน
2) ทีมคณะทางานส่วนกลาง วิทยากรหน่วยส่งเสริม ๑๕
คน
กิจกรรมที่ ๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สมัชชาครอบครัว” จัดประชุม “ภาคีครอบครัว” conference เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คณะทางาน  แกนน าพลั ง บวกได้ เ รี ย นรู้ แ ละได้ รั บ
และติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน (ด้วยระบบ พัฒนาครอบครัวและแกนนาติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง คาแนะนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
KM conference)
การดาเนินโครงการ (ช่วงกลางระหว่างดาเนินโครงการ)
ค่าใช้จ่าย ๒๔๗,๖๐๐ บาท
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แผนงาน/กิจกรรม
วิธีการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครอบครัวพลังบวก พัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่ระดับตาบล อาเภอ ในจังหวัดคุณธรรม เป็น “ครอบครัวพลังบวก” โดยให้ความรู้ทักษะและสามารถในการสร้างเสริมพลังบวก และทักษะการ
จัดการความเสี่ยงและปัญหาครอบครัวด้วยพลังบวก(ตามบริบทพื้นที่จังหวัด) เพื่อสนับสนุนคณะทางานพัฒนาครอบครัว ขับเคลื่อนการสร้างครอบครัวพลังบวก ให้เกิดรูปธรรมในจังหวัดคุณธรรม
กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครอบครัวพลังบวก 1. เปิดรับสมัครครอบครัวอาสาในพื้นที่ ในระดับตาบล/อาเภอผ่านคณะทางานพัฒนา  ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เข้าใจ
ค่าใช้จ่าย ๑,๒๗๙,๒๐๐ บาท
ครอบครัว
ในทักษะแต่ละด้านและสามารถปรับใช้ใน
ระยะเวลา จานวน ๒ วัน/ครั้ง
ครอบครั ว รวมถึ ง มี ค วามเข้ า ใจที่ จ ะ
2. จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครอบครัวพลังบวก ๓ ค่าย
กลุ่ ม เป้ า หมาย ประมาณ ๕๐ ครอบครัว รวม ประมาณ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาได้
ครั้งที่ ๑ “ค่ายครอบครัวพลังบวก” พัฒนาทักษะ EF, Positive Discipline
๑๕๐-๒๐๐ คน
ครั้งที่ ๒ “ค่ายครอบครัวพลังบวก” พัฒนาทักษะ Positive parenting
 เกิ ด องค์ ค วาม รู้ กระบ วนการส ร้ า ง
1) ครอบครัวในพื้นที่ในระดับตาบล/อาเภอ
ครั้งที่ ๓ “ค่ายครอบครัวพลังบวก” พัฒนาทักษะ การจัดการความเสี่ยงและปัญหา ครอบครัวพลั งบวก ในการจั ดการความ
2) คณะทางานพัฒนาครอบครัว
ครอบครัวด้วยพลังบวก
เสี่ยงและการจัดการปั ญหาครอบครัวใน
3) ทีมคณะทางานส่วนกลาง วิทยากร
3. ประเมิน ถอดองค์ความรู้ ครอบครัวพลังบวก กระบวนการสร้างครอบครัวพลังบวก จังหวัด
กิ จ กรรมที่ ๒ จั ด กิ จ กรรมตลาดนั ด “มหั ศ จรรย์ วั น 1.ส่งเสริมคณะทางานพัฒนาครอบครัว ติดตามรูปธรรมความสาเร็จ ของครอบครัวพลัง  เด็ ก เยาวชนและครอบครั ว ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
ครอบครัวยิ้ม”
บวก อย่างต่อเนื่อง
โครงการได้ ใ ช้ พื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ น าเสนอ
ค่าใช้จ่าย ๗๗๘,๐๐๐ บาท
2.จัด กิจ กรรม ตลาดนั ด “มหั ศ จรรย์ วันครอบครัวยิ้ม ” ในพื้ น ที่ จังหวัด เปิ ดพื้ น ที่ ผลงานของครอบครัว
ระยะเวลา จานวน ๑ วัน
สร้างสรรค์สาหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ และให้ครอบครัวอื่นๆ  เปิ ด โอกาสให้ ค รอบครั ว ที่ ส นใจเข้ า มา
กลุ่ม เป้ าหมาย ประมาณ ๘๐-๑๐๐ คน/ครั้งเด็ก เยาวชน
มาร่วมกิจกรรม เดือนละครั้ง ( ๓-๕ เดือน)
เรียนรู้และร่วมกิจกรรม
และครอบครั ว ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ ๓๐ ครอบครั ว และ
ครอบครัว เยาวชนที่สนใจ
กิ จ กรรมที่ ๓ ส่ งเสริม คณะท างานพั ฒนาครอบครั ว ติ ดตาม 1. ส่ งเสริ ม คณะท างานพั ฒนาครอบครั ว เพื่ อให้ ติ ดตามผลการด าเนิ นการ และผลการ  คณะท างานพั ฒ นาครอบครั ว มี ส่ วนร่ วม
“ครอบครัวพลังบวก”
เปลี่ยนแปลงของ “ครอบครัวพลังบวก”
ขับเคลื่อน “ครอบครัวพลังบวก” และเกิด
ค่าใช้จ่าย ๒๔๗,๖๐๐ บาท
2. สื่อสารผลการติดตามต่อทีมวิชาการ (สถาบันวิชาการในพื้นที่) และหรือ ช่องทาง การเรียนรู้กระบวนการต่อเนื่อง
ระบบเทคโนโลยีของโครงการ
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ชุดโครงการย่อยที่ ๒ โครงการ Healthy Gamer
(Healthy Gamer Prevention Model)
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การติดเกมเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับการศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลาย โดยเมื่อปี
ค.ศ.๒๐๑๓ สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ได้จัดให้การเสพติดเกมอินเทอร์เน็ต (internet gaming disorder) อยู่ใน
หมวดโรคส่วนที่ ๓ ในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสาหรับความผิดปกติทางจิต ฉบับที่ ๕ (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders: DSM- ) ซึ่งโรคในหมวดนี้เป็นโรคที่ยังต้องการการวิจัยเพิ่มเติมก่อนที่จะถูกจัดให้
เป็นโรคทางจิตเวชอย่างเป็นทางการ ๑ จึงมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดเกมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดในปี ค.ศ.
๒๐๑๘ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ระบุให้การติดเกมเป็นปัญหาทางสุขภาพจิต
อย่างหนึ่งที่ต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขในทางการแพทย์ โดยเพิ่มโรคนี้ลงในคู่มือวินิจฉัยและจัดประเภทของโรค
ระหว่างประเทศ (International Classification of Diseases) ฉบับปรับปรุง ๒๐๑๘ หรือรู้จักกันดีในชื่อ ICDในหมวดโรคทางสุขภาพจิต ทั้งนี้ WHO ได้ให้นิยามไว้ว่า โรคติดเกม (gaming disorder) คือ พฤติกรรมการเล่นเกม
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเล่นซ้า ๆ ไม่ว่าจะเป็นเกมดิจิทัล หรือวิดีโอเกมซึ่งอาจจะเป็นแบบออนไลน์ (เล่นผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต) หรือแบบออฟไลน์ โดยมีอาการเหล่านี้ปรากฏชัดเจนมาแล้วอย่างน้อย ๑๒ เดือนขึ้นไป ได้แก่
๑) ไม่สามารถควบคุมการเล่นเกมของตนเองได้ ๒) ให้ความสาคัญกับการเล่นเกมเหนือสิ่งอื่นใดโดยละเลยสิ่งที่
จาเป็นในชีวิตหรือกิจวัตรประจาวัน และ ๓) ยังคงเล่นเกมอย่างต่อเนื่องแม้จะมีผลกระทบทางลบเกิดขึ้นจากการ
เล่นเกมนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัว หน้าที่การงาน การเรียน หรือความรับผิดชอบอื่น ๆ ๒
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาแบบคัดกรองการติดเกมเพื่อประเมินภาวะการติดเกมขึ้นหลายฉบับทั้งภาษาต่างประเทศ
ได้ แ ก่ Game addiction scale for adolescents (GASA)๓ , Internet gaming disorder scale–short-form
(IGDS๙-SF)๔,Ten-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-๑๐)๕ และฉบับภาษาไทย ได้แก่ แบบทดสอบ
การติดเกม (game addiction screening test: GAST)๖ เป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรมพบความชุกการติดเกมทั่วโลกตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖-๑๙.๙ แตกต่างกันตามกลุ่ม
ประชากรและวิธีการศึกษา ๗, ๘ ในเอเชียมีการศึกษาความชุกของการติดเกมในวัยรุ่น อายุตั้งแต่ ๑๒-๑๘ ปี จาก
๖ ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ พบความชุกอยู่ที่ร้อยละ ๖-๒๑๙ ส่วนใน
ประเทศไทยมีการศึกษาพบความชุกการติดเกมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ที่ร้อย
ละ ๑๕๑๐ ซึ่งปัญหาการติดเกมนั้นส่งผลกระทบหลายด้าน ไม่ว่าจะด้านสุ ขภาพ ได้แก่ มีปัญหาสายตา ปวดหลัง
พักผ่อนไม่เพียงพอ ด้านการเรียน สนใจการเรีย นน้อยลง ไม่อ่านหนังสื อ ไม่ทาการบ้าน นอนหลับในห้ องเรีย น
จนถึงขั้นหนีเรียนเพื่อไปเล่นเกม ด้านอารมณ์และพฤติกรรม พบว่าเด็กติดเกมมักมีอารมณ์ไม่คงที่ อาจมีอารมณ์
รุนแรงฉุนเฉียวง่าย มีปัญหาด้านความรับ ผิดชอบ การไม่รักษาคาพูด ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟัง โต้เถียง ตะคอกพ่อแม่
โกหก ขโมยเงิน รวมถึงมีปั ญ หาด้ านความสั มพั น ธ์กับ คนในครอบครัว เกิด ความไม่เข้ าใจและความขัด แย้ งใน
ครอบครัว รวมถึงปฏิเสธที่จะร่วมกิจกรรมกับครอบครัว เป็นต้น สาหรับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติด
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เกมนั้นมีหลายวิธี อาทิ การฝึกให้เด็กมีวินัย รู้จักควบคุมตนเองและควบคุมเวลาที่ใช้ในการเล่นเกม การส่งเสริมให้
เด็กมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์โดยเฉพาะเวลาหลังเลิกเรียนและช่วยพัฒนาให้เด็กมีอารมณ์ดี จะช่วยแก้ไขและ
ป้องกันการติดเกมได้๑๐
ในต่างประเทศเองก็ประสบปัญหาการติดเกมไม่ต่างกับประเทศไทย มีหลายประเทศได้จัดทาค่าย/คลินิก
บาบัดขึ้น อาทิ ประเทศจี นได้เปิ ดสถาบั นบาบัดเด็กติดอินเทอร์เน็ตและเกมออนไลน์ขึ้นในกรุงปักกิ่ง (มกราคม
๒๕๕๗) หลังจากประสบปัญหาเด็กมีภาวะเสพติดเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีโปรแกรมฟื้นฟู และฝึกฝน
ให้เด็กที่เข้ารับการบาบัดได้ทากิจกรรมอื่นๆ นอกจากการเล่นเกมออนไลน์ หรืออยู่หน้าจออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้
ยังมีกระบวนการรักษาและให้คาแนะนาด้านจิตวิทยาแก่ผู้ปกครอง ใช้ระยะเวลาประมาณ ๓-๔ เดือน ต่อคอร์ส๑๑
ในประเทศเกาหลีเองก็ประสบปัญหาการติดเกมในนักเรียนสูงถึง ร้อยละ ๘๙.๓ จากการสารวจนักเรียน ๗๐๖ ราย
๑๒ ท าให้ ผู้ป กครองและครูต ระหนั กถึงปั ญ หาดั งกล่ าว รัฐ บาลเกาหลี จึ งการจัด ค่า ยพั กแรม ๑๒ วัน ๑๑ คื น เพื่ อ
บาบัดการติดเกม (Jump Up Internet Rescue School) ร่วมกับการให้คาแนะนาปรึกษากับผู้ปกครองและครู ๑๓
ส่วนในประเทศไทยมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรมการแก้ไขปัญ หาเด็กติดเกมในวัยรุ่นอายุ
ระหว่าง ๑๓-๑๗ ปี ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการเข้าค่ายบาบัดการติดเกม (Siriraj Therapeutic Residential Camp:
S-TRC) ร่วมกับโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก (PMT) เปรียบเทียบกับ ๑) กลุ่ม S-TRC
อย่างเดียว ๒) กลุ่ม PMT อย่างเดียว และ ๓) กลุ่มควบคุม ในรูปแบบ case control study พบว่ากลุ่ม S-TRC
และกลุ่ม PMT มีคะแนนการติดเกมลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม๑๔
เนื่องจากรูปแบบการช่วยเหลือเด็กติดเกมที่ผ่านมามักทาในโรงพยาบาลเป็นหลัก (hospital-based) ซึ่ง
ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีอยู่น้อยมาก และเน้นการรักษาเด็กติดเกมที่อาการหนักมากกว่าการป้องกันหรือ
ช่วยเหลือเด็กติดเกมที่อาการยังไม่หนักมากแต่เป็นกลุ่มที่มีจานวนมากกว่า ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลองค์
ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลป้ องกัน และแก้ไขปัญหาการติดเกมไปสู่ชุมชนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (communitybased) ผ่านการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ ซึ่งในหนึ่งหน่วยประกอบด้วย พ่อแม่ ครู รุ่นพี่แกนนา ซึ่งเป็นบุคคลใน
ชุมชน ร่วมผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมในกลุ่มนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราความชุกของปัญหาการติดเกมเพิ่มสูงขึ้น และหวังว่าจะก่อให้เกิดชุมชน
ต้นแบบที่ยั่งยืนและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ในอนาคต
กลุ่มเป้าหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.

เด็กวัยเรียน ระดับชั้น ป.๑-๖
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.๑-๖
ครู/อาจารย์ในโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จิตแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา บุคลากรด้านสุขภาพจิต หรือ
บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เป้าหมาย
๕. เครือข่ายพ่อแม่ และเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย
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พื้นที่ดาเนินงาน
ชุมชนใน ๔ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี
แผนการดาเนินงาน
กิจกรรมโครงการ
๑. สร้างหน่วยปฏิบัติการ Healthy Gamer (Healthy Gamer-HG Operation Unit) โดย ๑ หน่วย (unit)
ประกอบด้วย พ่อแม่ HG, ครู HG และ พี่แกนนา HG ซึ่งเป็นคนในชุมชน โดยมี Head Healthy Gamer
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นพี่เลี้ยงให้ในระยะแรก

๒. สร้างเครื่องมือออนไลน์ที่ใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ความรู้ การส่งเสริมป้องกัน
การค้นหาคัดกรองเด็กติดเกมและติดสื่อสังคมออนไลน์ การกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การส่งต่อในรายที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษา
๓. ฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการ Healthy Gamer ให้มีความรู้ และทักษะในการใช้เครื่องมือออนไลน์ ที่นามาใช้
ในการลดปัญหาเด็กติดเกม และเด็กติดสื่อสังคมออนไลน์
๔. นิเทศ ติดตาม สนั บสนุ น empower เพื่อให้เกิดการสร้างเป็นเครือข่ายภายในชุมชนที่ดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๕. ศึกษาวิจัยประสิทธิผลของโครงการ
ความรู้และทักษะที่โครงการจะถ่ายทอด
๑. สาหรับทุกกลุ่ม
● ความรู้เรื่องการใช้สื่อออนไลน์ (ผลดี/ผลเสีย ) โรคติดเกม ปัญหาการติดสื่อสังคมออนไลน์ พัฒนาการตาม
ช่วงวัย จิตวิทยาพื้นฐานของเด็กระดับประถมศึกษา
● เรียนรู้เครื่องมือออนไลน์ที่ใช้ในการกากับติดตาม สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดปัญหาโรคติด
เกม และปัญหาการติดสื่อสังคมออนไลน์
● ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ และทักษะการดูแลเด็กในชุมชน
● วิธีการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง (self-esteem) ให้กับเด็ก
● สร้างทัศนคติที่ดีในการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน โรคติดเกม ปัญหาการติดสื่อสังคมออนไลน์
● เข้ า ใจขั้ น ตอน เรี ย นรู้ ร ะบบ และสามารถส่ ง ต่ อ เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาติ ด เกมขั้ น รุ น แรง ให้ เข้ า สู่ ก ระบวนการ
บาบัดรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
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●

Empower ให้ทั้งครู พี่แกนนา และพ่อแม่ สามารถสร้างกลุ่มกันขึ้นมาเองได้ และเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆ
ต่ างพื้ น ที่ เกิ ด เครื อ ข่ า ย Healthy Gamer ในพื้ น ที่ ทั้ ง ๔ จั งหวัด เพื่ อ ให้ เกิ ด การแบ่ ง ปั น ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ (ผ่านกระบวนการ KM)

๒. สาหรับครู HG
● ความรู้ในการเสริมสร้าง digital quotient (DQ) ในเด็ก (ครูกลุ่มเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น)
● การอบรมออนไลน์ ก ารคั ด กรองเด็ ก มี ปั ญ หาการเรี ย นและให้ ค าปรึ ก ษาเบื้ อ งต้ น (ครู ก ลุ่ ม เด็ ก ปฐมวั ย
วัยเรียน และวัยรุ่น)
● ทักษะการให้คาปรึกษาแก่เด็กและผู้ปกครองเบื้องต้น
● บทบาทครูในการดูแลและป้องกันเด็กที่มีปัญหาติดเกมในโรงเรียน
๓. สาหรับพี่แกนนา HG
● ทักษะการจัดกิจกรรมให้กับเด็กวัยประถม
● ความรู้และทักษะการใช้ IT ในเชิงสร้างสรรค์
● ทักษะการให้คาปรึกษาแก่เด็กเบื้องต้น
๔. สาหรับพ่อแม่ HG
● เรี ย น รู้ positive parenting skills ผ่ า น internet-based parent management training (Net
PAMA)
● ความรู้ในการเสริมสร้าง DQ ในเด็กสาหรับผู้ปกครอง
หน้าที/่ ความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติการ Healthy Gamer
๑. พ่อแม่ HG
● คัดกรองเด็กติดเกม โดยใช้แบบทดสอบการติดเกม ฉบับผู้ปกครอง
● ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ positive parenting โดยใช้ Net PAMA
● ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันปัญหาเด็กติดเกมและติดสื่อสังคมออนไลน์
● เป็น admin และตั้งกลุ่ม LINE ของพ่อแม่ในชุมชนที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายผู้ปกครอง พาเด็ก
ทากิจ กรรมนอกบ้ าน/ส่ งเสริม ให้ เด็กมีงานอดิเรก ช่ว ยเหลื อให้ คาปรึกษากันระหว่างสมาชิกกลุ่ มเพื่ อ
แก้ปัญหาเด็กติดเกม
● ร่ ว มกั บ พี่ แ กนน า HG ติ ด ตั้ ง Google Family Link ในโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของผู้ ป กครองและเด็ ก ทุ ก คนใน
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
๒. ครู HG
● ร่วมกับพี่แกนนา HG ตั้งชมรมเพื่อทากิจกรรมหลังเวลาเรียน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ
ของเด็ก (อาจรวมถึงชมรม Healthy Gamer) ตามความสนใจของเด็กแต่ละคน
● สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการยอมรับ และมีความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง (self-esteem) ที่ดี
● คัดกรองเด็กที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรม ให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่เด็กและผู้ปกครอง
● ให้ความรู้แก่ครูท่านอื่น ๆ และเด็กในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างสร้างสรรค์
๓. พี่แกนนา HG
● ร่วมกับครู HG ตั้งชมรมเพื่อทากิจกรรมหลังเวลาเรียน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของ
เด็ก (อาจรวมถึงชมรม Healthy Gamer) ตามความสนใจของเด็กแต่ละคน
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สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
● คัดกรองเด็กติดเกม และเด็กติดสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้แบบทดสอบการติดเกม/การติดสื่อสังคมออนไลน์
ฉบับเด็ก
● ร่วมกับพ่อแม่ HG ติดตั้ง Google Family Link ในโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองและเด็กทุกคนในชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ
● ให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่เด็ก
แบบประเมิน/วัดผล
● ข้อมูลทั่วไปเด็ก: เพศ อายุ ระดับชั้นที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยชั้นปีล่าสุด
● ข้อมูลทั่วไปผู้ปกครอง : เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยครอบครัว
● ข้อมูลทั่วไปผู้ปกครอง HG: เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยครอบครัว
● ข้อมูลทั่วไปครู HG: เพศ อายุ
● ข้อมูลทั่วไปพี่แกนนา HG: เพศ อายุ ระดับชั้นที่ศึกษา
● แบบทดสอบการติดเกม (Game Addiction Screening Test: GAST)
● การสัมภาษณ์เพื่อการวินิจฉัยโรคติดเกม (Diagnostic Interview for Gaming Disorder)
● แบบทดสอบการติดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Addiction Screening Scale: S-MASS)
● แบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม (Game Addiction Protection Scale: GAME-P)
● แบบประเมินการเลี้ยงลูกเชิงบวก (Positive Parenting Scale: PoPS)
● ปัญหาพฤติกรรมและระยะเวลาในการเล่นเกม-ใช้อินเทอร์เน็ตของเด็ก (เก็บที่ ๐-๓-๖-๑๒ เดือน)
● ปัญหาพฤติกรรมและระยะเวลาในการเล่นเกม-ใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครอง (เก็บที่ ๐-๓-๖-๑๒ เดือน)
● แบบคัดกรองโรคสมาธิสั้นในวัยรุ่น-ผู้ใหญ่ (ASRSv . -TH) (เก็บที่ ๐ เดือน)
● ข้อมูลการได้รับการส่งต่อ การวินิจฉัย-การรักษาที่ได้รับ (เก็บที่ ๐-๑๒ เดือน)
● แบบวัด digital quotient (DQ) สาหรับเด็กและผู้ปกครอง (เก็บที่ ๐-๓-๖-๑๒ เดือน)
● แบบวั ด ความผู ก พั น ระหว่ า งเด็ ก และผู้ ป กครอง (the inventory of parent and peer attachment;
IPPA) (เก็บที่ ๐-๑๒ เดือน)
●

Output:
๑. เกิดระบบการดูแลปัญหาเด็กติดเกมและเด็กติดสื่อสังคมออนไลน์ในชุมชน ที่ดาเนินการโดยคนในชุมชน
อย่างครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การส่งเสริมป้องกัน การคัดกรองเด็กที่มีปัญหา การให้ความช่วยเหลือ และ
การส่งต่อพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
๒. ได้ เครื่ อ งมื อ ออนไลน์ (Net PAMA, www.HealthyGamer.net และ Healthy Gamer Line Official
Account) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมป้องกันและการคัดกรอง
๓. เกิดเครือข่าย Healthy Gamer ในชุมชนต้นแบบ ที่ active และมีความพร้อมในด้านความรู้ และทักษะ
การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อลดปัญหาเด็กติดเกม และเด็กติดสื่อสังคมออนไลน์
๔. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืนระหว่างเครือข่าย
Outcome:
๑. อัตราอุบัติการณ์ (incidence rate) และอัตราความชุก (prevalence rate) ของเด็กติดเกมและเด็กติด
สื่อสังคมออนไลน์ลดลง
๒. ปัญหาพฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเวลาในการใช้ลดลง
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๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

อัตราการได้รับการส่งตัวเพื่อรักษาและวินิจฉัยสูงขึ้น
เด็กมีความรู้ในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ มี DQ สูงขึ้น
พ่อแม่มีทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวก และมีความผูกพันระหว่างเด็กและผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้น
ครู HG มีทักษะในการคัดกรองเด็กที่มีความเสี่ยงในการติดเกม และทักษะให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่เด็ก
พี่แกนนา HG มีทักษะในการจัดกิจกรรม การคัดกรองเด็กที่มีความเสี่ยงในการติดเกม และทักษะการให้
คาปรึกษาเบื้องต้น

งบประมาณ (สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ)
รายการ

งบประมาณ
(บาท)

๑. ค่าจัดทาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.HealthyGamer.net ในรูปแบบ web responsive
(รองรับการใช้งานจาก smartphone)

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒. ค่าจัดทา Line Official Account เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร สร้าง online
community และให้คาปรึกษาแนะนาแบบ online เฉลี่ยเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๘๐,๐๐๐

๓. ค่าจ้างนักจิตวิทยาประจาโครงการ (วุฒิปริญญาโท) จานวน ๑ คน เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท

๓๐๐,๐๐๐

๔. ค่าดาเนินงานด้านการวิจัย เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม/กิจกรรม

๑,๐๐๐,๐๐๐

๕. ค่าจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย Healthy
Gamer (ค่าเดินทาง วิทยากร อาหารและอาหารว่าง ค่าผลิตสื่อ /คู่มือ/เอกสาร/อุปกรณ์
ประกอบการจัดอบรม)

๒,๐๐๐,๐๐๐

รวม

๔,๔๘๐,๐๐๐

ค่าธรรมเนียมสถาบัน (๑๐%)

๔๔๘,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น

๔,๙๒๘,๐๐๐
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แผนงานโครงการ ๒. PPP Game Addiction
แผนงาน/กิจกรรม
วิธีการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สร้างหน่วยปฏิบัติการ Healthy Gamer (Healthy Gamer-HG Operation Unit) โดย ๑ หน่วย (unit) ประกอบด้วย พ่อแม่ HG, ครู HG และ พี่แกนนา HG ซึ่งเป็นคนในชุมชน โดยมี
Head Healthy Gamer ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นพี่เลี้ยงให้ในระยะแรก
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างหน่วยปฏิบัติการ Healthy Gamer (Healthy Gamer- ●เกิดระบบการดูแลปัญหาเด็กติ ดเกมและ
และกิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย
เด็ ก ติ ด สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นชุ ม ชน ที่
HG Operation Unit) จานวน ๓ ค่าย
Healthy Gamer
ด าเนิ น ก ารโด ย ค น ใน ชุ ม ชน อย่ าง
ครั้งที่ ๑ จัดสาหรับครู พัฒนาทักษะสาคัญ ได้แก่
ครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ตั้ ง แต่ ก ารส่ ง เสริ ม
▪ ความรู้ในการเสริมสร้าง digital quotient (DQ) ในเด็ก (ครูก ลุ่มเด็ กปฐมวัย วัย ป้องกัน การคัดกรองเด็กที่มีปัญหา การให้
เรียน และวัยรุ่น)
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ความช่วยเหลือ และการส่งต่อพบแพทย์
ระยะเวลา จานวน ๑ วัน/ครั้ง
▪ การอบรมออนไลน์การคัดกรองเด็กมีปัญหาการเรียนและให้คาปรึกษาเบื้องต้น (ครู ผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๒๐๐ คน/ครั้ง x ๔
กลุ่มเด็กปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น)
●เกิดเครือข่าย Healthy Gamer ในชุมชน
จว. รวม ๘๐๐ คน
▪ ทักษะการให้คาปรึกษาแก่เด็กและผู้ปกครองเบื้องต้น
ต้น แบบ ที่ active และมี ค วามพร้อ มใน
1) ครู อาจารย์ (ครูกลุ่มเด็กวัยเรียน)
ด้านความรู้ และทั กษะการใช้เครื่องมื อ
▪ บทบาทครูในการดูแลป้องกันเด็กติดเกมในโรงเรียน
2) พ่อแม่
ต่างๆ เพื่อลดปัญหาเด็กติดเกม และเด็ก
ครั้งที่ ๒ สาหรับพี่แกนนา HG
3) พี่แกนนา
ติดสื่อสังคมออนไลน์
▪ ทักษะการจัดกิจกรรมให้กับเด็กวัยประถม
4) ทีมคณะทางานส่วนกลาง วิทยากร
▪ ความรู้และทักษะการใช้ IT ในเชิงสร้างสรรค์
▪ ทักษะการให้คาปรึกษาแก่เด็กเบื้องต้น
ครั้งที่ ๓ สาหรับพ่อแม่ HG
▪ เรียนรู้ positive parenting skills ผ่าน internet-based parent management
training (Net PAMA)
▪ ความรู้ในการเสริมสร้าง DQ ในเด็กสาหรับผู้ปกครอง
๒. ส่งเสริมหน่วยปฏิบัติการ Healthy Gamer ดาเนินการต่อเนื่องจากการอบรม ผ่าน
ระบบดิจิทัล ได้แก่
▪ พ่อแม่ HG ปฏิบัติการในบทบาทหน้าที่
- คัดกรองเด็กติดเกม ใช้แบบทดสอบการติดเกม ฉบับผูป้ กครอง
- ถ่ายทอดความรูเ้ กี่ยวกับ positive parenting โดยใช้ Net PAMA
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แผนงาน/กิจกรรม

วิธีการ
- ถ่ายทอดความรูเ้ กี่ยวกับวิธีการป้องกันปัญหาเด็กติดเกมและติดสื่อสังคม
ออนไลน์
- เป็น admin และตั้งกลุ่มไลน์ของพ่อแม่ในชุมชนเป็นเครือข่ายผู้ปกครอง พาเด็ก
ทากิจกรรมนอกบ้าน/ส่งเสริมให้เด็กมีงานอดิเรก ช่วยเหลือให้คาปรึกษากัน
ระหว่างสมาชิกกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา
- ร่ ว มกั บ พี่ แ กนน า HG ติ ด ตั้ ง Google Family Link ในโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของ
ผู้ปกครองและเด็กทุกคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
▪ ครู HG ปฏิบัติการในบทบาทหน้าที่
- ร่วมกับพี่แกนนา HG ตั้งชมรมเพื่อทากิจกรรมหลังเวลาเรียน เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของเด็ก (อาจรวมถึงชมรม Healthy Gamer) ตาม
ความสนใจของเด็กแต่ละคน
- สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการยอมรับ และมีความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตัวเอง (self-esteem) ที่ดี
- คัดกรองเด็กที่มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรม ให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่เด็กและ
ผู้ปกครอง
- ให้ความรู้แก่ครูท่านอื่น ๆ และเด็กในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างสร้างสรรค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

▪ พี่แกนนา HG ปฏิบัติการในบทบาทหน้าที่
- ร่ว มกั บ ครู HG ตั้ งชมรมเพื่ อ ท ากิ จ กรรมหลั งเวลาเรีย น เพื่ อ เสริม สร้ างและ
พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของเด็ก (อาจรวมถึงชมรม Healthy Gamer) ตาม
ความสนใจของเด็กแต่ละคน
- สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
- คัดกรองเด็กติดเกม และเด็กติดสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้แบบทดสอบการติด
เกม/การติดสื่อสังคมออนไลน์ ฉบับเด็ก
- ร่ ว มกั บ พ่ อ แม่ HG ติ ด ตั้ ง Google Family Link ในโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของ
ผู้ปกครองและเด็กทุกคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
- ให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่เด็ก
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แผนงาน/กิจกรรม
วิธีการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ๑. สร้างเครื่องมือออนไลน์
● ได้ เค รื่ อ งมื อ อ อน ไล น์ (Net PAMA,
หน่วยปฏิบัติการ Healthy Gamer
▪ จั ด ท าและปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ www.HealthyGamer.net ในรู ป แบ บ web
www.HealthyGamer.net และ Healthy
Gamer Line Official Account) เ พื่ อ
responsive (รองรับการใช้งานจาก smartphone)
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท
สนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมป้องกัน
▪ จัด ท า Line Official Account เพื่ อ ใช้ ในการประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร
ระยะเวลา จานวน ๑ ปี
และการคัดกรอง
สร้าง online community และให้คาปรึกษาแนะนาแบบ online
● เกิด การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้และพั ฒ นา
ทั ก ษะอย่ า งยั่ ง ยื น ระหว่ า งเครื อ ข่ า ย
เป็นช่องทางใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ความรู้ การส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง
ป้อ งกั น การค้ น หาคั ดกรองเด็ กติ ดเกมและติด สื่อ สังคมออนไลน์ การกระตุ้ นให้ เกิ ด
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการส่งต่อในรายที่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษา
๒ ฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการ Healthy Gamer ให้มีความรู้ และทักษะในการใช้เครื่องมือ
ออนไลน์ ที่นามาใช้ในการลดปัญหาเด็กติดเกม และเด็กติดสื่อสังคมออนไลน์
กิจกรรมที่ ๓ ศึ กษาวิจั ยประสิ ทธิผลของ 1. นิเทศ ติดตาม สนับสนุน empower เพื่อให้เกิดการสร้างเป็นเครือข่ายภายในชุมชนที่  เกิ ด งานวิ จั ย PPP_ Game Addiction
โครงการ
เพื่ อเป็น ข้อมูลสนับสนุน การแก้ปั ญ หา
ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 2. ศึกษาวิจัยประสิทธิผลของโครงการแก้ปัญหาเด็กติดเกม
เด็กติดเกม
ระยะเวลา จานวน ๑ ปี
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โครงการย่อยที่ ๓
Family against Violence in Dysfunctional Family
หลักการเหตุผล
จากสถิ ติ ในรายงานของส านั ก งานอาชญากรรมและยาเสพติ ดแห่ งสหประชาชาติ (United Nations
Office on Drugs and Crime; UNODC) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ามีผู้หญิงกว่า ๘๗,๐๐๐ คน ถูกฆาตกรรม โดย
จานวน ๕๘% ของการฆาตกรรมดังกล่าว หรือประมาณ ๕๐,๐๐๐ ราย เป็นการกระทาจากบุคคลในครอบครัว นั่น
หมายความทุ ก ชั่ ว โมงจะมี ผู้ ห ญิ งจ านวน ๖ คนถู ก ฆาตกรรมจากฝี มื อ ของคนในครอบครัว 1 นอกจากนี้ ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ UNODC ยังได้จัดทารายงานผลเกี่ยวกับเรื่องการฆาตกรรมเด็ก แม้จะยังไม่มีการเก็บสถิติทั่วโลกใน
ประเด็นเรื่องการที่เด็กถูกฆาตกรรมอันเป็นผลมาจากความรุนแรงในครอบครัว แต่ก็มีการนาเสนอการจัดเก็บสถิติ
ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วในบางประเทศ เช่ น ประเทศ แคนนาดา เป็ น ต้ น 2 นอกจากนี้ ส ถิ ติ ข อง UN Women ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ ก็ได้นาเสนอว่าผู้หญิงทั่วโลกกว่า ๓๕% มีประสบการณ์ความเรื่องความรุนแรงในครอบครัวทั้งจากคู่
สมรสและจากบุคคลในครอบครัว3
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่าแม้ทั่วโลกและประเทศไทยจะมีการรณรงค์ในเรื่องการยุติความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว แต่ปริมาณของการ
กระทาความผิดก็ยังไม่มีท่าทีที่จะลดลงแต่อย่างใด และในหลายกรณียังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ซึ่งเป็นการสวนทาง
กั บ เป้ า หมายเรื่ อ งการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals; SDGs) ของสหประชาชาติ
โดยเฉพาะในข้อ ๑๖ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพและความยุติธรรมที่มุ่งจะลดปัญหาความรุนแรงในทุกรูปแบบ
คณะผู้วิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดของหน่วยย่อยใน
สังคม ยั งเป็ น เรื่องส าคัญ และควรได้รับ การแก้ไขอย่างเร่งด่วน งานวิจัยในส่ วนนี้มุ่ งที่จะศึกษาให้ เห็ นถึงปัญ หา
อุป สรรค และแนวทางในการแก้ไขเพื่อขจัดปัญ หานี้แบบยั่งยืน โดยประชาชนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น เด็ก ครู
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และภาคสังคมในชุมชนนั้น ๆ มีส่วนสาคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยงานวิจัยนี้มุ่ง
ศึกษาระดับ ชุมชนใน ๔ จั งหวัด ที่ ตั้งอยู่ ใน ๔ ภาค ซึ่งประกอบไปด้ว ย จังหวัดเชียงราย (ภาคเหนือ ) จังหวัด
อุดรธานี (ภาคอีสาน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาคกลาง) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาคใต้) ซึ่งเป็นพื้นที่หลักใน
การวิจัยทั้งในส่วนของ Positive Parenting และ Healthy Gamers ด้วยเช่นกัน

1

Global Study on Homicide: Gender-related Killing of Women and Girls 2018
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH๒๐๑๘/GSH๑๘_Genderrelated_killing_of_women_and_girls.pdf
2
Global Study on Homicide: Killing of Children and Young Adults ๒๐๑๙ https://www.unodc.org/documents/dataand-analysis/gsh/Booklet_๖new.pdf
3
Fact and Figures: Ending Violence against Women ๒๐๑๘
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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โครงสร้ า งหลั ก ของงานวิ จั ย นี้ มุ่ ง ที่ จ ะศึ ก ษาทั้ ง ในส่ ว นของการป้ อ งกั น (Prevention) การปกป้ อ ง
(Protection) และการส่งเสริม (Promotion) ด้วย ทั้งนี้ในการดาเนินการวิจัยในแต่ละส่วนจะมีกิจกรรมที่ใช้ในการ
วิจัยที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
คุ้มครองการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
๒. เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ทักษะการจัดการกับความรุนแรงรวมถึงทักษะในการให้ความช่วยเหลือกรณี
คนที่ได้รับผลจากความรุนแรงในครอบครัว
๓. เพื่อศึกษาถึงกฎหมายที่เหมาะสมที่จะใช้กับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้ดีกว่าที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
๔. เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งโดยการสร้างพี่เลี้ยงชุมชนที่สามารถให้ความช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้ที่
ได้รับมาให้กับผู้อื่นในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
๑. เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
๒. ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ผู้นาชุมชน
๓. เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น
พื้นที่ดาเนินการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
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แผนกิจกรรม
แผนงานโครงการที่ ๓ โครงการขั บ เคลื่ อ นองค์ ค วามรู้ จ ากการวิ จั ย เพื่ อ ลดการท าร้ า ยทางร่ า งกายและ
การไม่เพิกเฉยต่อการกระทาผิดในครอบครัว ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้
การป้องกัน (Prevention)
▪ กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รวมถึงความรู้ทางด้านกฎหมายต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อง เด็ ก นั ก เรีย น นั กศึ ก ษา ครู อาจารย์ และผู้ น าชุ ม ชน ประมาณ ๓๐๐ คน/ครั้ง x ๔ จว.
รวม ๑,๒๐๐ คน
▪ กิจกรรมที่ ๒ อบรมทักษะในการให้ความช่วยเหลือ และ กิจกรรมที่ ๓ อบรมทักษะในการบริหารจัดการ
ความรุนแรง ให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐประมาณ ๒๕๐ คน/ครั้ง x ๔
จว. รวม ๑,๐๐๐ คน
การปกป้อง (Protection)
▪ กิจกรรมที่ ๑ การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นการศึกษากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ที่
เกี่ย วกับ เรื่องความรุน แรงในครอบครัว จั ด จ้างที ม ผู้วิ จัย กฎหมาย (การศึกษาระดั บ ปริญ ญาเอกทาง
กฎหมาย จานวน ๒ คน และการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีที่สาเร็จเป็นเนติบัณฑิต จานวน
๓ คน)
▪ กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บังคับใช้กฎหมายและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว จานวน ๑๐๐ คน
การส่งเสริม(Promotion)
▪ กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง “พี่เลี้ยงชุมชน" ใน ๔ จังหวัดคุณธรรม และจังหวัดใน ๙
ภาคของประเทศ (ตามการแบ่ งพื้ น ที่ ของส่ วนราชการ) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง x ๙ ครั้ง
(ระยะเวลา ๒ วัน/ครั้ง )

งบประมาณโครงการ
แผนงานโครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อลดการทาร้ายทางร่างกาย
และการไม่เพิกเฉยต่อการกระทาผิดในครอบครัว
๕,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
Output:
๑. เกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ความรุนแรงในครอบครัว
๒. เกิ ดกลุ่ มเครือ ข่ ายในชุ มชนที่ มี ทั ก ษะในการจัด การกั บ ปั ญ หาความรุน แรงและทั ก ษะในการให้ ค วาม
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
๓. มีร่างกฎหมายที่มีความเหมาะในการใช้แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๔. เกิดกลุ่มพี่เลี้ยงชุมชนที่สามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน
Outcome:
๑. คนในชุมชนทราบถึงสิทธิที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวซึ่งสามารถนาไป
ให้คาแนะนาและช่วยเหลือคนในชุมชนได้
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๒. คนในชุมชนมีทักษะในการจัดการกับความรุนแรงและทักษะในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะนาไปสู่การลดจานวนของความรุนแรงประเภทนี้ในชุมชน
๓. สังคมมีเครื่องมือทางกฎหมายที่ใช้จัดการกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
๔. กลุ่มพี่เลี้ยงชุมชนสามารถนาความรู้ทั้งเรื่องกฎหมายพื้นฐานรวมถึงทักษะในการจัดการกับความรุนแรง
และทักษะการให้ ความช่วยเหลื อไปถ่ายทอดให้ กับคนในชุมชนกลุ่ มต่างๆ ได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพอัน
นาไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องนี้ในชุมชนอย่างยั่งยืน
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แผนงานโครงการ ๓.

Family against Violence in
Dysfunctional Family
แผนงาน/กิจกรรม
วิธีการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การป้องกัน (Prevention)
เสริมสร้างความรู้ และเพิ่มทักษะเพื่อให้คนในชุมชน (เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) มีเครื่องมือไว้สาหรับดูแลตัวเองและคนในชุมชนให้
ห่างไกลจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรมในแต่ละจังหวัด
กิจกรรมที่ ๑ การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้น 1.จัดทาแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ผลของการเรียนรู้
●กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ มี
พื้ น ฐาน สิ ท ธิ ข องเด็ ก และสิ ท ธิ ส ตรี และความรู้ ท างด้ า น 2.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สิทธิของเด็กและสิทธิสตรี และ ความรู้เข้ าใจในเรื่ อ งสิ ท ธิม นุ ษ ยชนขั้ น
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ ท างด้ า นกฎหมายต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ประเด็ น เรื่ อ งความรุ น แรงใน พื้ น ฐาน แ ล ะก ฎ ห ม าย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท
ครอบครั ว ทั้ ง กฎหมายทั่ ว ไปอย่ า งกฎหมายอาญา กฎหมายเฉพาะอย่ า ง ประเด็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
ระยะเวลา จานวน ๑ วัน/ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้ม ครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ ●เกิ ดข้อ มูลการรับ รู้และความรู้เข้าใจใน
กลุ่ ม เป้ า หมาย ประมาณ ๓๐๐ คน/ครั้ ง x๔ จว. รวม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก เป็นต้น ใน ๔ จังหวัด เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐานและ
๑,๒๐๐ คน
คุณธรรม รวม ๔ ครั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของคนในชุมชนใน
1) เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้นาชุมชน
3.ประเมินผลของการเรียนรู้ และวิเคราะห์ความแตกต่างของความรู้พื้นฐานของคน เรื่องนี้ในแต่ละพื้นที่
2) ทีมคณะทางานส่วนกลาง วิทยากร
ในชุมชนในเรื่องนี้ในแต่ละพื้นที่
กิจกรรมที่ ๒ อบรมทักษะในการให้ความช่วยเหลือ
1.พัฒ นา application เป็นช่องทางให้พ่อแม่ใช้ application สาหรับเฝ้าระวังใน ●เกิ ด ช่ อ งทางให้ พ่ อ แม่ ใ ช้ application
กิจกรรมที่ ๓ อบรมทักษะในการบริหารจัดการความรุนแรง
ปัญหาเรื่องเด็กติดเกมและความรุนแรงได้
สาหรับเฝ้าระวังในปัญหาเรื่องเด็กติดเกม
ค่ า ใช้ จ่ า ย งบประมาณอบรม ๖๐๐,๐๐๐ บาท และงบ 2.จัดอบรมการให้ความรู้ เกี่ยวกับ
และความรุนแรงได้
พั ฒ นา application ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๘๐๐,๐๐๐
▪ ทักษะในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งการแก้ปัญหาเมื่อพบเห็นความรุนแรง
●กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า รั บ การอบรมมี
บาท
เกิดต่อหน้า หรือการให้คาแนะนา หรือให้ความช่วยเหลือในภายหลังเกิด
ค วาม รู้ ด้ าน ทั กษ ะใน การให้ ค วาม
ระยะเวลา จานวน ๑ วัน/ครั้ง
เหตุ
กลุ่ ม เป้ า หมาย ประมาณ ๒๕๐ คน/ครั้ ง x๔ จว. รวม
▪ ทัก ษะในการบริห ารจัดการความรุนแรง โดยน าชุด ข้อ มูล ในการบริห าร ช่ ว ยเหลื อ สามารถน าไปใช้ แ ก้ ปั ญ หา
เรื่ อ งนี้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
๑,๐๐๐ คน
จัดการความรุนแรงไปทากิจกรรมร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่
1) ผู้ ป กครองของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ผู้ น าชุ ม ชนและ
หมายเหตุ สอดรับ กับ ยุท ธศาสตร์ต้ นแบบและมาตรการเชิงปฏิบั ติ ของ สามารถนามาถ่ายทอดให้กับคนต่อได้
เจ้าหน้าที่รัฐ
สหประชาชาติ ใ นการขจั ด ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก ในด้ า นการป้ อ งกั น ●เกิดองค์ความรู้ใหม่จากการ ชุดข้อมูลใน
2) ทีมคณะทางานส่วนกลาง วิทยากร
อาชญากรรมและกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา (United Nations การบริ ห ารจั ด การความรุ น แรง ว่ า
Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of
วัฒนธรรมในแต่ละท้องที่มีผลต่อการใช้
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แผนงาน/กิจกรรม

วิธีการ
Violence against Children in the Field of Crime Prevention and
Criminal Justice)
3. ประเมินผลของการเรียนรู้ และวิเคราะห์ผลการ การใช้ชุดข้อมูลในการบริหาร
จัดการความรุนแรง ว่าวัฒนธรรมในแต่ละท้องที่ของคนในแต่ละพื้นที่มีผลต่อ
การใช้ชุดข้อมูลหรือไม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ชุดข้อมูลหรือไม่

การปกป้อง (Protection)
เป็นการศึกษากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ทั้ง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาและ
คุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่ต่อในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ มามีการออกพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลทาให้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่สามารถใช้บังคับได้
กิ จ ก รรม ที่ ๑ การวิ จั ย เชิ งเอกส าร (Documentary โดยงานวิ จั ย มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะศึ ก ษาถึ งปั ญ หาของการแก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรงใน ●มี ง านวิ จั ย เอกสารแบบเปรี ย บเที ย บ
Research) โดยเป็ น การศึ ก ษากฎหมายที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ที่ ครอบครัวที่ยังต้องย้อนกลับมาใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน กฎหมายต่ า งประเทศเพื่ อ ให้ ไ ด้ ร่ า ง
เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ ในขณะเดียวกันก็มุ่งที่จะศึกษาถึงข้อ เสียที่ จะเกิดในทาง ก ฎ ห ม า ย ฉ บั บ แ ก้ ไข น า เส น อ ต่ อ
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท
ปฏิบัติหากปล่อยให้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การยกร่ า ง
กลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยกฎหมายรวม ๕ คน ประกอบด้วย
๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ
กฏหมาย
การวิจัยในส่วนนี้จะเป็นการวิจัยเอกสารแบบเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ ●สามารถนาผลจากการวิจยั ไปรับฟังความ
- การศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมาย จานวน ๒ คน
การศึกษาระดับ ปริญ ญาโทหรือปริญ ญาตรีที่สาเร็จเป็ น เพื่อให้ได้ร่างกฎหมายฉบับแก้ไข
คิดเห็นจากประชาชน ในปีต่อไปได้
เนติบัณฑิต จานวน ๓ คน
กิ จ กรรมที่ ๒ จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ กั บ ผู้ บั ง คั บ ใช้ จัดเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นถึงปัญ หาและอุปสรรคจากบทกฎหมายและปัญหา ●มี ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ถึ ง ปั ญ หาและ
กฎหมายและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหา ในทางปฏิ บั ติ ที่ ท าให้ ไม่ ส ามารถแก้ ไขเรื่ อ งความรุ น แรงในครอบครั ว ได้ อ ย่ า งมี อุ ป สรรคจากบทกฎหมายและปั ญ หา
เรื่องความรุนแรงในครอบครัว
ประสิทธิภาพ ซึ่งผลของการทากิจกรรมในส่วนนี้ถือเป็น การวิจัยในเชิงประจักษ์ ในทางปฏิ บั ติ ที่ ท าให้ ไม่ ส ามารถแก้ ไ ข
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท
(Empirical Research) ซึ่ งเป็ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ ท าไปสู่ ก ารวิ เคราะห์ แ ละน าเสนอ เรื่องความรุนแรงในครอบครัวได้
กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๑๐๐ คน
ความเป็ น ไปได้ ข องร่ า งกฎหมายที่ จ ะน ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หาที่ ม าจากเครื่ อ งมื อ ทาง
กฎหมายที่ใช้ป้องกันและปราบปรามการกระทาความรุนแรงในครอบครัว

การส่งเสริม (Promotion)
เสริมสร้างความรู้ และเพิ่มทักษะเพื่อให้คนในชุมชน (เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) มีเครื่องมือไว้สาหรับดูแลตัวเองและคนในชุมชน
ให้ห่างไกลจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรมในแต่ละจังหวัด
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพี่เลี้ยงชุมชน
1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้ นฐาน สิท ธิของเด็กและสิทธิสตรี 1. กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เข้ ารั บ การอบรมได้
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วิธีการ
และความรู้ทางด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นเรื่องความรุ นแรงใน
ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง x ๙ ครั้ง รวม
ครอบครั ว ทั้ งกฎหมายทั่ ว ไปอย่ า งกฎหมายอาญา กฎหมายเฉพาะอย่ า ง
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
ระยะเวลา จานวน ๒ วัน/ครั้ง
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก เป็นต้น ใน ๔ จังหวัด
พื้นที่ ๔ จังหวัดคุณธรรม และจังหวัดใน ๙ ภาคของประเทศ
คุณธรรม รวม ๔ ครั้ง
(ตามการแบ่งพื้นที่ของส่วนราชการ)
2. ประเมินผลของการเรียนรู้ของพี่เลี่ยงชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๕๐ คน/ครั้ง x ๙ ภาค รวม ๔๕๐
คน
1) นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู อาจารย์ ผู้ น าชุ ม ชน และ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ที ม คณะท างานส่ ว นกลาง วิ ท ยากรร่ ว มจากหน่ ว ยงาน
ส่งเสริมในจังหวัด เช่น พนัก งานอัยการ เจ้าหน้าที่ตารวจ
เจ้าหน้าที่พม.จังหวัด และบุคคลในท้องที่นั้น ๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เรีย นรู้กั บ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จริง ได้ ฝึ ก
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาจากตั ว อย่ า งที่ เคย
เกิ ด ขึ้ น จริ ง ได้ ฝึ ก วิ ธี ก ารน าเสนอ
ความรู้ที่ ตนได้รับเพื่อน าไปถ่ายทอด
กับบุคคลอื่นในชุมชนของตัวเองได้
2. เกิดพี่เลี้ยงชุมชน เพื่อให้การแก้ปัญหา
เรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นการ
แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและมีความ
ยั่งยืนมากขึ้น
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งบประมาณ(บาท)

แผนงานการบูรณาการจัดการองค์ความรู้
▪ พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือส่งเสริมเพื่อการพัฒนา ระบบการประเมินสถานการณ์ /
เครื่องมือส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย (๕ ครั้ง)
▪ สารวจข้อมูลสถานภาพปัญหาและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด

๑,๓๗๐,๙๐๐

แผนงานการจัดการองค์ความรู้สื่อสารต่อสาธารณะ
▪ กิจกรรมเวทีวิชาการ [Positive Parenting Against Violence Society PPP Model]
(๓ ครั้ง) โดยเชิ ญ กลไก/แกนน า รูป ธรรมความส าเร็จ มี เป็ น Case เพื่ อ ให้ เกิด การ
วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน

๘๘๙,๙๘๐

แผนงานการบริหารจัดการโครงการ
▪ พัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อเป็น Platform ศูนย์กลางของข้อมูล การสื่อสารของโครงการ
และให้คาปรึกษากับพื้นที่
▪ จัดทีมประเมินติดตามผลสาเร็จโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
▪ จัดทีมอานวยการติดต่อประสานจัดการงานเบิกจ่ายและรวบรวมรายงานนาเสนอต่อ
แหล่งทุน
▪ ค่าใช้จ่ายในการกากับ ติดตามโครงการ ทั้งประชุมติดตาม ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง ลงพื้นที่
ติดตามงาน ๖ ครั้ง

๑,๔๔๑,๗๕๐

รวม

๓,๗๐๒,๖๓๐

แผนงานโครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพจิตต่อผู้ปกครอง
แกนนาพลังบวก
▪ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ มย่อยคณะทางานพัฒ นาครอบครัวฯ (๒ วัน )
จานวน ๖ ครั้ง ในพื้นที่ ๔ จังหวัด
▪ จัดเวทีเสวนาเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน และสร้างตลาดการเรียนรู้ระหว่างกันแบบกลุม่
ใหญ่ (KM conference) ในพื้นที่ ๔ จังหวัด

๑,๔๓๙,๒๐๐

ภาคีครอบครัว (ระดับจังหวัด)
▪ จัด เวที ป ระชุ ม เชิ งปฏิบั ติ การพั ฒ นาคณะท างานพั ฒ นาครอบครัว และแกนน าจาก
เครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ประมาณ ๕๐ คน (๒ วัน ) ในพื้ น ที่ ๔ จังหวัด จานวน ๒ ครั้ง /
จังหวัด
▪ จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ “ภาคี ค รอบครั ว ” และติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของการ
ดาเนินงาน (ด้วยระบบ KM conference) ในพื้นที่ ๔ จังหวัด จานวน ๒ ครั้ง/จังหวัด

๑,๑๐๑,๒๐๐

ครอบครัวพลังบวก
▪ จัด เวทีป ระชุม เชิง ปฏิบัติการค่า ยพลัง บวก (๒ วัน ) จานวน ๓ ค่า ย /จัง หวัด ให้กับ
ครอบครัว ในพื้น ที่ในระดับ ตาบล/อาเภอ จานวน ๕๐ ครอบครัว ประมาณ ๑๕๐-

๒,๓๐๔,๘๐๐
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งบประมาณ(บาท)

๒๐๐ คน ในพื้นที่ ๔ จังหวัด
▪ จัดกิจกรรมตลาดนัด “มหัศจรรย์ วันครอบครัวยิ้ม ”จานวน ๓ ครั้ง/จังหวัด เปิดพื้นที่
สร้างสรรค์สาหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ เข้าร่วมโครงการ และครอบครัวอื่น ๆ
ประมาณ ๘๐-๑๐๐ คน
รวม

๔,๘๔๕,๒๐๐

รวมแผนงานกลางและโครงการ ที่ศูนย์คุณธรรมดูแล

๘,๕๔๗,๘๓๐

ค่าธรรมเนียม(๑๐%)

๘๕๔,๗๘๓

รวมทั้งสิ้น

๙,๔๐๒,๖๑๓

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย Healthy
Gamer
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างหน่วยปฏิบัติการ Healthy Gamer (Healthy GamerHG Operation Unit) จานวน ๓ ค่าย
 ส่งเสริมหน่วยปฏิบัติการ Healthy Gamer ดาเนินการต่อเนื่องจากการอบรม ผ่าน
ระบบดิจิทัล

๒,๐๐๐,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยปฏิบัติการ Healthy Gamer
▪ จัดทาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.healthygamer.net ในรูปแบบ web responsive
(รองรับการใช้งานจาก smartphone)
▪ จัดท า Line Official Account เพื่ อใช้ในการประชาสัม พั น ธ์ เผยแพร่ข่าวสาร สร้าง
online community และให้คาปรึกษาแนะนาแบบ online

๑,๑๘๐,๐๐๐

กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาวิจัยประสิทธิผลของโครงการ
 นิเทศ ติดตาม สนับสนุน empower เพื่อให้เกิดการสร้างเป็นเครือข่ายภายในชุมชนที่
ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 ศึกษาวิจัยประสิทธิผลของโครงการแก้ปัญหาเด็กติดเกม

๑,๓๐๐,๐๐๐

แผนงานโครงการแก้ปัญหาเด็กติดเกม

รวม

๔,๔๘๐,๐๐๐

ค่าธรรมเนียมสถาบัน (๑๐%)

๔๔๘,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น

๔,๙๒๘,๐๐๐

แผนงานโครงการขับเคลื่อนองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อลดการทาร้ายทางร่างกายและการไม่เพิกเฉยต่อการกระทา
ผิดในครอบครัว
การป้องกัน (Prevention)
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แผนงาน/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

▪ กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน รวมถึงความรู้ทางด้าน
กฎหมายต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เด็ ก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู อาจารย์ และผู้ น าชุ ม ชน
ประมาณ ๓๐๐ คน/ครั้ง x ๔ จว. รวม ๑,๒๐๐ คน
▪ กิจกรรมที่ ๒ อบรมทักษะในการให้ความช่วยเหลือ และ กิจกรรมที่ ๓ อบรมทักษะใน
การบริหารจั ด การความรุน แรง ให้ ผู้ป กครองของนั กเรียนนั กศึกษา ผู้น าชุ ม ชนและ
เจ้าหน้าที่รัฐประมาณ ๒๕๐ คน/ครั้ง x ๔ จว. รวม ๑,๐๐๐ คน

๖๕๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐

การปกป้อง (Protection)
▪ กิ จ กรรมที่ ๑ การวิ จั ย เชิ ง เอกสาร (Documentary Research) โดยเป็ น การศึ ก ษา
กฎหมายที่ ใช้ บั ง คั บ อยู่ ที่ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งความรุน แรงในครอบครัว จั ด จ้ า งที ม ผู้ วิ จั ย
กฎหมาย (การศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมาย จานวน ๒ คน และการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาตรีที่สาเร็จเป็นเนติบัณฑิต จานวน ๓ คน)
▪ กิ จ กรรมที่ ๒ จั ด อบรมเชิง ปฏิบั ติ การให้ กับ ผู้ บั งคับ ใช้ กฎหมายและบุ คคลที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว จานวน ๑๐๐ คน

๑,๕๖๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

การส่งเสริม(Promotion)
▪ กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง “พี่เลี้ยงชุมชน" ใน ๔ จังหวัดคุณธรรม
และจังหวัดใน ๙ ภาคของประเทศ (ตามการแบ่งพื้นที่ของส่วนราชการ) งบประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง x ๙ ครั้ง (ระยะเวลา ๒ วัน/ครั้ง )

๑,๘๐๐,๐๐๐

รวม

๕,๐๕๐,๐๐๐

ค่าธรรมเนียมสถาบัน (๑๐%)

๕๐๕,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น

๕,๕๕๕,๐๐๐

รวมงบประมาณทั้ง ๓ หน่วยงาน

๑๙,๘๘๕,๖๑๓

116

งบประมาณสนับสนุนจาก
เงินทุนที่ได้รับอนุมัติ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เนื่องด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในรายการงบบุคลากร และรายการงบดาเนินงาน มีบางรายการที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ได้ประมาณการ
ไว้ และบางรายการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทาแผนการใช้เงินทุนของศูนย์
คุณธรรม สาหรับงบประมาณที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งรายการงบประมาณที่มีความจาเป็นเพิ่มเติม โดยได้รับการอนุมัติตามมติ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๗ (๑/๒๕๖๔) ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายการดังนี้
ที่
๑
๒

หมวด/รายการค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร
๑.๑ หมวดเงินเดือน
๑.๒ หมวดสวัสดิการ
งบดาเนินงาน
๒.๑ งบที่ไม่ได้รับจัดสรร/ไม่เพียงพอ
๒.๒ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกรองน้า
๒.๓ จัดจ้างสารวจโครงสร้างอาคารพื้นที่ตั้ง
สานักงานเพื่อการปรับปรุง

๒.๔ โครงการปรับปรุงระบบภาพและเสียง
ในห้องประชุม
๓

งบพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรม
๓.๑ จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะการจัดทาระบบบริหารงานศูนย์
คุณธรรม (ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย)

๓.๒ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
สานักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น

จานวนงบประมาณ
วัตถุประสงค์
๒,๒๕๙,๔๑๗
๑,๘๓๑,๘๑๒ เพื่อให้มีงบประมาณด้านบุคลากรเพียงพอ
๔๒๗,๖๐๕ ตามรายการทีไ่ ด้ประมาณการไว้
๑,๖๕๑,๗๐๙
๗๗๑,๗๐๙ เพือ่ ให้มีงบประมาณดาเนินงานในรายการค่า
ใช้สอยและค่าตอบแทนเพียงพอตามรายการ
ที่ได้ประมาณการไว้
๓๐,๐๐๐ เพื่อให้ได้ครุภณ
ั ฑ์เครื่องกรองน้าที่มี
ประสิทธิภาพสาหรับใช้งานในองค์กร
๕๐๐,๐๐๐ เพื่อให้ได้แบบโครงร่างการปรับปรุงอาคารพื้น
ที่ตั้งสานักงาน (พิมพ์เขียว) สาหรับใช้
ในการของบประมาณในการปรับปรุงอาคาร
พื้นที่ตั้งสานักงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕
๓๕๐,๐๐๐ เพื่อปรับปรุงระบบภาพและเสียงในห้อง
ประชุม ๑ ชั้น ๑๖ ของศูนย์คุณธรรม ทาให้
การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕๖๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจของ
ศูนย์คุณธรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลัก
ธรรมาภิบาล สอดคล้องกับข้อกาหนด ข้อ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง โดยให้มผี ลย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นการ
จ้างต่อเนื่อง
๒๐๐,๐๐๐ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานพัสดุให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีผลย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นการ
จ้างต่อเนื่อง
๔,๔๗๑,๑๒๖
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แผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
โครงการ : สื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team”
งบประมาณ : 1,237,500 บาท
แผนงาน : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้อง :
R
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ ๑๐ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R
R
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านสังคม
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : สืบเนื่องจากแผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ โดยให้ความสาคัญกับการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การหล่อหลอมคุณค่าที่ดมี ีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย จิตสาธารณะที่คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรม
ของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถ”ี การดาเนินชีวิต โดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้
มีความสมบูรณ์ ศูนย์คุณธรรม เล็งเห็นความสาคัญในการเสริมสร้าง ส่งเสริมให้คนในชาติมีความสามัคคี ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มีอตั ลักษณ์และความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก โดยเฉพาะแผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จึงได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญใน
การขับเคลื่อนค่านิยมคุณธรรมประจาชาติแบบ Quick Win โดยเน้นการเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมประจาชาติพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม จึงได้ดาเนินการในโครงการสื่อสารรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมของสังคมไทย ดาเนินการ
สื่อสารเสริมเสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมประจาชาติ ผ่านการสื่อสารหลายรูปแบบ ได้แก่ New Media Social Media Viral Video Infographic วีดที ัศน์ การแสดง สื่อสารสนเทศ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ (แบนเนอร์ทางโซเชียลมีเดีย) สื่อกระจายเสียง (รายการวิทยุ) สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน
วัตถุประสงค์
1. รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ยึดมั่นในสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคีผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
2. รณรงค์ส่งเสริมทักษะดิจิทัล เพือ่ การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร สาหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน
3. ส่งเสริมกลไกการขับเคลื่อนในองค์กรเครือข่ายทางสังคม เพือ่ การปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
4. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจหลักคุณธรรมในการดาเนินชีวิตเพือ่ นาไปสู่การพัฒนาตนเองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความเข้าใจ มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์เพือ่ ส่วนรวม
5. เผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ :
1) เกิดสื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาทั้ง On Air Online On Ground ดังนี้
- รายการโทรทัศน์ จานวน 20 ตอน แชร์ผ่าน Online
- เว็บไซต์ ยูทูบ เพจ/เฟสบุค๊ 20 เครือข่าย ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจ ผ่านกิจกรรม On Ground อย่างน้อย 20 ครั้ง
2) Social Network เนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม หรือ content based เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา อย่างน้อย 100 content และถูกแชร์ตอ่ ไปยังเครือข่าย Social Network อย่างน้อย 20 เครือข่าย
3) การเข้าถึงของเครือข่ายเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนในการเข้าชมผ่านสื่อ จานวน 7,000,000 คน
4) ขยายผลในระดับองค์กร ภาคี เครือข่าย Co Brand 20 องค์กร
5) ขยายผลในระดับภูมิภาค ประชาสัมพันธ์จังหวัด, เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, สภาเด็กและเยาวชน 77 จังหวัด
การประเมินผล : ประเมินจากการสารวจความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการฯ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
.....................................................................................................
1. เกิดกระแสส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ยึดมั่นในสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคีผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
2.เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะดิจิทัลเพือ่ การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
- เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
3. มีกลไกการขับเคลื่อนเพือ่ การปรับเปลี่ยนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
4. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนรับรู้และเข้าใจหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความเข้าใจและสร้างสรรค์
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รายการ

งบโครงการ 1,237,500 บาท
กิจกรรมที่ 1 การต่อยอดพัฒนาทักษะการสื่อสารเสริมสร้าง
ค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
“MORAL Digital Team”
1.1 พัฒนาเนื้อหาคุณภาพ Media Lab
เพือ่ ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจในการดาเนินการสื่อสาร
เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรม “MORAL Digital Team”
จานวน 2 ครั้ง
1.2 Content Management
ปฏิบัตกิ ารสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมประจาชาติ และวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์ (ทีมบริหารจัดการ Content) เพือ่ การยอมรับ
ค่านิยมคุณธรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดี ร่วมกับ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด, สภาเด็กและเยาวชน และภาคีองค์กร
Co Brandระดับภูมิภาค4 ภาค
กิจกรรมที่ 2 การดาเนินกิจกรรม On Air
2.1 รายการ “กล้าทาดี...ทาดีไม่ตอ้ งเดี๋ยว” ความยาวไม่เกิน
30 นาที พร้อมเผยแพร่ Digital Content ทางโซเชียลมีเดีย
กิจกรรมที่ 3 การดาเนินกิจกรรม Online
3.1 Digital Content:ผลิตเนื้อหาองค์ความรู้ดา้ นการส่งเสริม
ค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ในรูปแบบดิจิทัล
กระจายไปยังช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
กิจกรรมที่ 4 การดาเนินกิจกรรม On Ground
4.1 กิจกรรม Field trip“ทาดีไม่ตอ้ งเดี๋ยว” (In house Co
Brand พาสื่อมวลชนแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดาเนินงาน
ขับเคลื่อนค่านิยมคุณธรรมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของ
องค์กร Co Brand เพือ่ ให้สื่อช่วยขยายผลสู่สาธารณะทั่ว
ประเทศ) จานวน 2 พืน้ ที่
4.2 ปฏิบัตกิ ารเปลี่ยนสังคมผ่านสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคม
ไทย (กลไกขับเคลื่อนและพัฒนาการปรับเปลี่ยนค่านิยม
คุณธรรมและวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุข) หลักสูตรอบรม
คุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน "การสื่อสารยุคดิจิทัล” 1 รุ่น
กิจกรรมที่ 5 งบบริหารจัดการโครงการ
- ค่าจัดส่งไปรษณีย์ /วัสดุอปุ กรณ์/ถ่ายเอกสาร/ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

เป้าหมาย

งบประมาณ
(บาท)

พื้นทีด่ าเนินการ
(ระบุชุมชน
ตาบล อาเภอ
จังหวัด)

ต.ค.

พ.ศ. 2563
พ.ย.

หน่วยนับ

จานวน

ธ.ค.

จานวน
แกนนาสื่อ
(องค์กร/คน)

20 คน

159,400

กรุงเทพฯ

จานวน
แกนนาสื่อ
ในภูมิภาค
(องค์กร/คน)

ภาคละ
20 คน
4 ภาค
รวม
จานวน
80 คน

437,600

อุดรธานี
เชียงราย
อยุธยา
สุราษฏร์ธานี

รายการ
โทรทัศน์
(ตอน)

40 ตอน

232,000

กรุงเทพฯ

23,200

Viral Clip

1 เรื่อง

60,000

ส่วนกลาง กทม.

60,000

กิจกรรม

2 ครั้ง/พืน้ ที่

58,200

พิจิตร และ
นครศรีธรรมราช

จานวน 1 รุ่น 50 คน
การจัดอบรมฯ
และแกนนา
สื่อเข้าร่วม

90,300

อบรมใน กทม.

200,000
1,237,500
1,237,500
100

สานักงาน

ม.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุ วันทีด่ าเนินการ)
พ.ศ. 2564
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

79,700

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

79,700

109,400

29,100

ผู้รับผิดชอบ

23,200

109,400

23,200

23,200

กลุ่มงานสื่อสารฯ

109,400

23,200

ก.ย.

23,200

109,400

23,200

23,200

กลุ่มงานสื่อสารฯ

23,200

23,200 กลุ่มงานสื่อสารฯ

กลุ่มงานสื่อสารฯ

29,100

กลุ่มงานสื่อสารฯ

90,300

กลุ่มงานสื่อสารฯ

16,666 16,666 16,668 16,666 16,666 16,668 16,666 16,666 16,668 16,666 16,666 16,668 กลุ่มงานสื่อสารฯ
16,666 125,466 99,868 149,266 39,866 178,368 119,566 149,266 130,168 149,266 39,866 39,868
242,000
367,500
399,000
229,000
20
30
32
19
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมด้านคุณธรรม
งบประมาณ 2,124,500 บาท
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R
ความสอดคล้อง :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
R
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R
แผนปฏิรปู ประเทศ : ด้านสังคม
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป กระบวนการพัฒนามนุษย์ในมิตคิ ณ
ุ ธรรมควรเน้นในลักษณะของการส่งเสริมให้คนในสังคมเกิดแรงบันดาลใจในการทาความดีจนนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และในขณะเดียวกันต้องมีการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หล่อเลี้ยง และรักษาแรงบันดาลใจในการทาความดี รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม
ที่มีความยัง่ ยืน และทาให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้คอื การส่งเสริมให้ “เจ้าของความรู้” มีการจัดการความรู้ดา้ นคุณธรรมที่เกิดจากปฏิบัตกิ ารจริงในชีวติ ประจาวัน ควบคูก่ บั การสร้างพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการนาความรู้นนั้ ไปเผยแพร่ ขยายผล หรือต่อยอดต่อไป โดยการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่ชว่ ยให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ คือ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน
ศูนย์คณ
ุ ธรรมจึงจัดทาโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมนาความรู้เรื่องการจัดการความรู้ไปใช้พฒ
ั นาองค์ความรู้ดา้ นคุณธรรม และขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมระดับพื้นที่ ควบคูไ่ ปกับการที่ศนู ย์คณ
ุ ธรรมจะดาเนินการพัฒนาโมเดลการจัดการความรู้ดา้ นคุณธรรม
ระดับพื้นที่ของเครือข่ายทางสังคม เพื่อนาไปสู่การขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมที่อยูบ่ นพื้นฐานของงานจัดการความรู้ รวมทั้งเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมนาความรู้เรื่องการจัดการความรู้ไปใช้พฒ
ั นาองค์ความรู้ดา้ นคุณธรรม และขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมระดับพื้นที่
2. เพื่อพัฒนาโมเดลการจัดการความรู้ดา้ นคุณธรรมระดับพื้นที่ของเครือข่ายทางสังคมที่สามารถนาไปใช้ขบั เคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ และใช้กาหนดเป็นแนวนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย
3. เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและเกิดการนาองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ เผยแพร่ ขยายผล หรือต่อยอด
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
เป้าหมาย

รายการ
หน่วยนับ
งบโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมด้านคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1 การจัดการความรูเ้ พือ่ ขับเคลือ่ นคุณธรรม
องค์ความรู้
ระดับพืน้ ที่ ในพืน้ ทีน่ าร่อง 4 ภูมิภาค
(ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้)
ภูมิภาคละ 1 พื้นที่ รวม 4 พื้นที่
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop) การจัดการ
ความรู้เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่
1.2 จัดเวทีนาเสนอองค์ความรู้ดา้ นคุณธรรมที่เกิดจาก
การจัดการความรู้ระดับพื้นที่ในพื้นที่นาร่อง 4 ภูมิภาค
1.3 จัดทาองค์ความรู้ดา้ นคุณธรรมที่เกิดจากการจัดการ
ความรู้ระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาโมเดลการจัดการความรูด้ า้ น
คุณธรรมระดับพืน้ ทีข่ องเครือข่ายทางสังคม

2.1 การศึกษาและพัฒนาโมเดลการจัดการความรู้ดา้ น
คุณธรรมระดับพื้นที่ของเครือข่ายทางสังคม
กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมวิชาการด้านคุณธรรม
3.1 จัดประชุมวิชาการด้านคุณธรรม
รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

จานวน
องค์ความรู้ในประเด็นคุณธรรม
ที่เกิดจากการจัดการความรู้ของ
เครือข่ายทางสังคม ในพื้นที่
นาร่อง 4 ภูมิภาค รวมทั้งหมด
4 เรื่อง

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ทีด่ าเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2563
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

225,000
√

225,000
√

225,000
√

เม.ย.

พ.ศ. 2564
พ.ค.

ผูร้ บั ผิดชอบ
มิ.ย.

225,000
√

200,000

ประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม
จานวน 1 ครั้ง

200,000
√

200,000
√

ก.ย.

200,000
√

400,000
โมเดลการจัดการความรู้ดา้ น
คุณธรรมระดับพื้นที่ของ
เครือข่ายทางสังคม อย่างน้อย
1 โมเดล

ส.ค.

2,124,500
1,500,000 กรุงเทพฯ และพื้นที่จังหวัด
ที่เป็นศูนย์กลางในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางและภาคใต้
900,000

โมเดล

ก.ค.

400,000 กรุงเทพฯ และพื้นที่จังหวัด
ที่เป็นศูนย์กลางในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางและภาคใต้
400,000
224,500 กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
224,500
2,124,500
2,124,500
100

150,000
√

-

225,000
10.59

225,000

225,000

225,000
675,000
31.77

225,000

-

224,500
574,500
724,500
34.10

150,000
√

100,000
√

150,000

300,000

200,000
500,000
23.54

-
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แผนปฏิบตั ิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศุนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
งบประมาณ : 244,700 บาท
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R
ความสอดคล้อง :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)/ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
R
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (หลัก)/ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
R
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน/ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาครัฐ
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์/ การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร สานักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : หัวใจสาคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ คือ บุคลากรภาครัฐ ที่จะเป็นกลไกสาคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset)
เพิ่มทักษะสมรรถนะที่จาเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน ให้มีสมรรถนะสูงปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรมพร้อมนาการพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์คุณธรรมให้มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน /เพื่อพัฒนาระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุนการการบรรลุเป้าหมายของศูนย์คุณธรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรม
ให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ /เพื่อพัฒนาศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมการบรรลุเป้าหมายของศูนย์คุณธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ต.ค. 2563 - 31 ก.ย. 2564
ตัวชี้วัดความสาเร็จ : บุคลากรของศูนย์คุณธรรมร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะและทักษะหลัก รวมถึงทักษะเสริมที่จาเป็นค่านิยมขององค์กรและตามบทบาทของตนศูนย์คุณธรรม มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์คุณธรรม
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายระดับประเทศ/ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง ฯ ยุทธศาสตร์และนโยบายของศูนย์คุณธรรม
การประเมินผล : จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ / การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ผลสัมฤทธิห์ รือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บุคลากรของศูนย์คุณธรรม มีสมรรถนะและศักยภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ /ศูนย์คุณธรรม เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีกระบวนการส่งเสริมการใช้พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน
รายการ
เป้าหมาย
งบประมาณ
พื้นที่
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุ วันที่ดาเนินการ)
(บาท) ดาเนินการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
(ระบุ
หน่วยนับ จานวน
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ชุ
ม
ชน
งบโครงการพัฒนาขีดความสามารถของศุนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรศูนย์คุณธรรมให้มีสมรรถนะสูง
ปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพและยึดมั่นในคุณธรรม พร้อมนาการ
พัฒนาประเทศ
1.1 การพัฒนาบุคลากรศูนย์คุณธรรม (in house) เกีย่ วกับ
ครั้ง
2
54,600 กรุงเทพฯ
27,300
27,300
มาตรฐานของศูนย์ตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ครั้ง
4
80,400 กรุงเทพฯ
20,100
20,100
20,100
20,100
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์คุณธรรมให้เป็น
องค์กรคุณธรรมโดยส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์กร และพฤติกรรม
คุณธรรมเป็นองค์ประกอบสาคัญในการบริหารงานบุคคล
2.1 การดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กร
ครั้ง
2
3,100 กรุงเทพฯ
1,550
1,550
คุณธรรมของเจ้าหน้าที่ภายใต้วฒ
ั นธรรมองค์กร (MORAL) ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่สนับสนุนการพัฒนาศูนย์
ครั้ง
1
106,600 จ.ราชบุรี/
106,600
คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรม
เพชรบุรี
รวมการใช้จ่ายรายเดือน
244,700
1,550 20,100 27,300 106,600 20,100 27,300
20,100
1,550
20,100
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
244,700
21,650
154,000
47,400
21,650
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
100
9
63
19
9

ผรบผดชอบ
ู้ ั ิ

สานกบรหารฯ
ั ิ
สานกบรหารฯ
ั ิ

คณะทางาน
ขบเคลอนฯ
ั ื่
สานกบรหารฯ
ั ิ
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แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี
งบประมาณ : 3,910,500 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
แผนงาน : แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
ความสอดคล้อง :
R แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 10 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐและการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
R แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มศูนย์ขอ้ มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม” และมีภารกิจหลักที่สาคัญในการประสานความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมในทุกภาคส่วนในสังคม มีการสนับสนุน
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้จัดทาและพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้ดา้ นคุณธรรมในพืน้ ที่ตา่ งๆ ทั่วประเทศ และได้ตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือเพือ่ พัฒนาคุณธรรมความดีที่ให้บริการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ ศูนย์คุณธรรมจึงได้ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพือ่ เผยแพร่นวัตกรรมองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมคุณธรรม ผ่านระบบ “Digital platform” เพือ่ สนับสนุนในการให้บริการที่กอ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์ :
1. เพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการสมาชิกและฐานข้อมูลเครือข่ายองค์กรคุณธรรมเพือ่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรเครือข่าย ทั้ง 6 ภาคส่วน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ เป็นแหล่งทรัพยากรองค์ความรู้นวัตกรรมให้แก่องค์กรเครือข่าย
2. เพือ่ พัฒนาระบบสื่อสารสนเทศการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรมเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented reality) ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ปลูกจิตสานึกและสร้าง เสริมค่านิยมที่ดใี นสังคมไทย
3.เพือ่ พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีดจิ ิทัล ให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น ระบบสารสนเทศ มีความมั่นคงปลอดภัยสามารถเพิม่ ศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ในการบูรณาการภาครัฐ (Government Integration)
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ : ความสาเร็จในการพัฒนาระบบจานวน 4 ระบบ
การประเมินผล : ความพึงพอใจขอผู้ใช้งานระบบ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ : ศูนย์คุณธรรมสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ดว้ ยเทคโนโลยีดจิ ิทัล ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการ
โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการ
สมาชิกเครือข่ายองค์กรคุณธรรม และวิทยากรคุณธรรม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและออกแบบฐานข้อมูล
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการดูแลระบบเว็บไซต์
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารการติดตาม
กระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม (BI)
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและออกแบบฐานข้อมูล
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินวัดระดับองค์กรคุณธรรม (OI)
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา ระบบโมบายแอพลิเคชันการให้บริการ
ระบบสื่อสารสนเทศการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรมเสมือนจริง
โดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented reality)
- ค่าใช้จ่ายในการออกแบบระบบเสมือนจริง AR
- ค่าใช้จ่ายในพัฒนาระบบโมบายแอพลิเคชัน
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นิทรรศการ 3 มิติ
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนการดาเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน (PMS)

เป้าหมาย
หน่วยนับ

จานวน

ระบบ

1

ระบบ

ระบบ

ระบบ

1

1

1

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
ดาเนินการ
450,000

480,000

1,100,000

1,300,000

ต.ค.

พ.ศ. 2563
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุ วันทีด่ าเนินการ)
พ.ศ. 2564
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

ผรบผดชอบ
ู้ ั ิ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ศคธ.

ก.ย.
ศนยขอมลฯ
์ ้

150,000

150,000

150,000

160,000

160,000

160,000

ศคธ.

ศนยขอมลฯ
์ ้

ศคธ.

ศนยขอมลฯ
์ ้
350,000

400,000

350,000

260,000

520,000

520,000

ศคธ.

ศนยขอมลฯ
์ ้
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รายการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ

- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนาการพัฒนาระบบประเมินผล
- ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาระบบ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ การบริหารจัดการโครงการ
- ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ
- การจัดประชุมหารือออกแบบระบบและติดตามประเมินผล
รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

จานวน

งบประมาณ
พื้นที่
(บาท)
ดาเนินการ

ต.ค.

พ.ศ. 2563
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุ วันทีด่ าเนินการ)
พ.ศ. 2564
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ศคธ.
220,500
330,000
30,000
3,910,500
3,910,500
100

ศูนย์ข้อมูลฯ
73,500
150,000

-

6,000
0.15

73,500
150,000

73,500
30,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000 310,000 616,000 223,500 310,000 926,000 223,500 316,000 870,000 109,500
1,149,500
1,459,500
1,295,500
29.40
37.32
33.13
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการสมัชชาคุณธรรม
งบประมาณ : 11,159,300 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมืน่ เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ความสอดคล้อง :
R
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R
แผนปฏิรปู ประเทศ : ด้านสังคม
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย มัน่ คง มัง่ คั่ง ยัง่ ยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐ เพื่อสร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ที่เกีย่ วข้องในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของสังคมไทย ตอบสนอง
แนวนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรตามมาตรา 7 (1) ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และบรรลุผล
ตามแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561-2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนและดาเนินการจัดสมัชชาคุณธรรม และกลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)
เป็นกรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติงานในองค์กร และสร้างกลไกการติดตาม และทางานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์คุณธรรมกับหน่วยงานองค์กรภาคีทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ ผ่านการจัดสมัชชาคุณธรรรมทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกีย่ วข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแนวนโยบายสู่การปฏิบัติขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการดาเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมในการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่ ที่จะนาไปสู่การผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมของชาติผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
3. เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมกับหน่วยงาน องค์กร ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความร่วมมือกับนานาชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ : 1) จานวนองค์กร เครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและประกาศตัวเป็นองค์กรที่จะขับเคลื่อนคุณธรรม จานวนไม่น้อยกว่า 300 องค์กร
2) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด/ภูมิภาค ระดับชาติ และการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน
3) ชุมชน/องค์กร/เครือข่ายคุณธรรมต้นแบบ ได้มีพื้นที่นาเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อสาธารณะในงานสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง
4) จานวนผู้ได้รับประโยชน์จากการดาเนินกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม /การรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 500,000 คน
5) มีฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายคุณธรรมในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ ที่สามารถเผยแพร่ขยายผลได้ ไม่น้อยกว่า 500 หน่วยงาน
6) องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง
การประเมินผล : ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมโผ่าครงการ/กิจกรรม ผ่านแบบสอบถามทั้งระบบเอกสารและระบบอิเลคทรอนิก เพื่อรวบรวมจัดทาฐานข้อมูลออนไลน์ ในระหว่างกิจกรรม หรือหลังการดาเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั : 1) เกิดการผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจนเป็นวาระคุณธรรมระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับชาติ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแกนกลางในการจัดสมัชชาคุณธรรมของแต่ละภูมิภาค
2) เกิดการร่วมกลุ่มเครือข่ายทางสังคม รูปธรรมของการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีหน่วยงาน องค์กรรับผิดชอบ/ดาเนินการต่อเนื่องหลังเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
3) หน่วยงานองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในพื้นที่เป้าหมายสามารถนาปฏิญญาคุณธรรม/ประกาศเจตนารมณ์ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันในเวทีสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ไปขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกจังหวัดที่ดาเนินการ
4) ทาให้สังคมตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในการร่วมแก้ไขปัญญาคุณธรรม ของสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมการนานโยบายสาธารณะเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไปขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุ วันทีด่ าเนินการ)
พื้นที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ระบุชุมชน ตาบล
รายการ
พ.ศ.
2563
พ.ศ. 2564
(บาท)
อาเภอจังหวัด)
หน่วยนับ
จานวน
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 11,159,300 บาท
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลือ่ นกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
4 จว.นาร่อง
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
อุดรธานี
1.1 การจัดสมัชชาคุณธรรมเชิงพืน้ ทีใ่ นระดับจังหวัดและ
เชียงราย
ภูมิภาค 4 ภาค
สุราษฏร์ธานี
1.1.1 การประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมการจัดงาน
ภาคละ
3 ครั้ง
763,200 พระนครศรีอยุธยา
254,400
254,400
254,400
ร่วมกับองค์กรภาคีในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ๆ ละ 3 ครั้ง
1.1.2 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดในพื้นที่
4 ภูมิภาค

ภาคละ

1 ครั้ง

1,917,600

1.1.3 การประชุมสรุปผลและติดตามการขับเคลื่อน
หลังงาน ใน 4 ภูมิภาค ภาคละ 1 ครั้ง

ภาคละ

1 ครั้ง

630,000

องค์กรที่
เข้าร่วม

200

285,600

1.2 การจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
1.2.1 เวทีระดมความคิดเห็นและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

479,400

479,400

479,400

479,400

315,000

กทม.

142,800

142,800

315,000

ผูร้ บั ผิดชอบ

กลุ่มงานสมัชชาฯ และ
กลุ่มงานเครือข่ายฯ
กลุ่มงานสมัชชาฯ
กลุ่มงานวิจัยฯ และ
กลุ่มงานเครือข่ายฯ
กลุ่มงานสมัชชาฯ
กลุม่ งานวจยฯ
ิ ั และ
กลุม่ งานเครอขายฯ
ื ่
กลุม่ งานสมชชาฯ
ั
และ
กลุม่ งานเครอขายฯ
ื ่
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เป้าหมาย

รายการ
1.2.2 เวทีเตรียมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
(Pre–assembly)
1.2.3 การสนับสนุนงานวิชาการและการจัดทาองค์ความรู้
เพื่อประกอบการแลกเปลี่ยนของประเด็นการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
1.2.4 การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้'งที่ 11
ณ กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ
องค์กรที่
เข้าร่วม

จานวน
200

องค์ความรู้/
เรื่อง

6

องค์กรเข้าร่วม 200 องค์กร
และคนเข้าร่วม 3,000 คน

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ
(ระบุชุมชน ตาบล
อาเภอจังหวัด)

346,200

กทม.

600,000

กทม.

3,560,000

กทม.

1.2.5 เวทีสรุปผลการจัดงานขององค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ 1 ครั้ง

องค์กรที่
เข้าร่วม

200

287,200

กทม.

1.2.6 การติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม
ระดับต่างๆ
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านคุณธรรม
กับนานาชาติ
2.1 เวทีเชื่อมโยงความร่วมมือแกนนาหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนา
กลไกเครือข่ายคุณธรรมนานาชาติ

รายงานการ
ติดตาม/เรื่อง

4

400,000

4 จังหวัดนาร่อง

จานวนกลุ่ม
เครือข่าย

6

346,500

2.2 การรวบรวม สังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมของนานาชาติเพื่อการเผยแพร่ขยายผล

องค์ความรู้/
เรื่อง

1

139,500

กทม.

2.3 การรวบรวมจัดทาฐานข้อมูลแกนนาภาคีเครือข่ายคุณธรรม
นานาชาติ เพื่อการสื่อสารเผยแพร่

จานวน
ฐานข้อมุล

1

87,000

กทม.

กทม.

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
ส่งเสริมคุณธรรม
3.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนคุณธรรม
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระทรวง

1 ครั้ง
1 ครั้ง
องค์กรที่เข้าร่วม 20 กระทรวง

212,900

3.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนคุณธรรม
ตามแผนแม่บทระดับจังหวัดในภูมิภาค 4 ภาค

1 ครั้ง
1 ครั้ง
องค์กรที่เข้าร่วม 20 กระทรวง

1,029,200

กิจกรรมที่ 4 งบบริหารโครงการ
4.1 การประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ คณะทางานประชุม
เตรียมงาน ประชุมอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง
4.2 การติดตาม ลงพื้นที่เข้าร่วมงาน กิจกรรมของภาคีเครือข่ายใน
4 ภูมิภาค
รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

ธ.ค.

ม.ค.

100,000

ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุ วันทีด่ าเนินการ)
พ.ศ. 2564
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
346,200

200,000

ครั้ง

12

175,200

4 จังหวัดนาร่อง

ส.ค.

ก.ย.

100,000

กลุ่มงานสมัชชาฯ
และกลุ่มงานวิจัยฯ
660,000

100,000

200,000

115,500

115,500

50,000

50,000

17,000

39,500

50,000

20,000

กลุ่มงานสมัชชาฯ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
และกลุ่มงานเครือข่ายฯ

43,800

กลุ่มงานสมัชชาฯ และ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ

94,800

94,800
43,800

587,400
1,408,800
13

232,800

563,600

43,800
777,600

กลุ่มงานสมัชชาฯ
กลุ่มงานวิจัยฯ และ
กลุ่มงานเครือข่ายฯ
กลุ่มงานสมัชชาฯ
กลุ่มงานวิจัยฯ และ
กลุ่มงานเครือข่ายฯ
กลุ่มงานสมัชชาฯ และ
กลุ่มงานเครือข่ายฯ

กลุ่มงานสมัชชาฯ
กลุ่มงานวิจัยฯ และ
กลุ่มงานเครือข่ายฯ
กลุ่มงานสมัชชาฯ
และกลุ่มงานวิจัยฯ

212,900

94,800

กทม.

ก.ค.

กลุ่มงานสมัชชาฯ และ
กลุ่มงานเครือข่ายฯ

2,500,000

100,000

232,800

379,200

ผูร้ บั ผิดชอบ
มิ.ย.

287,200

4 จังหวัดนาร่อง

8

200,000

400,000

115,500

ครั้ง

11,159,300
11,159,300
100

ต.ค.

พ.ศ. 2563
พ.ย.

636,600

กลุ่มงานสมัชชาฯ

94,800
43,800

1,497,400 1,035,900 1,127,600 3,577,200
3,169,900
5,015,100
28
45

กลุ่มงานสมัชชาฯ
43,800

310,300

703,800

กลุ่มงานสมัชชาฯ
661,700
1,565,500
14

200,000
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แผนปฏิบตั ิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสูม่ าตรฐานคุณธรรม (กลุม่ งานวิจยั นวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย)
งบประมาณ : 2,976,900 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมืน่ หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่ นค่านิยมและวัฒนธรรม
ความสอดคล้อง :
R
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 10 การปรับเปลีย่ นค่านิยมและวัฒนธรรม
R
แผนปฏิรปู ประเทศ : ด้านสังคม
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาแนวทาง (Guideline) ในการส่งเสริมคุณธรรม และเครื่องมือวัดผลความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ จึงได้ริเริ่มงานในส่วนของการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ซึง่ เป็นภารกิจตามที่กาหนดไว้
ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ข้อ (4) ทั้งนี้ แนวทางในการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ได้ดาเนินการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและขับเคลือ่ นคุณธรรมสาหรับองค์กรหรือชุมชน โดยมาตรฐานด้านคุณธรรม ไม่ได้มีจดุ มุง่ หมายในการวัดหรือการประเมินองค์กรเพื่อให้
คุณหรือให้โทษ แต่เป็นแนวทางเพื่อให้องค์กรได้มีการประเมินตนเอง เพื่อให้รู้ศักยภาพและสถานการณ์ขององค์กร และนาไปสูก่ ารพัฒนาองค์กรที่มีการดาเนินงานอย่างมีคุณธรรมได้อย่างมีระเบียบแบบแผน ) โดยโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสูม่ าตรฐานคุณธรรม” มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนาองค์ความรู้การมาตรฐานคุณธรรมและการพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ไปใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ ตามแนวคิดระบบนิเวศมนุษย์ให้เอื้อต่อการทาความดีของผูค้ นในสังคม และขยายผลเชือ่ มโยงการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นกระแสการพัฒนาคุณธรรมของสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ต่อไป
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และองค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 256๔
เป้าหมาย

รายการ
หน่วยนับ
งบโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสูม่ าตรฐานคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาองค์ความรูก้ ารส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและ
กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม
1.1 พัฒนาองค์ความรูก้ ารส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
1.1.1 พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลการเปลีย่ นแปลงองค์กรนาร่อง
1.1.2 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและแบบประเมินด้านคุณธรรม
สาหรับองค์กร
1.1.3 จัดเวทีติดตามประเมินผลการนามาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้

องค์ความรู้ในการ
ส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานด้าน
คุณธรรม และ
องค์ความรู้กระบวน
การรับรององค์กร
ส่งเสริมคุณธรรม

จานวน
อย่างน้อย 3 เรื่อง

งบประมาณ
(บาท)
2,976,900

ธ.ค.

200,000

1.2.3 จัดทาองค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม

300,000
276,900
2,976,900
2,976,900
100

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2564
พ.ค.

200,000
√

√
200,000
√
100,000
√

150,000
√
√
100,000
√

√
100,000
√
100,000
√

ผู้รบั ผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

100,000
√
100,000

100,000
√

1,226,900
450,000

1.2.2 จัดเวทีนาเสนอองค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม

ก.พ.

กลุม่ งานวิจยั นวัตกรรมและ
ระบบพฤติกรรมไทย

300,000

300,000

ม.ค.

กรุงเทพฯ

400,000

1.1.5 จัดทาองค์ความรู้การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม

รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

ต.ค.

√

300,000

งบบริหาร จัดการโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 2563
พ.ย.

1,750,000
450,000

1.1.4 ถอดบทเรียนองค์กรนาร่อง

1.2 พัฒนาองค์ความรูก้ ระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม
1.2.1 ศึกษาและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม

พื้นที่ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

200,000
√

√

150,000
√

200,000
√

100,000
√

√

√

100,000
√

100,000
√

100,000
√
200,000
√

23,075
√
23,075

23,075
√
223,075
469,225
15.76

23,075
√
223,075

23,075
√
473,075

23,075
√
473,075
1,269,225
42.64

23,075
√
323,075

23,075
√
323,075

23,075
√
123,075
569,225
19.12

23,075
√
123,075

23,075
√
323,075

200,000
√
23,075
√
223,075
669,225
22.48

100,000
√
23,075
√
123,075
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสูม่ าตรฐานคุณธรรม (กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม)
งบประมาณ : 4,905,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)
ความสอดคล้อง :
R
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R
แผนปฏิรปู ประเทศ : ด้านสังคม
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มงุ่ หวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 4) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและกระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรม จึงเสนอดาเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม เพื่อพัฒนาแนวทาง (Guideline) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม และพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริม
คุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ในการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่สมาชิกในองค์กรรวมไปถึงชุมชนสังคมรอบข้าง ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ ตามแนวคิดระบบนิเวศน์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เอือ้ ต่อการทาความดีของผู้คนในสังคม (สุริยเดว ทรีปาตี, 2561) และขยายผลเชื่อมโยงการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นกระแสการพัฒนา
คุณธรรมของสังคมและสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ต่อไป
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และองค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) ในสังคมไทย
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและการประเมินตนเองขององค์กรเครือข่ายทางสังคมจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกและภาคีที่เกีย่ วข้องให้เป็นเครื่องมือบ่งชี้การพัฒนาคุณธรรมขององค์กร
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564

รายการ
งบโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสูม่ าตรฐานคุณธรรม
1. การส่งเสริมพัฒนากลุ่มประเด็นสู่องค์กรคุณธรรม ในกลุ่ม
ประเด็นภาคส่วนสาคัญๆ ทางสังคม
2. การติดตาม บริหารจัดการและอืน่ ๆ เพื่อติดตามสนับสนุนการ
พัฒนาคุณธรรมขององค์กรหน่วยงานสู่รูปธรรม
รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

เป้าหมาย
หน่วยนับ
องค์กร

จานวน
500

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. 256๓
พ.ย.

ต.ค.

4,905,000 กรุงเทพฯ และ
4,756,900 4 ภูมิภาค

ม.ค.

ก.พ.

793,450

148,100
4,905,000
4,905,000
100

ธ.ค.

37,025
830,475
17

พ.ศ. 256๔
พ.ค.

เม.ย.

1,427,450

37,025
-

มี.ค.

-

37,025
1,464,475
30

ก.ค.

1,902,000

37,025
793,450

ผูร้ บั ผิดชอบ
มิ.ย.

-

1,939,025
1,939,025
52

ก.ย.

634,000

37,025
1,427,450

ส.ค.

37,025
-

634,000

37,025
671,025
1

-
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย
งบประมาณ 7,121,600 บาท (เจ็ดล้านหนึง่ แสนสองหมื่นหนึง่ พันหกร้อยบาทถ้วน)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ความสอดคล้อง :
R
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านสังคม
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานวิจยั นวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : จากสถานการณ์คุณธรรมทีม่ ีทงั้ สถานการณ์ปัญหาและต้นทุนความดีทสี่ ามารถพัฒนาต่อไปได้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงได้จดั ทาโครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย เพือ่ จัดทารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ด้วยเครื่องมือวิจยั ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การจัดทาโพล ตัวชี้วดั คุณธรรม ต้นทุนชีวติ การวิเคราะห์เอกสาร
วิเคราะห์ข่าว และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) เพือ่ สังเคราะห์และนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมในระดับประเทศ และออกแบบแผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรมในระดับพืน้ ที่ และสิ่งทีต่ ้องดาเนินการควบคู่กนั ไปกับการทาความเข้าใจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย คือ การศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์ทเี่ อื้อให้
เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย ซึ่งเป็นการประยุกต์กรอบแนวคิดนิเวศวิทยาการพัฒนามนุษย์ (Ecology of Human Development) ของ Urie Bronfenbrenner นักจิตวิทยาพัฒนาการ นอกจากนัน้ ข้อมูลจากโพลสถานการณ์คุณธรรม และ10 ปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ปี 2562 สะท้อนให้เห็นว่าต้องมีการศึกษาวิจยั ในประเด็นเฉพาะทีม่ ีนัยสาคัญต่อการ
ส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ซึ่ง “วินัย” เป็นประเด็นหนึง่ ทีม่ ีนัยสาคัญทีต่ ้องมีการศึกษาเพือ่ พัฒนาแนวทางส่งเสริมคุณธรรมประเด็นนีใ้ นสังคมไทย ดังนัน้ การดาเนินงานของโครงการวิจยั และนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทยจึงประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม คือ 1. จัดทารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย 2. ศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพือ่ ขับเคลื่อน
คุณธรรมในสังคมไทย 3. ศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมวินัยในสังคมไทย โดยทัง้ 3 กิจกรรมของโครงการนีอ้ อกแบบมาสนับสนุนวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรมทีว่ า่ ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมคุณธรรม และในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งมีจดุ ร่วมกันทีก่ ารพัฒนาคนในมิติคุณธรรม
วัตถุประสงค์ : 1. เพือ่ จัดทารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี 2564
2. เพือ่ ศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพือ่ ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย
3. เพือ่ ศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมวินัยในสังคมไทย
ระยะเวลาดาเนินการ : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
เป้าหมาย

รายการ
หน่วยนับ
งบโครงการ นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย
กิจกรรมที่ 1 จัดทารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย
1.1 จัดทาองค์ความรู้รายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย
ปี 2563 เพือ่ เผยแพร่
1.2 จัดทาโพลสารวจสถานการณ์คุณธรรม 5 ภูมิภาค

ชุด

1.3 สารวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วดั คุณธรรม 5 ภูมิภาค
1.4 สารวจต้นทุนชีวติ เด็กและเยาวชนไทย 5 ภูมิภาค

จานวน

พื้นทีด่ าเนินการ
(ระบุจังหวัด)

7,121,600
รายงานสถานการณ์ 4,500,000 กรุงเทพฯ และพืน้ ที่
คุณธรรมสังคมไทย
450,000 จังหวัดทีเ่ ป็น
ปี 2564 จานวน
ศูนย์กลางในภาค
400,000 เหนือ ภาคตะวัน
1 ชุดทีค่ รอบคลุม
ออกเฉียงเหนือ
5 ภูมิภาค (ภาคเหนือ
1,000,000 ภาคกลางและภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคใต้) 1,000,000

1.5 จัดทารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี 2564

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2563
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

โมเดลการสร้างระบบ
นิเวศมนุษย์เพือ่
ขับเคลื่อนคุณธรรมใน
สังคมไทย อย่างน้อย
2 โมเดล

จังหวัดนาร่อง
4 ภูมิภาค ประกอบ
400,000 ไปด้วย ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย
300,000 ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จังหวัดอุดรฯ
300,000 ภาคกลาง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ภาคใต้ จังหวัด
สุราษฎร์ฯ

เม.ย.

พ.ศ. 2564
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
กลุ่มงานวิจยั นวัตกรรม

200,000
√
√

√

√

√

√

√

400,000
√
100,000
√
200,000
√

√
400,000
√
√

√
√
√

1,170,000
โมเดล

มี.ค.

450,000
√

480,000

1.6 จัดเวทีนาเสนอรายงานสถานการณ์คุณธรรมปี 2564
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพื่อ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย
2.1 ศึกษาระบบหรือโครงสร้างทางสังคมทีส่ นับสนุนการสร้างระบบ
นิเวศมนุษย์
2.2 ศึกษาปฏิบัติการและผลสาเร็จ (Best practice) ของการสร้างระบบ
นิเวศมนุษย์เพือ่ ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
2.3 พัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพือ่ ขับเคลื่อนคุณธรรมใน
สังคมไทย

งบประมาณ (บาท)

200,000
√
√
√
710,000
√

√
√
√

√
400,000
√
√

200,000
√
200,000
√
100,000
√
150,000
√

√

√

√

√

√
460,000
√

√

200,000
√
√
130,000
√

1,000,000

กลุ่มงานวิจยั นวัตกรรม
และระบบพฤติกรรมไทย
√

√

400,000
√
√

√

√

√

√

300,000
√
√

√

300,000
√
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รายการ
กจกรรมที
ิ
่ 3 ศกษาและพั
ึ
ฒนาแนวทางการส่งเสรมิ วนัิ ยในสังคมไทย
3.1 ศึกษาระบบหรอโครงสร้
ื
างทางสังคมทีส่ นับสนุนการส่งเสรมิ วนัิ ยใน
สังคมไทย
3.2 ศึกษาปฏิบัติการและกรณีตัวอย่างทีป่ ระสบผลสาเร็จ (Best practice)
ในการส่งเสรมิ วนัิ ยในสังคมไทย
3.3 พัฒนาองค์ความร้แู นวทางการส่งเสรมิ วนัิ ยในสังคมไทย
งบบรหารจั
ิ ดการโครงการ
รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

เป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน
เรื่อง องค์ความรู้การส่งเสริม
วินัยในสังคมไทย
จานวน 1 เรื่อง

งบประมาณ (บาท)

พื้นทีด่ าเนินการ
(ระบุจังหวัด)

1,000,000 กรุงเทพฯ และพืน้ ที่
400,000 จังหวัดทีเ่ ป็นศูนย์
กลางในภาคเหนือ
300,000 ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ภาคกลางและ
300,000
ภาคใต้
621,600
7,121,600
7,121,600
100

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

√

พ.ศ. 2563
พ.ย.

√

ธ.ค.

ม.ค.

51,800
√
51,800
2,105,400
29.56

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2564
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

51,800
√
2,001,800

ก.ย.
กลุ่มงานวิจยั นวัตกรรม
และระบบพฤติกรรมไทย

400,000
√
√

51,800
√
51,800

ก.พ.

51,800
√
451,800

√
51,800
√
51,800
1,465,400
20.58

√
51,800
√
961,800

√
51,800
√
51,800

√
51,800
√
651,800
2,005,400
28.16

300,000
√
51,800
√
1,301,800

51,800
√
511,800

51,800
√
51,800
1,545,400
21.70

300,000
51,800 กลุ่มงานวิจยั นวัตกรรม
และระบบพฤติกรรมไทย
√
981,800
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม
งบประมาณ : 1,255,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R
ความสอดคล้อง :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
R
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
R
แผนปฏิรปู ประเทศ : ด้านสังคม
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มงุ่ หวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 4) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ) จึงได้จัดทา โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านหลักคิด กระบวนการ เทคนิควิธีการ ฯลฯ โดยให้บริการอบรมหลักสูตรสาหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม และหลักสูตรสาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรคุณธรรมให้กบั องค์กรภาคี
ภาคส่วนสาคัญ อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันชุมชน สถาบันข้าราชการและนักการเมือง สถาบันศาสนา สถาบันธุรกิจและเศรษฐกิจ ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสาและค่านิยมในสังคมไทย ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2564) และยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันฯ ทุจริตระยะที่ 3
รวมถึงการเชื่อมโยง ร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานภาคีทางวิชาการและหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในการประเมินรับรองมาตรฐาน สร้างหลักสูตรสาหรับผู้ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีระบบการประเมินผลสู่การรับรองยกย่ององค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป ที่จะทาให้ค่านิยมหลักของ
ชาติดารงอยูอ่ ย่างมัน่ คง ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577) ในประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมสาหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตรสาหรับผู้นาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรคุณธรรม และหลักสูตรสาหรับผู้ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม
2. เพื่อพัฒนาวิทยากรคุณธรรมการให้บริการความรู้ขยายผลให้กบั องค์กรต่าง ๆ และพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมในองค์กรที่สนใจพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
3. เพื่อเชื่อมโยงภาคีความร่วมมือสร้างหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมขับเคลื่อนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

รายการ
โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรอง
องค์กรคุณธรรม
1. งานการพัฒนาวิทยากรและผูน้ าการเปลีย่ นแปลงพัฒนา
คุณธรรม
1) การพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครื่องมือ
2) ดาเนินงานการอบรม ในกลุ่มประเด็นต่างๆ
2. งานบริการหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
1) จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒแิ ละคณะทางาน เพื่อพัฒนาหลักสูตร
และสร้างเครื่องมือ
2) ดาเนินงานอบรม ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
3. พัฒนาภาคีส่งเสริมสร้างหลักสูตรร่วม
1) การจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒแิ ละคณะทางาน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรม
2) การอบรมวิทยากรหน่วยงานภาคีความร่วมมือ
4. การติดตามผลการพัฒนาศักยภาพวิทยากรคุณธรรม
และผูน้ าการเปลีย่ นแปลงพัฒนาคุณธรรม
รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

เป้าหมาย
หน่วยนับ
จานวน
หลักสูตร
3
วิทยากร
50
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง 100

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่
ดาเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผูร้ บั ผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5,375,600
1,748,500

กทม.

25,000

49,250

800,000

874,250

1,248,500 กทม./ภูมิภาค

888,400

397,500

กทม.

444,200

1,490,200
5,375,600
5,375,600
100

851,000

99,000
25,000

49,250
874,250
16

800,000

973,250

695,600
397,500
1,370,750
25

-

1,546,600

444,200

300,000
444,200
2,290,800
43

300,000

444,200

345,600

50,000

345,600
839,800
16

50,000
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แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
งบประมาณ 3,460,300 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
R
ความสอดคล้อง :
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
R
แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
R
แผนปฏิรปู ประเทศ : ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
R
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งหวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวติ ในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวนิ ัย ภูมิใจในชาติ มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 4) ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ผลการดาเนินงานโครงการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยโดยศูนย์คุณธรรม ในปี 2558 – 2562 พบว่า ปัญหาวิกฤตทางด้านคุณธรรมที่มีความรุนแรงในสังคมไทย มากที่สุดคือ ปัญหาความซื่อสัตย์ สุจริต การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัญหาที่รุนแรง และมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างมาก เพราะกระทบต่อความ
สงบสุข ความมั่นคง และสร้างความเหลื่อมล้าทางสังคมอันเป็นสาเหตุหลักของการทาให้เกิดความขัดแย้ง และการเสื่อมถอยของสังคม ทาให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาสังคมโลก โดยเฉพาะค่า CPI ของประเทศที่ตกต่าอย่างน่าใจหาย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ปี 2560 - 2564
คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานของศูนย์คุณธรรมต้องมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ “ประชาชนมีจิตสานึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ” โดยเน้นคุณธรรมหลัก 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา จึงได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ช.
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2562 ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2563 ดาเนินการจัดฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต ให้กบั กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดแล้วจานวน กว่า 1,600 คน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงเห็นสมควรในการดาเนินโครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมให้สามารถคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง มีความละอายต่อบาป และไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งการประกาศเจตจานงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ และให้มีความพร้อมในการขยายผล
เพิ่มโอกาสให้กบั ชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความเป็นผู้นาด้านการส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดาเนินกิจกรรมในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้เกิดการเกือ้ หนุนการทางานระหว่างศูนย์คุณธรรม และ ป.ป.ช. ให้มากยิง่ ขึ้น
3. พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ให้มีแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์กจิ กรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง เพื่อให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
4. เพื่อจัดทาองค์ความรู้ เพื่อขยายผล ต่อยอดเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564

รายการ
งบโครงการ ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต
ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม รวบรวมองค์ความรู้และจัดทา
คู่มือวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
2. ประสานงานเครือข่ายองค์กรคุณธรรมและคณะอนุกรรม
การส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเปิดรับสมัครบุคคลเข้า
รับการพัฒนาศักยภาพ
3. การอบรมพัฒนาศักยภาพ
3.1 อบรมวิทยากรแกนนาเดิม จากระดับพื้นที่และระดับ
เครือข่าย ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการเป็น coach
จานวน 120 คน
3.2 พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม แกนนาคนรุ่นใหม่
โดยจัดอบรม จานวน 6 ครั้ง จานวน 650 คน
4. ติดตามผลในระดับพื้นที่ สนับสนุนบทบาทของวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม ขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรม
ในพื้นที่ต่าง ๆ ใน 4 จังหวัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ
คน
ชุดความรู้พร้อมสื่อเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
หลักสูตร/คู่มือ

จานวน
650
2
40
2

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)
3,460,300 กรุงเทพฯ และ
4 ภูมิภาค

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

100,000

พ.ศ. 2562
พ.ย.

25,000

ธ.ค.

25,000

5,000 4 ภูมิภาค

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผู้รบั ผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

50,000
5,000

2,596,400
302,000

302,000
302,000

2,294,400
758,900

ม.ค.

25,000

50,000

25,000

764,800

382,400

382,400

764,800

764,800

382,400

382,400

764,800

600,000

15,000

18,900

25,000
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รายการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ

1) สนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ใน 4จังหวัด
(จัดทาสื่อเผยแพร่ ทาธงสัญลักษณ์ )
2) การลงพื้นที่ติดตามงาน บริหารจัดการ และอืน่ ๆ
รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

จานวน

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่
ดาเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

600,000
158,900
3,460,300
3,460,300
100

25,000
25,000

50,000
75,000
452,000
13.06

25,000
352,000

ม.ค.
600,000

ก.พ.

1,369,800

432,400
2,199,600
63.57

มี.ค.

เม.ย.

15,000
397,400

764,800

พ.ศ. 2563
พ.ค.

783,700
22.65

ผู้รบั ผิดชอบ
มิ.ย.

18,900
18,900

ก.ค.

-

ส.ค.

25,000
0.72

ก.ย.

25,000
25,000
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา
งบประมาณ 1,003,728 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
หน่วยงานหลัก : ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
หน่วยงานสนับสนุน : หลักการและเหตุผลโดยสรุป : รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งหวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคณ
ุ ภาพ พร้อมสาหรับวิถชี วี ิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่สง่ เสริมให้คนไทยมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจติ สาธารณะ และพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)
4) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
สืบเนื่องจากศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดาเนินโครงการจัดพิมพ์หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา 9 เล่ม 9 เส้นทางขึ้น โดยได้ร่วมมือจากมูลนิธิชยั พัฒนา พัฒนาชุดหนังสือสาหรับเยาวชนเพือ่ การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หรือ หนังสือเดินทางตามรอยพระราชาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์ของพระราชา” จากประสบการณ์จริงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่เป็นพิพธิ ภัณฑ์มีชวี ิต โดยมูลนิธิชยั พัฒนาได้คดั เลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติเพือ่ การเรียนรู้สาหรับเยาวชน จานวน 9 เส้นทาง 81
แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ เส้นทางภาคเหนือตอนบน เส้นทางภาคเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เส้นทางภาคตะวันออก เส้นทางภาคกลาง เส้นทางภาคตะวันตก เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ทั้งนี้ ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม เห็นว่าแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง ตามรอยพระราชา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีรูปธรรมของการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม ได้แก่ “ทศพิธราชธรรม” และเชื่อมโยงกับคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพของประเทศซึ่งเพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คณ
ุ ธรรมตามรอยในหลวงรัชกาล 9 และเพือ่ การขยายผลการดาเนินงานเกี่ยวกับโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาให้กว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนร่วมเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากหนังสือเดินทางตามรอยพระราชาเน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์จากการที่เด็กและเยาวชนเดินทางไปเรียนรู้ ศูนย์คณ
ุ ธรรม จึงจะดาเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินทางตามรอยพระราชา เพือ่ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมไปยังกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับหนังสือเดินทาง ตามรอย
พระราชา 9 เล่ม 9 เส้นทาง และดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการขยายผลไปสู่กลุ่มองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนให้เข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป
วัตถุประสงค์ : 1) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศนู ย์เรียนรู้เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจ เข้าถึง “ศาสตร์ของพระราชา” และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระบาท โดยใช้หนังสือเดินทาง “ตามรอยพระราชา” เป็นคู่มือส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม ของพ่อแม่ ครู อาจารย์
2) เปิดช่องทางการตลาดการท่องเที่ยว “ทัวร์ตามรอยพระราชา”สื่อสาร ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พนักงาน ในหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนได้ท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ตามรอยพระบาท เรียนรู“้ ศาสตร์ของพระราชา” “ทศพิธราชธรรม” และคุณธรรม 4.0 (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) เพือ่ เป็นมงคลกับชีวิต และยัง
สามารถนาหลักคิดต่างๆ ไปปรับใช้ในการทางานและชีวิตประจาวันได้
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564

รายการ
โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา
กิจกรรมที่ 1 เปิดช่องทางตลาดทัวร์ตามรอย
1.1 จัดงานแถงข่าว "ทัวร์ตามรอยพระราชา" สร้างทัวร์รุ่น
ใหม่หรือบริษัทฝึกอบรมให้หันมาสนใจ
1.2 จัดทัวร์ CEO "CEO ตามรอยพระราชา" ในเส้นทาง
สาคัญ 2 เส้นทางให้เกิดแรงบันดาลใจ เห็นคุณค่าและทาสื่อ
เผยแพร่เชิญชวนองค์กรธุรกิจอื่น ๆ
1.3 สื่อสารเผยแพร่ ขยายผลต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พัฒนา
2.1 ส่งเสริมพัฒนา "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม" เพือ่ การ
สื่อสารศาสตร์พระราชา
กิจกรรมที่ 3 จับคู่ธรุ กิจกับศูนย์เรียนรู้
รวมการใช้จา่ ยรายเดือน
รวมการใช้จา่ ยรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จา่ ยรายไตรมาส

เป้าหมาย
หน่วยนับ
คน

จานวน
162

คน

35

คน

25

ครั้ง

1

งบประมาณ
(บาท)

พื้นทีด่ าเนินการ
(ระบุจงั หวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

1,003,728
๙ เส้นทาง
750,000 (81 แหล่งเรียนรู)้
กทม.

ม.ค.

500,000

250,000
250,000

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

-

-

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-

-

-

-

500,000

กทม.

253,728
253,728

253,728

1,003,728
1,003,728
100

ธ.ค.

-

253,728
753,728
75

500,000

250,000

250,000
25

-
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แผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
โครงการวิจัยเรือ่ งชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
งบประมาณ 19,885,000 - 854,727 (10% ของยอด 9,402,000) = 19,030,273 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
หน่วยงานหลัก : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
หน่วยงานสนับสนุน : สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หลักการและเหตุผลโดยสรุป : รัฐบาลกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มงุ่ หวังให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 4) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ด้วยสถานการณ์ด้านเด็ก เยาวชน ด้านพฤติกรรมเสี่ยง ติดเกม การใช้ความรุนแรง และปัจจัยป้องกันด้านครอบครัว และชุมชนที่ออ่ นแอมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง แต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ครอบครัวและชุมชนดาเนินชีวิตที่เร่งรีบและขาดทักษะการจัดการอารมณ์ เกิดความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆภายในครอบครัว ทั้งต่อเด็ก รู้ไม่เท่าทัน ขาดทักษะในการเล่นบทบาทพี่เลี้ยงให้กบั เด็กและเยาวชน เหมือนเช่นอดีตที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ทาให้การเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาโดยธรรมชาติขาดหายไป เด็กและเยาวชนขาดที่พึ่ง จึงนาเอาเทคโนโลยีพร้อมเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนสู่ระบบพี่เลี้ยงในชุมชน โดยเสนอโครงการนาร่องในพื้นที่เขตจังหวัด4 จังหวัด ได้แก่
พื้นที่เชียงราย พื้นที่อดุ รธานี พื้นที่ในพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ในสุราษฏร์ธานี สร้างพลังที่เข้มแข็งให้กบั ครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยัง่ ยืนด้วยการ
1. พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยง และนาไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง
2. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนทางานด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัวที่ยงั่ ยืน
3. พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชน เพื่อนาไปสู่แผนของประเทศ
วัตถุประสงค์ : พัฒนาครอบครัวพลังบวกและความเข้มแข็งที่ยงั่ ยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริม ป้องกัน และคุ้มครองให้เป็น ครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรง ผ่านการดาเนินงาน และวางแผนอย่างมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ สู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564

รายการ
งบโครงการ วิจัยเรือ่ งชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
แผนงานการบูรณาการจัดการองค์ความรู้

1. พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือส่งเสริมเพื่อการพัฒนา ระบบการ
ประเมินสถานการณ์/เครื่องมือส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย (5 ครั้ง)
1) จัดทาชุดความรู้และเครื่องมือ (3 ครั้ง)
2) สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูล (2 ครั้ง)
3) ผลิตวีดีทัศน์ คู่มือ สื่อเผยแพร่
2. สารวจข้อมูลสถานภาพปัญหาและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
ระดับจังหวัด 4 จังหวัด
แผนงานการจัดการองค์ความรูส้ อื่ สารต่อสาธารณะ
1. กิจกรรมเวทีวิชาการ [Positive Parenting Against Violence
Society PPP Model] (3 ครั้ง)
1) จัดเวที [Positive Parenting Against Violence Society
PPP Model] (3 ครั้ง) โดยเชิญ กลไก/แกนนา รูปธรรมความสาเร็จ
มาเป็น Case ให้เกิดการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน
2) ผลิตสื่อ/วีดีทัศน์
แผนงานโครงการที่ 1 โครงการขับเคลือ่ นองค์ความรูจ้ ากการ
วิจัยเพือ่ พัฒนาความรอบรูท้ างสุขภาพจิตต่อผูป้ กครอง
1. กิจกรรม แกนนาพลังบวก ในพื้นที่ 4 จังหวัด
1) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่มย่อยคณะทางานพัฒนา
ครอบครัวฯ (2 วัน)
2) จัดเวทีเสวนาเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน และสร้างตลาดการเรียน
รู้ระหว่างกันแบบกลุ่มใหญ่ (KM conference) ในพื้นที่ 4 จังหวัด
2. กิจกรรม ภาคีครอบครัว (ระดับจังหวัด) ในพื้นที่ 4 จังหวัด

เป้าหมาย
หน่วยนับ

จานวน

ครอบครัวพลังบวก
องค์ความรู้
ฐานข้อมูล ชุมชน
พี่เลี้ยงชุมชน
และเครือข่าย
เครื่องมือ/คู่มือ

200
2
4

งบประมาณ
(บาท)
19,030,273
1,370,900

พืน้ ทีด่ าเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผรบผดชอบ
ู้ ั ิ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4 ภูมิภาค
26,500

467,200

26,500

60,000

70,000

607,200

200,000

200,000

200,000

2
556,500

814,400

407,200

889,980

ครั้ง/จังหวัด

6

1,439,200
1,218,000

ครั้ง/จังหวัด

2

221,200
1,101,200

407,200
160,660

481,980

408,000
4,845,200

70,000

122,400

160,660

160,660

431,760
431,760

719,600
719,600

204,000

81,600

160,660

618,200

122,400
550,600

687,940

550,600

220,240

467,700

160,660

160,660

204,000
727,100

300,600

81,600
300,600

41,100

287,840

330,360
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รายการ
1) จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะทางานพัฒนาครอบครัว
และแกนนาจากเครือข่ายที่เกีย่ วข้อง ประมาณ 50 คน (2 วัน)
2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ภาคีครอบครัว” และติดตามความ
ก้าวหน้าของการดาเนินงาน (ด้วยระบบ KM conference)
3. กิจกรรม ครอบครัวพลังบวก
1) จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายพลังบวก (2 วัน) จานวน
3 ค่าย /จังหวัดให้กบั ครอบครัวในพื้นที่ในระดับตาบล/อาเภอ
2) จัดกิจกรรมตลาดนัด “มหัศจรรย์ครอบครัวพลังบวก”เปิดพื้นที่
สร้างสรรค์สาหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ และ
ครอบครัวอืน่ ๆ(ประมาณ 80-100 คน/ครั้ง)
3) ส่งเสริมคณะทางานพัฒนาครอบครัวติดตาม
“ครอบครัวพลังบวก”
แผนงานโครงการที่ 2 โครงการแก้ปญ
ั หาเด็กติดเกม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดตัง้ เครือข่าย Healthy Gamer
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยปฏิบตั กิ าร
Healthy Gamer
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาวิจัยประสิทธิผลของโครงการ
แผนงานโครงการที่ 3 โครงการขับเคลือ่ นองค์ความรูจ้ ากการ
วิจัยเพือ่ ลดการทาร้ายทางร่างกายและการไม่เพิกเฉยต่อการ
กระทาผิดในครอบครัว
กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรูเ้ รือ่ งสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน
ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
กิจกรรมที่ 2 อบรมทักษะในการให้ความช่วยเหลือ และ
กิจกรรมที่ 3 อบรมทักษะในการบริหารจัดการความรุนแรง
ให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐประมาณ
กิจกรรมที่ 4 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
โดยเป็นการศึกษากฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยูท่ เี่ กีย่ วกับเรือ่ งความ
รุนแรงในครอบครัว
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย
และบุคคลทีม่ ีส่วนเกีย่ วข้องกับการจัดการปัญหาเรือ่ งความรุนแรง
ในครอบครัว
กิจกรรมที่ 5 การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้าง “พีเ่ ลีย้ งชุมชน"
ใน 4 จังหวัดคุณธรรม และจังหวัดใน 9 ภาคของประเทศ
แผนงานการบริหารจัดการโครงการ
1. พัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อเป็น Platform ศูนย์กลางของข้อมูลการ
สื่อสารของโครงการและให้คาปรึกษากับพื้นที่
2. จัดทีมประเมินติดตามผลสาเร็จโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
3. จัดทีมอานวยการติดต่อประสานจัดการงานเบิกจ่ายและรวบรวม
รายงานนาเสนอต่อแหล่งทุน
4. ค่าใช้จ่ายในการกากับติดตามโครงการ ทั้งประชุมติดตาม
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ลงพื้นที่ติดตามงาน 6 ครั้ง
รวมการใช้จ่ายรายเดือน
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

เป้าหมาย
หน่วยนับ
ครั้ง/จังหวัด

จานวน
2

ครั้ง/จังหวัด

2

ครอบครัว
คน
ครั้ง/จังหวัด

50
150-200
3

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ทีด่ าเนินการ
(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

ผรบผดชอบ
ู้ ั ิ
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

853,600
247,600
2,304,800
1,279,200

4 จังหวัด

778,000

4 จังหวัด

467,700
426,400

247,600

41,300

4,928,000

467,700
426,400

41,300

727,100
426,400

300,600

300,600

259,400

259,300

259,300

41,300

41,300

41,300

41,100

41,100

1,478,400

2,956,800

492,800

1,666,500

3,333,000

555,500

4 จังหวัด
4 จังหวัด

5,555,000

คน

1,200

4 จังหวัด

คน

1,000

4 จังหวัด

ชิ้นงานวิจัย

1

กทม.และ 4 จว.

คน

100

4 จังหวัด

ครั้ง

9

4 จังหวัด และ
จังหวัดใน 9 ภาค
ของประเทศ
1,441,193
210,000

41,193

372,000
336,000
ประชุม /ครั้ง
ลงพื้นที/่ ครั้ง

11

523,193
19,030,273
19,030,273
100

กทม./4 จว.

252,600
63,000

68,000

68,000

28,000

28,000

111,600
28,000

28,000

13,193

50,000

40,000

3,212,593

1,151,560
4,502,153
23.66

138,000

359,000
105,000
186,000
28,000

68,000

68,000

68,000

68,000

68,000

68,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

244,400
42,000
74,400
28,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

100,000

1,555,460

7,467,000
9,763,460
51.30

741,000

755,940

696,360
2,451,400
12.88

999,100

368,600

450,200
2,313,260
12.16

1,494,460
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ระบบการรายงานและติดตามผล
หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงาน
จัดทาแผนและรายงานผลการดาเนินงาน
ส่งให้กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

1

รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน
ทุกวันที่ 30 ของเดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส
1) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตก
ิ าร
2) รายงานผลการปฏิบัตง
ิ านด้านการเงิน
3) แผน/รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
4) แผน/รายงานผลการควบคุมภายใน
5) แผนปฏิบัติการดิจิทัล/รายงานผลฯ
6) แผน/รายงานผลการตรวจสอบภายใน*
7) แผน/รายงานผลการบริหารงานบุคคล*
▪
▪

ส่งแผนรายการที่ 1) – 7) ไม่เกินวันที่ 30 ต.ค.
ส่งรายงานผลตามแผนรายการที่ 1) – 7) ทุกวันที่ 1
ของเดือนแรกในไตรมาสถัดไป ทัง
้ นี้ รายการที่ 6)
– 7) เป็นไปตามที่ คกก./คนก. กาหนด

รายงานผลตามตัวชี้วัด กพร.
ไม่เกินวันที่ 25 กันยายน

2

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ จัดทาภาพรวม
รายงานผลการดาเนินงาน
เสนอผู้บริหารพิ จารณา

รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม
รับทราบ/ให้ความเห็นชอบ/ให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

ปฏิทินการประชุม คกก.ศคธ. ปี 2564*
▪ ครัง
้ ที่ 7 (1/2564) : 14 ต.ค. 63
▪ ครัง
้ ที่ 8 (2/2564) : 17-18 พ.ย. 63
▪ ครัง
้ ที่ 9 (3/2564) : 30 ธ.ค. 63
▪ ครัง
้ ที่ 10 (4/2564) : 27 ม.ค. 64
▪ ครัง
้ ที่ 11 (5/2564) : 24 ก.พ. 64
▪ ครัง
้ ที่ 12 (6/2564) : 31 มี.ค. 64
▪ ครัง
้ ที่ 13 (7/2564) : 28 เม.ย. 64
▪ ครัง
้ ที่ 14 (8/2564) : 25 พ.ค. 64
▪ ครัง
้ ที่ 15 (9/2564) : 30 มิ.ย. 64
▪ ครัง
้ ที่ 16 (10/2564) : 27 ก.ค. 64
▪ ครัง
้ ที่ 17 (11/2564) : 25 ส.ค. 64
▪ ครัง
้ ที่ 18 (12/2564) : 29 ก.ย. 64
▪ ครัง
้ ที่ 19 (1/2565) : 12 ต.ค. 64
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

3

รายงานแผนและผลที่ผา่ นความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร/คกก.ศคธ. รายงานต่อหน่วย
กากับดูแล/ที่เกี่ยวข้อง

รายงานรัฐมนตรี/ผู้บริหาร วธ.
(รายสัปดาห์/รายเดือน)

รายงานผลการประเมินศูนย์คุณธรรม
ในระบบ e-SAR (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
(รายไตรมาส-เดือน 1,4,7,12)

รายงานผลความก้าวหน้า ปปช.
ในระบบ Smart E-Vision
(รายไตรมาส-เดือน 1,4,7,12)

ปฏิทินการติดตามและจัดทารายงานผล ปี 2564
ที่
1

กิจกรรม

ปีงบประมาณ
2565

ปีงบประมาณ 2564
ไตรมาส 1/64
(ต.ค. – ธ.ค. 63)

ไตรมาส 2/64
(ม.ค. – มี.ค. 64)

ไตรมาส 3/64
(เม.ย. – มิ.ย. 64)

ไตรมาส 4/64
(ก.ค. – ก.ย. 64)

ไตรมาส 1/65
(ต.ค. – ธ.ค. 64)

รายงานไตรมาส 3
(1 ก.ค. 64)

รายงานไตรมาส 4
(1 ต.ค. 64)

งานติดตามและประเมินผล

1.1 การจัดทาข้อเสนอตัวชี้วัดการประเมินฯ
▪

จัดทาข้อเสนอตัวชี้วัดการประเมินองค์การ
ร่วมกับทีมบริหาร เสนอขอความเห็นชอบจาก
คกก. เพื่ อส่งให้ สานักงาน ก.พ.ร.

12-14 ต.ค.

▪

ประชุมเจรจาตัวชี้วัดระหว่าง กพร.-คกก.

ธันวาคม 63

▪

ก.พ.ร. ส่งผลการพิ จารณาตัวชี้วัดฯ และกลุ่ม
งานยุทธศาสตร์ฯ แจ้งต่อกลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

มกราคม 64

1.2 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
▪

หน.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการรายงาน
ผลการดาเนินงานกิจกรรมสาคัญรายเดือน

▪

หน.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการรายงาน
ผลการดาเนินงานเทียบความสาเร็จตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดรายไตรมาส

▪

หน.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ดาเนินงานตัวชี้วัด ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง

ทุกวันที่ 30 ของเดือน

รายงานไตรมาส 1
(1 ม.ค.64)

รายงานไตรมาส 2
(1 เม.ย. 64)

25 ก.ย. 64

แบบรายงานผลการดาเนินงานรายเดือน
ประจาเดือน ........................ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กลุ่มงาน ................................................ ฝ่าย ................................
โครงการ ..............................................................................................................................................................
งาน/กิจกรรมที่ดาเนินงานในรอบเดือน
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม/ได้รับประโยชน์

กิจกรรมที่ ....

 รัฐ/รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ..........................................
จานวน ..............................
 ธุรกิจ/เอกชน ได้แก่ ...........................................
จานวน ..............................
 การศึกษา ได้แก่ ..............................................
จานวน ..............................
 ศาสนา ได้แก่ ....................................................
จานวน ..............................
 ประชาสังคม/ชุมชน/ครอบครัว ได้แก่
.........................................................................
จานวน..............................
 สื่อมวลชน ได้แก่ ...............................................
จานวน ..............................
 ประชาชน/อื่นๆ (โปรดระบุ) ...............................
จานวน ..............................

กิจกรรมที่ .....

ระบุตามข้างต้น

ผลที่เกิดขึ้น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .............
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(กรุณาแนบภาพถ่ายสาคัญจากการดาเนินงาน อย่างน้อย ๓-๔ ภาพต่อโครงการ)
Update 26/05/63

แผนที่จะดาเนินงานถัดไป
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

ระยะเวลา

สถานที่

Update 26/05/63

