
 

รายงานผลการด าเนินงานภารกิจหลัก ประจ าไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ก าหนด  

ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรมด าเนินโครงการ

เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมคุณธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ  

แผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม และยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม โดยสรุปภาพรวมมีผลการ

ด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ก าหนด ดังนี้  

 การด าเนินงานรายไตรมาสเป็นไปตามแผน จ านวน ๙ โครงการ  

 การด าเนินงานรายไตรมาสไม่เป็นไปตามแผน จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่  

๑) โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL 

Digital Team” เนื่องจากเปลี่ยนช่องทางการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์จาก 

TNN2 เป็น สถานีโทรทัศน์รัฐสภา เพ่ือให้มีผู้เข้าถึงรายการและประหยัดงบประมาณ 

ในการเผยแพร่ออกอากาศ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานขอผลิตรายการและการท า

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรมกับสถานีโทรทัศน์รัฐสภา จึงไม่สามารถผลิต

และออกอากาศรายการโทรทัศน์ ตามแผนการด าเนินงานในไตรมาส ๑ ได ้

๒) โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้าน

สังคม ในกิจกรรมการอบรมวิทยากรแกนน าเดิมจากระดับพ้ืนที่และระดับเครือข่าย  

โดยได้มีการประสานภาคีความร่วมมือในการด าเนินการร่วมกับศูนย์คุณธรรม ซึ่งจะ

ด าเนินการในไตรมาสถัดไป   

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด   

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
๑. โครงการสมัชชาคุณธรรม 
เชิงปริมาณ:  
๑ ) จ ำนวนองค์กร เครือข่ำยทำงสังคม 
ที่เข้ำร่วมกระบวนกำรสมัชชำคุณธรรมและ
ประกำศตัวเป็นองค์กรที่ จะขับเคลื่อน
คุณธรรม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๐๐ องค์กร 
๒) จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม/กระบวนกำร
สมัชชำคุณธรรมระดับจังหวัด/ภูมิภำค 
ระดับชำติ และกำรขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ ๑๐,๐๐๐ คน 
๓ ) ชุมชน/องค์กร/เครือข่ำยคุณธรรม
ต้นแบบ ได้มีพื้นที่น ำเสนอผลงำนด้ำนกำร
ส่งเสริมคุณ ธรรมต่อสำธำรณะในงำน
สมัชชำคุณธรรมระดับต่ำงๆ  ไม่น้อยกว่ำ 
๑๐๐ แห่ง  
๔) จ ำนวนผู้ได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนิน
กระบวนกำรสมัชชำคุณธรรมระดับต่ำงๆ 
ทั้งกำรเข้ำร่วมกิจกรรม /กำรรับรู้ผ่ำนสื่อ
ต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐,๐๐๐ คน  
๕) มีฐำนข้อมูลองค์กรเครือข่ำยคุณธรรม
ใน ระดับ จั งหวัด  ภู มิ ภ ำค  ระดับ ชำติ  
ที่สำมำรถเผยแพร่ขยำยผลได้ ไม่น้อยกว่ำ 
๕๐๐ หน่วยงำน 
๖) องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกระบวนกำรสมัชชำ
คุณธรรมระดับต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ ๔ เร่ือง 
เชิงคุณภาพ:  
๑) เกิดองค์ควำมรู้ ที่ได้จำกกระบวนกำร
สมัชชำคุณธรรมในระดับต่ำงๆ 
๒) ข้อตกลงร่วม/ประกำศเจตนำรมณ์ และ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนคุณธรรมของ
สมัชชำคุณธรรมระดับจังหวัด ภูมิภำคและ
ระดับชำติ เกิดจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วม
และน ำสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมใน

 
- มีหน่วยงำนองค์กรเครือข่ำยที่เข้ำร่วม

กระบวนกำรประชุมหำรือเตรียมกำร
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมทั้ง ๔ 
จังหวัด รวม ๓๘๕ องค์กร 
- จ ำนวนผู้แทนหน่วยงำนองค์กรที่เข้ำ

ร่วมประชุมหำรือจัดท ำแผนและ 
แนวทำงกำรขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรม ปีที่ ๒ ช่วงไตรมำส ๑  
ทั้ง ๔ จังหวัด รวม ๕๖๑ คน 

 

 
อยู่ระหว่ำงกำรออกแบบเครื่องมือ
กำรเก็บรวบรวมฐำนข้อมูลและ
ส ำรวจข้ อมู ลกำรน ำประกำศ
เจตนำรมณ์ไปสู่กำรปฏิบัติในองค์กร 
(คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ใน
ไตรมาส ๒) 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ระดับต่ำงๆ โดยเฉพำะในระดับจังหวัด 
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
๓) มีฐำนข้อมูลต้นทุนทำงคุณธรรม ควำมดี 
ของหน่วยงำน องค์กร เครือข่ำยทำงสังคม
ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภำค และระดับชำติ 
ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  
๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม  
    ๒.๑) การส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
เชิงปริมาณ:  
๑) จ ำนวนองค์ กรคุณ ธรรมที่ ส่ งเสริม 
กำรพัฒนำคุณธรรมแก่สมำชิกในองค์กรภำค
ส่วนส ำคัญทำงสังคมไทย ได้แก่ สถำนศึกษำ 
องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กร
ภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ อย่ำงน้อย ๕๐๐ 
องค์กร 
๒) องค์กรที่ผ่ำนกระบวนกำรรับรองเป็น
องค์กรคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒  
เชิงคุณภาพ:  
๑) องค์กรภำคส่วนส ำคัญทำงสังคมไทย 
สำมำรถสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สมำชิกในองค์ กร ให้ เกิ ด คุณ ธรรม  ๔ 
ประกำร ที่เป็นวิถีปฏิบัติและมีระบบก ำกับ
ส่งเสริมที่ต่อเนื่อง 
๒) สมำชิกสำมำรถใช้มำตรฐำนประเมิน
ตนเองด้ำนคุณธรรม (Self-regulation / 
IQA) เป็นแนวทำงปฏิบัติและเป็นเครื่องมือ
บง่ชี้คุณธรรมควำมส ำเร็จได้ 
๓) เกิดกระบวนกำรรับรองยกย่ององค์กร
ด้ำนคุณธรรมเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำร
รับรององค์กรคุณธรรมระดับต่ำงๆ 
 
 
 
 

 
- องค์กรที่ได้รับควำมรู้กำรเข้ำใจกำร

เป็นองค์กรคุณธรรม จ ำนวน 3 องค์กร 
ได้แก่ ๑) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและ
น ำเข้ำแห่งประเทศไทย (Exim Bank) 
100 คน ๒) สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 
180 คน ๓) กระทรวงศึกษำธิกำร 
200 คน  

- ประสำนควำมร่วมมือเชิงนโยบำยเพื่อ
ก ำหนดมำตรฐำนคุณธรรมไปเป็น 
แนวทำงกำรพัฒนำองค์กรและสมำชิก
ในองค์กร จ ำนวน ๒ องค์กร ได้แก่  
๑) สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ๒) ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 
- องค์ กรภำครัฐ /รั ฐวิ ส ำหกิ จ

ส ำคัญๆ สำมำรถส่งเสริมสร้ำง
กำรเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ส ม ำ ชิ ก ใน อ งค์ ก ร  ใ ห้ เกิ ด
คุณธรรม ๔ ประกำรได้ 

- สถำบั นคุณ วุฒิ วิช ำชีพ และ 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้ควำมร่วมมือในกำรน ำพัฒนำ
เกณฑ์มำตรฐำนขององค์กรใน
สังกัดและเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ประเมินตนเองและกำรรับรอง
องค์กร 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
    ๒.๒) พัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรอง 
เชิงปริมาณ:  
๑) องค์ควำมรู้ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
มำตรฐำนด้ำนคุณธรรม และองค์ควำมรู้
กระบวนกำรรับรององค์กรส่งเสริม
คุณธรรม อย่ำงน้อย ๓ เร่ือง 
เชิงคุณภาพ:  
๑) เครือข่ำยทำงสังคมน ำมำตรฐำนดำ้น
คุณธรรมและกระบวนกำรรับรององค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมไปใชส้่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณธรรมในระดับองค์กรและใชก้ ำหนด
เป็นแนวนโยบำยหรือมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรม 

 
- ประชำสัมพันธ์รับสมัครองค์กรเข้ำร่วม

เป็นองค์กรน ำร่อง  
- แนวทำงกำรปรับปรุงเคร่ืองมือและร่ำง

มำตรฐำนด้ำนคุณธรรม  
- แนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำร

รับรองกำรเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

 
เกิดแนวทำงกำรปรับปรุงเคร่ืองมือ
และร่ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรมที่
น ำไปใช้ ในกำรด ำเนินงำน และ
แนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำร
รับรองกำรเป็ นองค์ กรส่ งเสริม
คุณธรรมที่น ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำน 

๓. โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 
เชิงปริมาณ: 
๑) จ ำนวนหลักสูตรกำรพัฒนำส่งเสริม
คุณธรรม ส ำหรับวิทยำกรคุณธรรม และผู้น ำ
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนคุณธรรมองค์กร
สถำนศึกษำ องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และ
องค์กรภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ อย่ำงน้อย  
๓ หลักสูตร 
๒) จ ำนวนวิทยำกรคุณธรรม อย่ำงน้อย ๕๐ 
คน และผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อน
พัฒนำองค์กรคุณธรรม อย่ำงน้อย ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ: 
๑) หลักสูตรกำรส่งเสริมคุณธรรมที่เหมำะสม
กับองค์กรภำคส่วนส ำคัญทำงสังคม ได้แก่ 
สถำนศึกษำ องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และ
องค์กรภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ 
๒) วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรมที่ผ่ำนกำรอบรม 
มีเป้ำหมำยอุดมกำรณ์ร่วมในกำรส่งเสริม
พัฒนำองค์กรคุณธรรมได้อย่ำงกว้ำงขวำง 
๓) ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนำ
องค์กรคุณธรรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้
ขับเคลื่อนพัฒนำองค์กรคุณธรรมในองค์กร
ตนเอง   

 
- พัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำส่ งเสริม

คุณธรรม ส ำหรับสถำนศึกษำ หลักสูตร
โครงงำนคุณธรรม ๑ หลักสูตร โดยมี
ผู้สมัครเข้ำร่วมอบรม จ ำนวน ๔๒๑ คน 

 
- คุณครู/อำจำรย์ที่ เข้ำรับกำร

อบ รม  ห ลั ก สู ต ร โค รง งำน
คุณธรรม สำมำรถเป็นพี่ เลี้ยง
โครงงำนคุณธรรมให้กับ เด็ก
เยำวชนของตนเองได้ 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
๔. โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
เชิงปริมาณ: 
๑) วิทยำกรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมใน

กลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่ำ ๖๕๐ คน  
๒) ชุดควำมรูพ้ร้อมสื่อเรียนรู้ส ำหรบั

เผยแพร่ จ ำนวน 2 ชุดควำมรู้ 
๓) แหล่งเรียนรู้ต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม

ใน 4 จังหวัดน ำร่อง ประมำณ 40 แห่ง 
 
 

เชิงคุณภาพ: 
วิทยำกรส่ งเสริมคุณธรรม คิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ ส่ วนตั วและผลประโยชน์
ส่ วนรวม ควำมเป็นพลเมือง ควำมอำย  
ไม่ ทนต่ อกำรทุ จริ ต สำมำรถ เผยแพร่ 
สร้ำงสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรตนเอง 

 
- มีหน่วยงำนวิชำกำรในพืน้ที่พัฒนำ

หลักสูตร coach ยกระดับวิทยำกร
ส่งเสริมคุณธรรม ๔ จังหวัดคุณธรรม 
๒๖๐ คน  

- ประชุมคณะกรรมกำรจังหวัด (กลไก
จังหวัด) ใช้เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำ
คุณธรรมตำมปฏิญญำขยำยผลใน
จังหวัดๆ ละ ๒๐๐ คน รวม ๘๐๐ คน 

 
- หน่วยงำนวิชำกำรทั้ง ๔ จังหวัด 

ให้ควำมร่วมมือตอบรับเป็น
หน่วยด ำเนนิกำร 

- คณะกรรมกำรจังหวัด (กลไก
จังหวัด) มีแผนงำนในกำร
ขับเคลื่อนพัฒนำคุณธรรม 

๕. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม 
เชิงปริมาณ: 
๑) องค์ควำมรู้ในประเด็นคุณธรรมที่เกิด
จำกกำรจัดกำรควำมรู้ของเครือข่ำยทำง
สังคม ในพื้นที่น ำร่อง ๔ ภูมิภำค คือ 
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภำคกลำง ภำคใต้ ภูมิภำคละ ๑ เร่ือง รวม
ทั้งหมด ๔ เร่ือง 
๒) โมเดลกำรจัดกำรควำมรู้ดำ้นคุณธรรม
ระดับพื้นที่ของเครือข่ำยทำงสังคม อย่ำง
น้อย ๑ โมเดล 
๓) ประชุมวชิำกำรด้ำนคุณธรรม จ ำนวน  
๑ คร้ัง 
เชิงคุณภาพ:  
๑) องค์ควำมรู้ในประเด็นคุณธรรมที่เกิดจำก
กำรจัดกำรควำมรู้ของเครือข่ำยทำงสังคมใน
พื้ นที่ น ำร่อง ๔ ภูมิภำค คือ ภำคเหนือ  
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคใต้  

 
- โครงร่ำงของเนื้ อหำที่ ใช้ ในกำรจัด

กระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำน
คุณธรรมส ำหรับเครือข่ำยทำงสังคม 
จ ำนวน ๑ เร่ือง  

- ร่ำงแนวคิดในกำรศึกษำเรื่องกำรปรับ
ใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social 
credit) ในสังคมไทย  

 

 
- พัฒนำโครงร่ำงเนื้อหำ “KM-

MK:กำรจั ดกำรควำมรู้ เรื่ อ ง
คุณธรรม” ที่ ได้ทดลองใช้จัด
กระบวนกำรให้กับบุคลำกรของ
ศูนย์คุณธรรมเพื่อน ำไปพัฒนำ
เนื้อหำในกำรด ำเนินงำนจริง 

- ศึกษำแนวคิดในกำรด ำเนินงำน
โดยมีกำรทบทวนวรรณกรรม
เร่ืองระบบเครดิตสังคม (Social 
credit) ทั้ ง ใน ส่ ว น ข อ งต่ ำ ง 
ประเทศและกำรด ำเนินงำน 
ของไทยที่มีลักษณะเทียบเคียง  
เพื่อน ำมำพัฒนำกรอบแนวคิด
ในกำรด ำเนินงำน 

 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ที่ สนับสนุ นกำรขับเคลื่ อนงำนส่ งเสริม
คุณธรรมระดับพื้นที่ด้วยพื้นฐำนของงำน
จัดกำรควำมรู ้
๒) โมเดลกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนคุณธรรม
ระดั บ พื้ น ที่ ข อ ง เค รือ ข่ ำยท ำงสั งค ม  
ที่สำมำรถน ำไปใช้ขับเคลื่อนคุณธรรมระดบั
พื้นที่ และใช้ก ำหนดเป็นแนวนโยบำยหรือ
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย 
อย่ำงน้อย ๑ โมเดล 
๓) ประชุมวิชำกำรด้ำนคุณธรรมที่เกิดกำร
น ำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมไปใช้ เผยแพร่ 
ขยำยผล หรือต่อยอด 
๖. โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 
เชิงปริมาณ:  
๑) รำยงำนสถำนกำรณ์คณุธรรมสงัคมไทย  
ปี ๒๕๖๔ จ ำนวน ๑ ชดุที่ครอบคลุม ๕
ภูมิภำค (ภำคเหนือ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคใต้) 
๒) โมเดลกำรสร้ำงระบบนิเวศมนุษย์เพื่อ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย อย่ำงน้อย 
๒ โมเดล  
๓) องค์ควำมรู้กำรส่งเสริมวินัยใน
สังคมไทย จ ำนวน ๑ เร่ือง 
เชิงคุณภาพ:  
๑) รำยงำนสถำนกำรณ์คุณธรรมสังคมไทย 
ปี ๒๕๖๔ จ ำนวน ๑ ชุด ที่ครอบคลุม ๕ 
ภูมิภำค (ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียง 
เหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคใต้) 
ซึ่งสำมำรถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรส่งเสริมคุณธรรมใน
ระดับประเทศ และออกแบบแผนงำน/
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่ 
๒) โมเดลกำรสร้ำงระบบนิเวศมนุษย์เพื่อ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยที่สำมำรถ
น ำไปใช้ขับเคลื่อนคุณธรรมระดับพื้นที่ 
และใช้ก ำหนดเป็นแนวนโยบำยหรือ
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย 

 
- ศึกษำและพัฒนำแนวทำงกำรจัดท ำ

รำยงำนสถำนกำรณ์คุณธรรมสังคมไทย
ปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ  
๑) ประมวลสถำนกำรณ์คุณธรรมจำก
เอกสำรและข่ำว ๒) ส ำรวจสถำนกำรณ์
คุ ณ ธ รรม ด้ ว ย ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ธรรม  
๖ ภูมิภำค ๓) ส ำรวจต้นทุนชีวิตเด็ก
และเยำวชนไทย ๖ ภูมิภำค  

- พัฒนำแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำร และกำรพัฒนำโมเดลกำร
สร้ำงระบบนิเวศมนุษย์เพื่อขับเคลื่อน
คุณธรรมในสังคมไทย 

 
 

 
- แนวทำงกำรจั ดท ำรายงาน

สถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย 
ปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ ส่วน 
คือ ๑) ประมวลจากเอกสารและ
ข่าว ได้แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำน
สถำนกำรณ์คุณธรรมสังคมไทย  
ปี ๒๕๖๔ และแผนกำรด ำเนินงำน 
โดยมี ประเด็ นหลั ก ๒  เรื่ อง 
ที่ เชื่ อมโยงกั น  คื อส่ วนที่  ๑ 
ตัวชี้วัดคุณธรรม เป็นจุดตั้งต้น 
และยึ ด โยงไปส่ วนที่  ๒  คื อ 
รำยงำนสถำนกำรณ์คุณธรรมที่
เน้นประเด็นส ำคัญตำมตัวชี้วัด
คุณธรรม โดยมี กำรวิ เครำะห์
ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบก่อน-
หลั ง และประสบกำรณ์ จำก
ต่ำงประเทศ ๒) ส ารวจสถานการณ์
คุณธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณธรรม ๖ 
ภูมิภาค ได้ข้อเสนอโครงกำรส ำรวจ
สถำนกำรณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วัด
คุณธรรม ๖ ภูมิภำค ที่พร้อมใน
กำรศึกษำ ๓) ส ารวจต้นทุนชีวิต
เด็กและเยาวชนไทย ๖ ภูมิภาค 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
๓ ) อ งค์ ค ว ำม รู้ ก ำ รส่ ง เส ริ ม วิ นั ย ใน
สังคมไทยที่ใช้ก ำหนดเป็นแนวนโยบำยหรือ
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย 

เกิดแนวทำงในกำรท ำงำนร่วมกัน
ระหว่ ำงผู้ ที่ วิ เครำะห์ ข้ อมู ล
ส่วนกลำง คือ สถำบันแห่งชำติ
เพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว
มหำวิทยำลัยมหิดล ศูนย์คุณธรรม
และมหำวิทยำลัยในภูมิภำค ๔ แห่ง 
และชุ ดเอกสำรเพื่ อด ำเนิ นกำร 
ขอจริยธรรมกำรวิจั ยในมนุ ษย์  
คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย-มหิดล เพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำนต่อไป 

- โมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์
เพื่ อขั บ เคลื่ อนคุ ณ ธรรมใน
สังคมไทย อย่างน้อย ๒ โมเดล 
ได้ แนวทำงในกำรด ำเนิ นงำน 
ของโครงกำรและกำรพัฒนำ
โมเดลกำรสร้ำงระบบนิเวศมนุษย์
เพื่ อขั บ เคลื่ อน คุ ณ ธรรม ใน
สังคมไทยจำกกำรศึกษำทฤษฎี
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ระบบนิเวศมนุษย์ เช่น Ecology 
of Human Development ของ 
ยูรี บรอนเฟน เบรนเนอร์ และ 
ทฤษฎีอ่ืนๆ เช่น Supply Chain, 
Sustainability Development ฯลฯ 
 

๗. โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team” 

เชิงปริมาณ:  
๑) เกิดสื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง 
วินัย สุจริต และจิตอำสำทั้ง On Air 
Online On Ground ดังนี้  
- รำยกำรโทรทัศน์ จ ำนวน ๒๐ ตอน  
แชร์ผ่ำน Online 
- เว็บไซต์ YouTube Fan Page/Facebook  
๒๐ เครือข่ำย ประชำสัมพนัธ์สร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจ ผ่ำนกิจกรรม On Ground 

 
๑) สื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์  
- ผลิ ต “รำยกำร THE VISION” โด ย

ร่วมมือผลิตรำยกำรกับบริษัท ไทย
เค เบิ ล  บอร์ดแคสติ้ ง  จ ำกั ด  เป็ น
รำยกำรสัมภำษณ์มุมมอง แนวคิด 
วิสัยทัศน์ผู้บริหำร ตอนละ ๓๐ นำที 
จ ำนวน ๔ คร้ัง/ตอน  
 

 
 
 
- ผู้ บ ริ ห ำ ร ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ คี

เครือข่ำยที่เป็นองค์กรต้นแบบ
ด้ำนคุณธรรม ได้มีพื้นที่ในกำร
น ำเสนอบทเรียน ประสบกำรณ์
ด ำ เนิ น ง ำน ด้ ำ น คุ ณ ธ ร ร ม
น ำเสนอไปเผยแพร่สู่สำธำรณะ
ผ่ำนสื่อโทรทัศน์อย่ำงกว้ำงขวำง 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
อย่ำงน้อย ๒๐ คร้ัง 
๒) Social Network เนื้อหำส่งเสริม
คุณธรรม หรือ content based 
เสรมิสร้ำงค่ำนยิมและวฒันธรรมที่พึง
ประสงค์ สง่เสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย 
สุจริต และจิตอำสำ อย่ำงน้อย ๑๐๐ 
content และถูกแชร์ต่อไปยังเครือข่ำย 
Social Network อย่ำงน้อย ๒๐ เครือข่ำย 
๓) กำรเข้ำถึงของเครือข่ำยเด็ก เยำวชน 
ครอบครัว และประชำชนในกำรเข้ำชม
ผ่ำนสื่อ จ ำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน  
๔) ขยำยผลในระดับองค์กร ภำคี เครือข่ำย 
Co Brand ๒๐ องค์กร  
๕) ขยำยผลในระดับภูมิภำค ประชำสัมพันธ์
จังหวัด, เครือข่ำยเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม, 
สภำเด็กและเยำวชน ๗๗ จังหวัด 
เชิงคุณภาพ:  
๑) สื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยมและวฒันธรรม 
ที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง 
วินัย สุจริต และจิตอำสำทีผ่ลิตสำมำรถ
น ำไปใชป้ระโยชนไ์ด้และมีกำรใช้อย่ำง
กว้ำงขวำง 
๒) เกิดกำรรวมกลุ่มเครือข่ำยทำงสังคมและ
มีกำรบูรณำกำรกำรผลิต เผยแพร่ รณรงค์
ส่งเสริมคุณธรรมไปในทิศทำงเดียวกัน   

- ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม
ลักษณะรำยกำรประจ ำเดือนละ ๔ 
ตอน อยู่ระหว่ำงกำรประสำนขอผลิต
รำยกำรและกำรท ำข้อตกลงควำม
ร่วมมื อ กับสถำนี โท รทั ศน์ รัฐสภำ 
จ ำนวน ๔๘ ตอน จะมีกำรแถลงข่ำว 
MOU ควำมร่วมมือกำรผลิตรำยกำร
ร่วมกันและคำดว่ำจะมีกำรออกอำกำศ
ได้ตอนแรกในเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 

 
๒) Social Network เนื้อหาส่งเสริม
คุณธรรม 
- ผลิตเนื้ อหำเป็น อินโฟกรำฟิกและ

เผยแพร่ข้อมูลบทควำม /วีดีทัศน์/คลิป
ผ่ำนสื่อออนไลน์  จ ำนวน ๔๗ ชิ้น  

๓ ) ก าร เข้ าถึ งข อ ง เค รื อ ข่ าย เด็ ก 
เยาวชน ครอบครัว และประชาชนใน
การเข้าชมผ่านสื่อ 
- มีประชำชนเข้ำถึงข้อมูลกำรเผยแพร่

ผ่ ำนสื่ อสั งคมออนไลน์  Facebook 
Fan page: “ศู น ย์ คุณ ธรรม  Moral 
Center Thailand ของศูนย์คุณธรรม 
จ ำนวน ๓๙,๑๐๓ คน 

- ศูนย์ คุณ ธรรมจะมี รำยกำร
โทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรมที่เป็น
รำยกำรประจ ำมีกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ เรื่องรำวคุณธรรม
ควำมดีของภำคีเครือข่ำย ท ำให้
เกิดกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ต่อสำธำรณะในวงกว้ำงมำก
ยิ่งขึ้น 

- ศูนย์คุณธรรมเป็นที่รู้จักมำกขึ้น
และมีกำรเข้ำถึงข้อมูลศูนย์ได้
ง่ำย นับจำกจ ำนวนผู้สนใจเข้ำ
ชมสื่ออย่ำงต่อเนื่องและเพิ่มข้ึน 

๘. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 
เชิงปริมาณ: 
๑) มี ระบบสำรสนเทศเว็บ ไซต์ ในกำร

ให้บริกำร สมำชิกเครือข่ำยองค์กร
คุณธรรม และวิทยำกรคุณธรรมในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ ำนวน ๑ ระบบ ๑ 
ฐำนข้อมูล 

๒) มีระบบสำรสนเทศเพื่ อกำรบริหำร 
( Business Intelligence : BI) ก ำ ร
ติดตำมกระบวนกำรกำรขับเคลื่อน
สมัชชำคุณธรรม ๑ จ ำนวน ระบบ 

 
๑) ปรับปรุงฐำนข้อมูลองค์กรเครือข่ำย

ให้ เป็ นปั จจุบั น  และกำรจั ดท ำ 
“ระบบบัญชีข้อมูลองค์กรเครือข่าย
ส่งเสริมคุณธรรม " โดยปัจจุบันมี
ฐำนข้อมูลองค์กรเครือข่ำยของศูนย์
คุณธรรมรวมทั้งสิ้น 4,381 องค์กร 
และป รับ ป รุ งระบ บ ฐำน ข้ อมู ล
วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม จ ำนวน 2 
รุ่นทั้งสิ้น 824 คน เพื่อใช้เป็นข้อมูล

 
๑) ออกแบ บ กล ไกกำรพั ฒ น ำ 

“ระบบกำรให้บริกำรสมำชิก
เครือข่ำยองค์กรคุณธรรมและ
วิทยำกรคุณธรรม” ที่สำมำรถ
ตอบสนองกำรให้บริกำรผ่ ำน
ระบบดิจิทัล  ประชุมร่วมกับ 
ศู น ย์ เท ค โน โล ยี ก ร ะ ท รว ง
วัฒนธรรม เพื่อเตรียมพร้อมกำร
เชื่อมโยงข้อมูล กับระบบศูนย์



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
๓) มี ระบบ โมบ ำยแอป พ ลิ เคชั น กำร

ให้บริกำรระบบสื่อสำรสนเทศกำร
เรียนรู้ด้ำนคุณธรรมเสมือนจริง โดยใช้
เทคโนโลยี AR (Augmented reality) 
จ ำนวน ๑ ระบบ 

๔) มีระบบสนับสนนุกำรด ำเนินงำนของ
เจ้ำหน้ำที่และกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน (Performance 
Management System–PMS)  
เพื่อกำรเพิ่มศักยภำพให้กับบุคลำกร 
จ ำนวน ๑ ระบบ 

เชิงคุณภาพ: 
๑) สำมำรถน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย
สนับสนนุนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำน
สังคมดิจิทัลโดยกำรให้บริกำรผำ่นเว็บไซต์ 
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่ำนดจิิทัลแพลตฟอรม์ ของสมำชิก
เครือขำ่ยองค์กรคุณธรรม และวิทยำกร
ส่งเสริมคุณธรรมได ้
๒) ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำสำมำรถ
ตอบสนองต่อกำรปรบักระบวนงำนให้เป็น
รูปแบบดิจิทัลในกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำร
บริหำรและกำรตัดสินใจ (Business 
Intelligence: BI) เพื่อติดตำมกระบวนกำร
ขับเคลื่อนสมัชชำคุณธรรมและกำร
ให้บริกำรอบรมวิทยำกรส่งเสริมคุณธรรมได้ 
๓) เพิ่มช่องทำงในกำรให้บริกำร
ระบบสื่อสำรสนเทศกำรเรียนรู้ด้ำน
คุณธรรมเสมือนจริง ที่ใช้เทคโนโลยี AR 
(Augmented reality) ผ่ำนระบบโมบำย
แอปพลิเคชัน ที่ทนัสมัย สำมำรถดึงดูด
ควำมสนใจและส่งเสริมกำรมีคุณธรรมใน
สังคมไทยได ้
๔) เพิ่มศักยภำพด้ำนกำรพฒันำบุคลำกรที่
ส่งเสริมให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่มี
ประสิทธิภำพได ้

ในกำรพัฒนำระบบเว็บไซต์ในกำร
ให้บริกำร 

๒) ออกแบบกำรพัฒนำระบบข้อมูลกำร
ติดตำมเพื่อกระบวนกำรขับเคลื่อน
สมัชชำคุณธรรมและกำรให้บริกำร
อบรมวิทยำกรส่งเสริมคุณธรรมซึ่งจะ
ประกอบด้วยกำรเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง  
๒ ส่ วน  ได้ แก่  ส่ วนที่  1 ) ข้ อมู ล
เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลสมำชิกองค์กร
ภำคีเครือข่ำย และฐำนข้อมูลวิทยำกร
ส่งเสริมคุณธรรม ส่วนที่ 2) ข้อมูลกำร
ด ำเนิ นงำนส่ งเสริมคุณธรรมตำม
ประกำศเจตนำรมณ์สมัชชำคุณธรรม
แห่งชำติ 

๓) กำรประชุมหำรือกำรออกแบบกำร
พัฒนำระบบและเนื้อหำกำรพัฒนำ
ระบบให้น่ำสนใจเหมำะสมกับทุก
ช่ ว ง วั ย  ทั้ ง ใน รู ป แ บ บ เว็ บ ไซ ต์
นิทรรศกำรออนไลน์ 3 มิติ และกำร
ให้บริกำรส่งเสริมสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จำกศำสตร์
พ ระ ร ำ ช ำ  ผ่ ำ น ร ะ บ บ โม บ ำ ย 
แอปพลิเคชัน จ ำนวน ๒ คร้ัง 

๔) ประชุมหำรือกำรวำงแผนในกำร
พัฒนำระบบงำนร่วมกับงำนพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำระบบ
และกำรพัฒนำต่อยอดโครงสร้ำง
ข้อมูล ระบบงำนทรัพยำกรมนุษย์ใน
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม จ ำนวน ๒ คร้ัง 

ข้อมูลด้ำนวัฒนธรรมผ่ำนเว็บไซต์ 
และ กำรพัฒนำระบบบัญชีข้อมูล 
(Data Catalog) เพื่อน ำไปสู่กำร
เปิ ดเผยข้อมู ลภำครัฐ (Open 
data) แก่ประชำชน 

๒) จัดท ำขอบเขตงำนในกำรพัฒนำ
ระบบ และโครงสร้ำงกระบวนกำร
ติดตำมกำรให้บริกำรสมำชิ ก
เครือข่ำยองค์กรคุณธรรมและ
วิทยำกรคุณธรรม ในรูปแบบกำร
ให้ บ ริ ก ำรแ บ บ  E-Service ที่
เชื่อมโยงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ผ่ ำน  API ให้ สมำชิ กสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลของตนเองได้เพื่อให้
ได้ ข้ อมู ลที่ ทั นสมั ย สำมำรถ
ตัดสินใจเชิงนโยบำยได้ 

๓) ออ ก แ บ บ ก ล ไก ก ำรศึ ก ษ ำ
เทคโน โลยี  AR (Augmented 
reality) และจัดท ำขอบเขตใน
กำรพัฒ นำระบบที่ ส ำมำรถ
ให้บริกำรได้ ทั้งในเว็บไซต์และ
โมบำยแอปพลิเคชัน 

๔) จั ดท ำขอบ เขตงำนกำรจ้ ำง
ผู้เชี่ยวชำญให้ค ำแนะน ำในกำร
พัฒนำระบบเพื่อสร้ำงกลไกและ
พัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำน
ด้ ำนงำนทรัพยำกรมนุษย์ ให้
สอดคล้องกับกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และ
ผู้บริหำรของศูนย์คุณธรรมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 
 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
๙. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 
เชิงปริมาณ: 
บคุลำกรของศูนย์คุณธรรมร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้มีสมรรถนะ
และทักษะหลัก รวมถึงทักษะเสริมที่จ ำเป็น
ค่ำนิยมขององค์กรและตำมบทบำทของตน 
เชิงคุณภาพ: 
ศูนย์คุณธรรม มีแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรและพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ 
ของศูนย์คุณธรรม ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และนโยบำยระดบัประเทศ/ 
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งฯ ยุทธศำสตร์และ
นโยบำย 

 
- บุคลำกรศูนย์คุณธรรมได้รบักำรพัฒนำ

ศักยภำพ ตำมควำมสนใจ และ
หลักสูตรที่มีค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน ๖ 
หลักสูตร และกำรเข้ำร่วมอบรม/
สัมมนำ/ประชุมภำยนอก ระบบ 
Video Conference  ไม่มีค่ำใช้จ่ำย  
จ ำนวน ๒ รำย 

- บุคลำกรศูนย์คุณธรรม ร้อยละ 100 
ได้เข้ำร่วมกระบวนกำรพัฒนำ
ระบบงำน (งำนกำรเงิน/ งำนพสัดุ/
งำนสำรบรรณ) 

- บุคลำกรศูนย์คุณธรรมสบัเปลี่ยน
หมุนเวียนเข้ำร่วมงำนเชิงวัฒนธรรม
ตำมที่กระทรวงวฒันธรรมเชิญชวน
จ ำนวนไมน่้อยกว่ำ ๑๕ คน 

 
- กระบวนกำรจัดกำรดำ้น

สวัสดิกำรและประโยชน์เก้ือกูล
เพือ่สร้ำงขวัญก ำลังใจ 

- กำรพัฒนำค่ำนยิมองค์กร 
(องค์กรคุณธรรมต้นแบบ) ให้
องค์กรบรรลุเป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์ เสริมสร้ำงควำม
ผูกพันและพฒันำประสิทธิภำพ
กำรด ำเนินงำนของบุคลำกร
ศูนย์คุณธรรม  

- กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรศูนย์คุณธรรม  
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มี
ศักยภำพบรรลุเป้ำหมำยของ
ศูนย์คุณธรรม 

๑๐. โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา (งบประมาณจากภายนอก) 
๑) พัฒนำศักยภำพเจ้ำหนำ้ที่ศนูย์เรียนรู้
เป็นวิทยำกรส่งเสริมคุณธรรมส่งเสริมควำม
เข้ำใจเข้ำถึง “ศำสตร์พระรำชำ” และ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมรอยพระบำทฯ 
๒) เปิดช่องทำงกำรตลำดกำรทอ่งเที่ยว 
“ทัวร์ตำมรอยพระรำชำ” สื่อสำรส่งเสริม
ให้เจ้ำหน้ำที่ทุกหน่วยงำนได้ท่องเที่ยวแบบ
สร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์พระรำชำและ
คุณธรรม ๔.๐ 

- คุณครู อำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรมตำมรอย
พระรำชำ จ ำนวน 5 เส้นทำง (5 ครั้ง) 
รวมจ ำนวน ๑๕๐ คน 

- หำรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ท ำควำมร่ วมมื อพั ฒ นำมำตรฐำน
คุณธรรมด้ำนควำมพอเพียง เปิดช่องทำง 
“ทัวร์ตำมรอยพระรำชำ” ในภำคธุรกิจ 

 

- คุณครู อำจำรย์ที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
ตำมรอยพระรำชำ มีควำมเข้ำใจ
สำมำรถสื่อสำรขยำยผลให้กับ
นักเรียนได้ 

- ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เป็ นภำคีควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำมำตรฐำนคุณธรรมด้ำน
ควำมพอเพี ยง ซึ่ งให้ เกิ ดกำร
ยอมรับของภำคส่วนธุรกิจมำกขึ้น 

๑๑. โครงการย่อย Positive Parenting ภายใต้ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง (งบประมาณภายนอก) 
เชิงปริมาณ:  
๑) เกิดคณะท ำงำนพฒันำครอบครัวในกำร
เสริมสร้ำงป้องกันคุ้มครองและจัดกำร
ควำมรุนแรงในครอบครัว  
๒) เกิดภำคีควำมร่วมมือเพื่อเสริมสร้ำง
ทักษะด้ำนต่ำงๆ ที่ส ำคัญด้วยบริบท
ท้องถิ่น 
๓) เกิดกระบวนกำรสร้ำงครอบครัว
เข้มแข็งในกำรเสริมสร้ำงป้องกันคุ้มครอง

 
เกิดภาคีความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะด้านต่างๆ ทีส่ าคัญด้วยบริบท
ของท้องถิ่น 
- ส่วนกลำง จ ำนวน ๒ องค์กร ได้แก่  

๑) คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
มหำวิทยำลยัมหิดล ท ำสัญญำรบังบ
สนับสนนุกำรวิจัยเพื่อด ำเนนิโครงกำร
ย่อย Healthy Gamer ๒) 

 
เกิดภาคคีวามร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
โครงการทั้งในส่วนกลางและส่วน
พื้นที่ท้องถิ่น 
เพื่อด ำเนินกำรส ำรวจสถำนกำรณ์
ครอบครัวใน ๔ จังหวัด และเป็น
หน่ วยหลั กในกำรด ำเนิ นกำร 
โครงกำรย่อย Positive Parenting 
 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
และจัดกำรควำมรนุแรงในครอบครัว ผ่ำน
คณะท ำงำนพฒันำครอบครัว 
๔) เกิดครอบครัวพลังบวกในชุมชนที่มี
ทักษะและสำมำรถในกำรสร้ำงเสริม 
พลังบวก ปกป้อง คุ้มครองและกำรให้กำร
ช่วยเหลือแก้ไขป้องกันปัญหำควำมรุนแรง
ในครอบครัว  
เชิงคุณภาพ: 
๑) พ่อแม่มีทักษะกำรเลี้ยงลูกเชงิบวกและ
มีควำมผูกพันระหวำ่งเด็กและผูป้กครอง
เพิ่มข้ึน 
๒) เด็กและเยำวชนมีทัศนคติทีด่ีต่อพ่อแม่
มำกข้ึน 
๓) คณะท ำงำนพัฒนำครอบครัวสำมำรถใช้
ทกัษะ ๕ ด้ำนในกำรจัดกิจกรรม 
เสริมสร้ำงพลังบวกในชุมชน และทักษะ
กำรให้ค ำปรึกษำและจัดกำรปัญหำ
เบื้องต้นได ้

มหำวิทยำลยัจุฬำลงกรณรำชวทิยำลัย 
เพื่อด ำเนินโครงกำรย่อย Family 
Violence 

- ส่วนพืน้ที่ ๔ จังหวัด จ ำนวน ๖ องค์กร 
ได้แก่ ๑) จังหวัดเชียงรำย 
มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง ๒) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ มหำวิทยำลยั- 
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ๓) จงัหวัด
อุดรธำนี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ-
อุดรธำนี และโรงพยำบำลธัญญำรักษ์
อุดรธำนี ๔) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี และ
สถำบนัสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภำคใต้ 

 

๓. แผนการด าเนนิงานในไตรมาสถัดไป  

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
๑. โครงการสมัชชาคุณธรรม 
๑) กำรประชุมขับเคลื่อนของกลไกคณะท ำงำนกลุ่ม

เครือข่ำยทำงสังคมในระดับพื้นที่ ๔ จังหวัด 
๒) กำรท ำบันทึกข้อตกลงเสริมหนุนกำรขับเคลื่อน

กล ไกคณ ะท ำงำน เครือข่ ำยท ำงสั งคม เพื่ อ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ ๒ กับหน่วยงำน
ประสำนงำนหลักในจังหวัด (ส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัด) 

๓) กำรจั ด จ้ ำ งส ถำบั น กำรศึ กษ ำใน พื้ น ที่ เพื่ อ 
ด ำเนินกำรด้ำนวิชำกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม ปีที่ ๒  ใน ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ 
(๑) กำรจัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำย (๒) กำรถอด
บทเรียนควำมส ำเร็จเพื่อจัดท ำองค์ควำมรู้ของ
ชุมชน องค์กรคุณธรรมที่มีกำรด ำเนินกำรตำม

มกรำคม-มีนำคม ๒๕๖๔ 
 
มกรำคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

มกรำคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

ตำมที่กลุ่มเครือข่ำยในพื้นที่
ก ำหนดใน ๔ จังหวัดที่ด ำเนินกำร 
ได้แก่ เชียงรำย อุดรธำนี
พระนครศรีอยุธยำ สุรำษฎร์ธำนี 

 
 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
ประกำศเจตนำรมณ์ (๓) ประเมินกระบวนกำร
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมปีที่ ๒ 

๔) กำรประชุมร่วมกับหน่วยงำนเครือข่ำย ๖ กลุ่ม
เครือข่ำยส่วนกลำงเพื่อเตรียมกำรจัดสมัชชำ
คุณธรรมแห่งชำติ (ประชุมแบบปกติและประชุม
ผ่ำนระบบออนไลน์)  

 
 

กุมภำพันธ ์- มีนำคม ๒๕๖๔ 

๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม  
๑) กำรพัฒนำองค์กรธุรกิจมำตรฐำนคุณธรรมควำม

พอเพียงเพื่อควำมยั่งยืน ร่วมกับตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิภำคธุรกิจ 

๒) กำรพัฒนำยกระดับองค์กรเครือข่ำยควำมสุข
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับ มศว. 

๓) กำรพัฒนำสถำบันกำรศึกษำ ด้ำนมำตรฐำนและ
กำรรับรองโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับ สพฐ. และ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

๔) กำรพัฒ นำสถำบั นกำรศึ กษำใน  4  จั งหวัด
คุณธรรม ร่วมกับ สพฐ.และ มศว. 

๕) กำรพัฒนำยกระดับเครือข่ำยกองทุนสวัสดิกำร
ตำมมำตรฐำนกองทุนสวัสดิกำร 

๖) พัฒนำองค์ควำมรู้กำรส่งเสริมกำรพัฒนำมำตรฐำน
ด้ำนคณุธรรม โดยออกแบบแผนกำรด ำเนินกิจกรรม
ร่วมกับกระบวนกรและนักวิชำกำรภำยนอก และ
พัฒนำองค์ควำมรู้กระบวนกำรรับรององค์กร
ส่งเสริมคุณธรรม โดยประชุมสร้ำงควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำกระบวนกำรรับรองร่วมกับนักวิชำกำร
ภำยนอก 

มกรำคม - เมษำยน 2564 
 
 
มกรำคม - มีนำคม 2564 

 
มกรำคม - มิถุนำยน 2564 
 
 
มกรำคม - กันยำยน 2564 
 
มกรำคม - กันยำยน 2564 
 
มกรำคม-มีนำคม ๒๕๖๔ 

ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 
 
 

กทม. และ พื้นที่กลุ่มป้ำหมำย 
 ๔ ภูมิภำค 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 

๓. โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 
๑) ออกแบบหลักสูตร และกระบวนกำรอบรม
วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม ส ำหรบักลุ่ม New Comer 
และ ส ำหรับกลุ่ม Coach   
๒) สร้ำงควำมร่วมมือสถำบันกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำ
หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม ส ำหรับชุมชน จ ำนวน 1 
หลักสูตร 
๓) พัฒนำหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม ส ำหรับองค์กร
ธุรกิจ จ ำนวน 1 หลักสตูร 
๔) ประชุมหำรือกำรพัฒนำระบบจติอำสำ/ผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงสงัคม 

มกรำคม ๒๕๖๔ 
 
 
มีนำคม ๒๕๖๔ 
 
มีนำคม ๒๕๖๔  
 
มกรำคม ๒๕๖๔  
 

ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
๕) ประชุมคณะกรรมกำรสถำบันวทิยำกรคุณธรรม 
๖) กำรแถลงข่ำวประชำสัมพันธ์หลกัสูตรออนไลน์ 
(ต้นทนุชีวิต องค์กรคุณธรรม) 
๗) ท ำรำยกำร Live สด โครงงำนคณุธรรม 

26-29 มกรำคม 2564 
กุมภำพันธ์ 2564 
 
มกรำคม - มีนำคม 2564 
(ทุกเย็นวันศุกร์) 

๔. โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
๑) พัฒนำหลักสูตร coach ยกระดับวิทยำกรสง่เสริม

คุณธรรม ๔ จังหวัดคุณธรรม (อุดรธำน ี
สุรำษฎร์ธำนี พระนครศรีอยุธยำ เชียงรำย) 

๒) สนับสนนุกลไกขับเคลื่อนจงัหวัดคุณธรรม 4 
จังหวัดคุณธรรม (อุดรธำนี สุรำษฎร์ธำนี  
พระนครศรีอยุธยำ เชียงรำย) 

๓) พัฒนำหลักสูตร Re knowledge เตรียมกำร 
พัฒนำวิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม
ต้นแบบ  (พัทลงุ รำชบุร ีพิจิตร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
ร้อยเอ็ด) 

๔) พัฒนำหลักสูตร new comer เตรียมกำร พัฒนำ
วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม จังหวดัขยำยผล  
(พิษณุโลก ล ำปำง พะเยำ อุบลรำชธำนี ชุมพร 
นครศรีธรรมรำช) 

มกรำคม – มีนำคม 2564 ศูนย์คุณธรรม /4 จังหวัด 
(ใช้ระบบออนไลน์) 

๕. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม 
๑) การจัดการความรู้ด้านคุณธรรมส าหรับเครือข่าย
ทางสังคม พัฒนำเนื้อหำที่ใช้ในกำรจัดกระบวนกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนคุณธรรมส ำหรับเครือข่ำยทำง
สังคมในรปูแบบ E-learning 
๒) พัฒนาองค์ความรู้เร่ืองการปรับใช้กลไกระบบ
เครดิตสังคม (Social credit) ในสังคมไทย ทบทวน
วรรณกรรมเพื่อพัฒนำกรอบแนวคิดในกำรศึกษำเร่ือง
กำรปรับใช้กลไกระบบเครดิตสงัคม (Social credit) 
ในสังคมไทย 
๓) การประชุมวิชาการด้านคุณธรรม ก ำหนด
ประเด็นกำรประชุมวชิำกำรแบบลงรำยละเอียดและ
เตรียมประสำนเชิญวิทยำกร 

ไตรมำสที่ ๒                 
(มกรำคม-มีนำคม ๒๕๖๔) 

ศูนย์คุณธรรม  
(องค์กำรมหำชน) 

๖. โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 
๑) รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทยปี 
๒๕๖๔ ประสำนกับภำคีวชิำกำรเพื่อพัฒนำข้อเสนอ
โครงกำรและวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
๒) พัฒนาโมเดลการสร้างระบบนิเวศมนุษย์เพื่อ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย 

ไตรมำสที่ ๒                 
(มกรำคม-มีนำคม ๒๕๖๔) 

ศูนย์คุณธรรม  
(องค์กำรมหำชน) 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
ประสำนกับภำคีวิชำกำรเพื่อพัฒนำข้อเสนอโครงกำร
และวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
๓) พัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงบวก 
ประสำนกับภำคีวิชำกำรเพื่อพัฒนำข้อเสนอโครงกำร
และวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
๗. โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team” 

๑) จัดกิจกรรมโครงกำรสื่อสร้ำงสรรค์คุณธรรม 
อวอร์ด ปี ๒๕๖๓ 

มกรำคม-พฤษภำคม ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม/ผ่ำนช่องทำงสื่อ
ต่ำงๆ 

๒) แถลงข่ำวลงนำมควำมร่วมมอืกำรผลิตรำยกำร
โทรทัศน์สง่เสริมคุณธรรม “คุณธรรม คุณท ำได้” 
ระหว่ำงศูนย์คุณธรรมกับสถำนีโทรทัศน์รัฐสภำ 

มกรำคม ๒๕๖๔  อำคำรรัฐสภำ 

๓) จัดอบรมหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อเด็กและ
เยำวชนพลังบวก 

มีนำคม ๒๕๖๔ โรงแรมในกรุงเทพฯ /ปริมณฑล 

๘. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 
๑) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในกำรให้บริกำร
สมำชิกเครือข่ำยองค์กรคุณธรรม และวิทยำกร
คุณธรรมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม 
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบเว็บไซต ์

ไตรมำสที ่ ๒ -๓                 
มกรำคม – มิถุนำยน ๒๕๖๔ 
 

ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 
 
 
 
 
 
 

๒) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำร
ติดตำมกระบวนกำรขับเคลื่อนสมัชชำคุณธรรม (BI) 
- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบเว็บไซต ์

ไตรมำสที ่ ๒ -๓                 
 

๓) กำรพัฒนำระบบโมบำยแอปพลิเคชันกำรให้บริกำร
ระบบสื่อสำรสนเทศกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมเสมือน
จริงโดยใช้เทคโนโลยี AR โดยออกแบบกำรพัฒนำ
ระบบโมบำยแอปพลิเคชนั เนื้อหำในกำรพัฒนำสื่อ
สำรสนเทศกำรเรียนรู ้

ไตรมำสที ่ ๒  
 

๔) กำรพัฒนำระบบสนับสนนุกำรด ำเนินงำนของ
เจ้ำหน้ำที่และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (PMS) 
วิเครำะห์กระบวนกำรงำนเดิมและออกแบบกำร
พัฒนำระบบใหม่ 

ไตรมำสที ่ ๒  
 

๙. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 
๑) กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
๒) กำรจัดท ำแนวทำงติดตำมผลกำรพัฒนำศักยภำพ 
๓) ด ำเนินกำรประชุมต่อเนื่อง (ผู้บริหำรทุกวันจันทร์

ที่ ๑,๒,๓ และ เจ้ำหนำ้ที่ ทุกวนัจันทร์ที่ ๑ ของ
เดือน) 
 
 

ไตรมำสที ่ ๒ -๔                
 

ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
๑๐. โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา (งบประมาณภายนอก) 
๑) ประชุมหำรือกำรพัฒนำมำตรฐำนธุรกิจด้ำน

คุณธรรมควำมพอเพียงเพื่อควำมยั่งยืน 
21 มกรำคม 2564 
 

ศูนย์คุณธรรม 
(องค์กำรมหำชน) 

๒) ประชุมเตรียมกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู
ที่น ำองค์ควำมรูไ้ปสื่อสำรขยำยผล(รุ่น ๑-๑๐) 

26-29 มกรำคม 2564 
 

๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครทูี่น ำองค์ควำมรูไ้ป
สื่อสำรขยำยผล(รุ่น ๑-๑๐) 

มีนำคม 2564 กรุงเทพฯ 

๔) กำรลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์ตุณธรรม
(องค์กำรมหำชน)กบัตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเวทีเสวนำในประเด็นธุรกิจ  
“Sustainability and Moral”  

มีนำคม 2564 

๑๑. โครงการย่อย Positive Parenting ภายใต้ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง (งบประมาณภายนอก) 
แผนงานการบูรณาการจัดการองค์ความรู้ รวบรวม
ผลกำรส ำรวจข้อมูลสถำนภำพปญัหำและวิเครำะห์ผล
ระดับจังหวัด 4 จังหวัด 

มกรำคม-กุมภำพันธ ์๒๕๖๔ จังหวัดเชียงรำย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
จังหวัดอุดรธำน ี
จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ีแผนการพัฒนาศักยภาพ โครงกำรย่อย Positive 

Parenting ในกิจกรรมที่ ๑ พัฒนำแกนน ำพลังบวก 
กุมภำพันธ-์มีนำคม ๒๕๖๔ 

แผนงานการจัดการองค์ความรู้สื่อสารต่อสาธารณะ
กิจกรรมเวทีวิชำกำร [Positive Parenting Against 
Violence Society PPP Model] น ำเสนอรูปธรรม
ควำมส ำเร็จ  

กุมภำพันธ-์มีนำคม ๒๕๖๔ กรุงเทพฯ  

แผนการบริหารจัดการโครงการ 
๑) กำรพัฒนำระบบดิจิทลั เพื่อเป็น Platform

ศูนย์กลำงของข้อมูลกำรสื่อสำรของโครงกำรและให้
ค ำปรึกษำกับพืน้ที ่

๒) กำรติดต่อประสำนจัดกำรงำนเบิกจ่ำยและรวบรวม
รำยงำนน ำเสนอต่อแหล่งทุน  

๓) กำรก ำกับติดตำมโครงกำร ทั้งประชุมติดตำม 

มกรำคม-มีนำคม ๒๕๖๔ 
 

กรุงเทพฯ และ ๔ จังหวัด 

 


