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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรมด าเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับภาคี
เครือข่ายทางสังคมตามวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทาง
สังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม” ด้วยยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ๖ ด้าน ได้แก่  
๑) สมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ๒) ส่งเสริมวิทยากรคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรอง
องค์กรคุณธรรม ๓) วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ๔) พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการให้บริการ ๕) สื่อสารและรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม ๖) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม โดยยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านของศูนย์คุณธรรมมีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม รวมทั้งได้มีการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการด าเนินงานให้รองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(COVID-19) เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้แม้เกิดเหตุวิกฤตดังกล่าว  
 ผลการด าเนินงานของศูนย์คุณธรรมโดยภาพรวม สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินองค์การมหาชน โดยมีผลงานส าคัญ ดังนี้  

๑. ขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมระดับชาติและเชิงพื้นที่ โดยพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม ๖ ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน 
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา สื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการขับเคลื่อนคุณธรรม
ของสังคมไทย โดยได้จัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด มีหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมทั้งในระดับ
องค์กร ชุมชน อ าเภอและจังหวัด ในภาพรวม ทั้ง ๔ จังหวัด เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมกว่า ๕๐๗ 
องค์กร ผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่าง ๆ กว่า ๒,๐๐๐ คน มีองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมน าเสนอผลการ
ส่งเสริมคุณธรรมกว่า ๑๑๗ แห่ง โดยแบ่งเป็นจังหวัด/ภาคต่าง ๆ รวมทั้ง การจัดประชุมรับฟังความเห็นองค์กร
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ดังนี้  

ครั้งที่ ๑ สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด“ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” 
มีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ๓๕๕ คน มีข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัต
ลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ “วินัย และใส่ใจส่วนรวม”  

ครั้งที่  ๒ สมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“ฮักมั่นอุดรธานี เมืองคนดี มี
คุณธรรม” มีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ๔๖๐ คน ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิง



๒ 
 

พฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ “สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้าง
จิตส านึกท่ีดี ส่งเสริมความมีวินัย และใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” 
  ครั้งที่ ๓ สมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด“เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมน าพาประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข” มีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ๕๗๕ คน มีข้อสรุปการขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิง
พฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ “สร้างจิตส านึกส่วนรวมต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน  สร้างวินัยจราจร และคุณธรรมเป้าหมายตาม
บริบทของหน่วยงาน” 

ครั้งที่ ๔ สมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ภายใต้แนวคิด “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใจ
สะอาด ไม่ขาดคุณธรรม” ผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ๔๕๐ คน มีข้อสรุปการขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมาย
เชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้แก่ “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี  มีวินัย ใส่
ใจส่วนรวม” 

ครั้งที่ ๕ การจัดประชุมรับฟังความเห็นองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “คุณธรรมกับการ
แก้ไขปัญหาวิกฤติในสังคมไทย” ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการ
ระดมความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่าย สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เข้าร่วมจ านวน ๑๒๐ 
องค์กร และแกนน าหน่วยงาน องค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม ในพ้ืนที่  ๑๐ จังหวัดคุณธรรมน าร่อง ๑๐ จังหวัด
จาก ๔ ภูมิภาครวม ๒๕๐ คน เพ่ือค้นหาข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมและแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละ
เครือข่าย และรับฟังข้อเสนอต่อประเด็น และรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ในปี ๒๕๖๔
ต่อไป 

         ๒. พัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม โดยพัฒนา
เครื่องมือการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม คู่มือการประเมินตนเองขององค์กร และด าเนินการ
ทดลองใช้กับองค์กรน าร่อง ๓ ประเภท ได้แก่ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรชุมชน และส่งเสริม
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามมาตรฐานด้านคุณธรรม จ านวน ๑๖ โรงเรียนในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด/ภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี) ภาคกลาง (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) และภาคใต้ (จังหวัดสุราษฏร์ธานี) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน
ภาคส่วนต่างๆ กว่า ๑๒ หน่วยงาน  

      ๓. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ได้ด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ด้านการส ารวจสถานการณ์คุณธรรม
ในสังคมไทย (National survey) ได้แก่ ๑) รายงานสถานการณ์คุณธรรม ปี ๒๕๖๓ และพัฒนาระบบการ
รายงานสถานการณ์คุณธรรม (Moral E-Monitoring) ๒) พัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนสู่สังคม
คุณธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดคุณธรรมใน ๔ จังหวัด 
คือ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่าย
ทางสังคม ได้แก่ ๑) คุณธรรมกับการพัฒนาระบบนิเวศมนุษย์ ชุดที่ ๑ (ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และ
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สื่อมวลชน) ๒) คุณธรรมกับการพัฒนาระบบนิเวศมนุษย์ ชุดที่ ๒ (สถาบันทางศาสนา ชุมชน ประชาสังคม 
และครอบครัว) ๓) หลักสูตร “การจัดการความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” KM for Social Change) ๔) 
ถอดบทเรียนหลักสูตร “การจัดการความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” (KM for Social Change) และองค์
ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมตามประเด็นทางสังคม ได้แก่ ๑) คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยกองทัพจิตอาสาพลัง
บวก ๒) การถอดบทเรียน “งานจิตอาสา” เพ่ือพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย ๓) เรื่องเล่า
คุณธรรมเพ่ือการพฒันามนุษย์ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้องค์กรเครือข่ายทางสังคมและประชาชนน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับบุคคล องค์กร และพ้ืนที่ต่อไป    

         ๔. พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต โดยจัดอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้าน
การทุจริต รวมทั้งสิ้น ๔ ครั้งครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ ภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาครัฐ 
ธุรกิจ/เอกชน การศึกษา ศาสนา สื่อมวลชน และประชาสังคม/ชุมชน รวมทั้งสิ้น ๘๒๔ คน โดยผลของการ
ด าเนินงานท าให้มีวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากองค์กรทุกภาคส่วนทางสังคม
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเสริมสร้างคุณธรรมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งสามารถด าเนินการตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติทั้งในองค์กรประเภทต่าง ๆ พ้ืนที่ชุมชน อ าเภอ จังหวัด และเชื่อมโยงการ
ท างานเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตได้    

          ๕. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การท าความดี เผยแพร่สื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ผ่านช่องทางสื่อ On air, Online, On ground และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมของประชาชนให้มีวินัย ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และการมีจิตอาสาน้ าใจแบ่งปัน และแนวทางการปฏิบัติ New Normal ของประชาชนคนไทย “รวม
พลังคุณธรรม สู้ศึก COVID-19 Moral Fight COVID” เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ประเทศไทยสามารถรอด
พ้นวิกฤตดังกล่าวไปได้ด้วยดี  

          ๖. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการประชาชน  ได้แก่ ๑) การ
ปรับเปลี่ยนระบบการประชุมภายในเป็นรูปแบบ E-Meeting น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดการใช้กระดาษใน
องค์กร ๒) การพัฒนาฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมบน
ระบบดิจิทัล (Moral E-Service) โดยมีฐานข้อมูลเครือข่ายฯ รวม ๔,๒๖๓ องค์กร ฐานข้อมูลวิทยากรฯ รวม 
๘๒๔ คน ผู้ใช้งานผ่านระบบ Chat-bot รวม ๓๗๔ คน ๓) พัฒนาแอปพลิเคชัน Moral Touch ผู้ใช้บริการ
รวม ๖,๐๒๐ ครั้ง ส่งเสริมการใช้งานบันทึกความดีในกลุ่มนักศึกษา จ านวน ๗๕ คน และจ านวนข้อมูล รวม 
๕๖๘ รายการ เพ่ือให้องค์กรเครือข่ายทางสังคมและประชาชนทั่วไปเข้าถึงนวัตกรรมและสื่อองค์ความรู้ด้าน
คุณธรรมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรม 

 

 

 



๔ 
 

จากผลการด าเนนิงานข้างต้น สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินงานของศนูย์คณุธรรม ดังนี้  
๑. องค์กรเครือข่ายทางสังคมและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมผ่าน

กระบวนการสมัชชาคุณธรรม โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ การให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง และ
ทิศทางต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานความส าเร็จของ
การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือให้เกิดการรับรู้และขยายผลต่อยอดการส่งเสริมคุณธรรมทั้งในเชิงองค์กร
และเชิงพื้นท่ีต่อไป  

๒. องค์กรเครือข่ายทางสังคมและประชาชน ได้รับการเผยแพร่สื่อ องค์ความรู้ และเครื่องมือการ
ส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมในภาค
ส่วนต่างๆ เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและชุมชน รวมทั้งองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมใน
ประเด็นต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทเชิงประเด็น องค์กร และพ้ืนที่ และได้รับการบริการที่สามารถเข้าถึงสื่อและ
องค์ความรู้ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Moral Touch  

๓. องค์กรเครือข่ายทางสังคมและประชาชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความรู้ในการเป็นวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการเสริมสร้าง
คุณธรรมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งสามารถด าเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและเชื่อมโยง
การท างานเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมคุณธรรมได้    

๔. องค์กรเครือข่ายทางสังคมและประชาชน ได้รับการยกย่องเชิดชูในการเป็นบุคคลและองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรม เกิดการพัฒนาคุณธรรมความดีอย่างเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือเป็นแบบอย่ างและแรงบันดาลใจ
ให้แก่สังคมไทยในภาพรวม  

๕. ประชาชนเกิดการตระหนักรู้ “คุณธรรม” เป็นฐานของการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด 19 จากผลการส ารวจของศูนย์คุณธรรมร่วมกับ super poll พบว่า 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ความซื่อตรง และความมีน้ าใจจิตอาสาแบ่งปัน เป็นรากฐานที่จะ
ท าให้ประเทศเข้มแข็งและฝ่าวิกฤตไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ 

๑.๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
๑) ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ณ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ประชุมได้หารือข้อสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้
มีการจัดท าหนังสือการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งกรมการศาสนาได้เผยแพร่หนังสือแก่
หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ แล้ว และได้มอบให้ศูนย์คุณธรรมน าไปประชาสัมพันธ์ยังเครือข่ายทางสังคม ทั้งนี้มี
แผนน าหนังสือดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบต่อไป และที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการ  คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยสร้างความร่วมมือในการจัดเวทีติดตามการขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง หน่วยงาน
ส่วนกลาง และระดับจังหวัด ๔ ภูมิภาค และได้ร่วมเตรียมการหารือการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ….-….) นอกจากนี ้ยังมีแผนพัฒนาทีมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมของฝ่ายเลขาฯ พร้อม
จัดท าสื่อและคู่มือการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพ่ือเป็นกลไกและสื่อกลางใน
การขยายผลส่งเสริมคุณธรรม ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมและกรมการศาสนาในฐานะฝ่ายเลขาฯ จะประสานงานความ
ร่วมมือ สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเครื่ องมือของหน่วยงาน เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม และ Application Moral Touch ของศูนย์
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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๒) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ตึกบัญชาการ 
ท าเนียบรัฐบาล โดยศูนย์คุณธรรมน าเสนอวาระรายงานผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ และการจัดกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานผลการจัดสมัชชาคุณธรรม ๔ จังหวัด/ภาค ต่อที่
ประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการจัดสมัชชาคุณธรรมเป็นกิจกรรมที่ดีควรด าเนินการต่อไปและขยายผลไป
จังหวัดอ่ืน ๆ ด้วย และสนับสนุนการรายงานผลการด าเนินงานวาระอ่ืน ๆ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม  

๓) เวทีติดตามผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร และกลไก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด ใน ๔ ภูมิภาค โดยศูนย์
คุณธรรม ได้สนับสนุนงานวิชาการร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กลุ่มย่อย ในการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเหน็และพัฒนาเตรียมปรับปรุงแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๒ ของผู้แทนหน่วยงานระดับกระทรวง ๒๐ กระทรวงและหน่วยงานอิสระ และกลไกระดับจังหวัด ดังนี้ 

๓.๑) จัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาเตรียมปรับปรุงแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๒ ของผู้แทนหน่วยงานระดับกระทรวง ๒๐ กระทรวงและหน่วยงานอิสระ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ณ จังหวัดเพชรบุรีมีหน่วยงาน เข้าร่วม ๕๐ หน่วยงาน จ านวน ๘๐ คน 

๓.๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ประจ าปี ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  และรับฟังความเห็นเพ่ือเตรียมการจัดท าแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจ าปี 
๒๕๖๓ ดังนี้ 

ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโลตัสกาดสวนแก้ว 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มี ผู้ร่วมประชุมจากกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ๑๗ 
จังหวัดภาคเหนือ จ านวน ๑๐๒  คน 

ภาคกลาง : จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอวัน พัทยา อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี มีผู้ร่วมประชุมจากกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ๒๕ จังหวัดภาคกลาง 
จ านวน ๑๕๐ คน 

ภาคใต้ : จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรธีรรมราช  มีผู้ร่วมประชุมจากกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด 
จ านวน ๘๐ คน   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทารา
และคอนเวนชันเซนเตอร์อุดรธานี อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  มีผู้ร่วมประชุมจากกลไกคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดทั้ง ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๑๒๐ คน 
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๑.๒ งานขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม 
๑) ประสานเชื่อมโยงเชิงนโยบายและสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทางสังคม มีการ

ด าเนินการจัดเวทีกระบวนการสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมของ ๔ จังหวัดน าร่องใน ๔ 
ภูมภิาค ดังนี้   
 ภาคเหนือ: มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจและหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
จ านวน ๓ ครั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย ตอบรับร่วมสนับสนุนเชิงนโยบาย
และส่งผู้แทนองค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการ จ านวน ๕๘ องค์กร เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายทางสังคม ๑๓ 
เครือข่าย ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๒๘๘ คน เกิดความร่วมมือด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการ
จัดท าข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัด 
 ภาคกลาง: มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจและหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
จ านวน ๒ ครั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอบรับร่วมสนับสนุนเชิง
นโยบาย และส่งผู้แทนองค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการ จ านวน ๕๒ องค์กร เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายทางสังคม 
๑๑ เครือข่าย ผู้ เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน เกิดความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาในการจัดท าข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัด 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจและหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับ
หน่วยงานในพ้ืนที่ จ านวน ๑ ครั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ตอบรับร่วม
สนับสนุนเชิงนโยบาย  และส่งผู้แทนองค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการ จ านวน ๒๘ องค์กร  เกิดการรวมกลุ่ม
เครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่าย ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๖๓ คน เกิดความร่วมมือด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ในการจัดท าข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัด 
 ภาคใต้: มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจและหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
จ านวน ๑ ครั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตอบรับร่วมสนับสนุนเชิง
นโยบาย และส่งผู้แทนองค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการ จ านวน ๘๐ องค์กร  เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายทางสังคม 



๘ 
 

๘ เครือข่าย ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน เกิดความร่วมมือด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
ในการจัดท าข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัด 

๒) จัดเวทีกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม ยกร่างแผนการ
ขับเคลื่อน และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมในแต่ละจังหวัด เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมของ ๔ จังหวัด
น าร่องใน ๔ ภูมิภาค ดังนี้ 

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย : มีการจัดเวทีหารือแนวทางความร่วมมือและยกร่างแผนการขับเคลื่อน
คุณธรรมขององค์กรเครือข่ายในพ้ืนที่ จ านวน ๔ ครั้ง  

ครั้งที่ ๑ หารือเครือข่ายภาคธุรกิจเชียงราย วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๔๓ 
คน จาก ๒๒ องค์กร ได้แนวทางการท างานร่วมกันและได้รายชื่อเครือข่ายที่ส าคัญในหารประสานความร่วมมือ
ในอนาคต 

ครั้งที่ ๒ หารือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และเครือข่ายชุมชน  ม.แม่ฟ้า
หลวง รับด าเนินงานด้านวิชาการ และเครือข่ายชุมชนได้กรอบการท างานร่วมกันของภาคชุมชน 

ครั้งที่ ๓ หารือเครือข่ายภาคสื่อมวลชน วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร
คุณธรรมในจังหวัดเชียงราย จาก ๑๐ หน่วยงาน/สมาคมสื่อหลัก ๆ ในเชียงรายและสมาชิกสื่อมวลชนใน
จังหวัดอีกกว่า ๒๐๐ แห่ง เพ่ือน าเสนอผลเชิงรูปธรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายสื่อสาร
คุณธรรม และแนวทางการท างานร่วมกัน ๓ ปีตามแผนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 

ครั้งที่ ๔ ประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัด
เชียงราย (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย จ านวน 
๑๐๙ คน ๗๓ หน่วยงาน ผลการประชุม ได้ร่างแผน/แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ๑๓ 
เครือข่าย ได้ข้อสรุปเป้าหมายเชิงพฤติกรรม ๓ เรื่อง เป้าหมายเชิงกระบวนการ ๓ ระยะ และแนวทางร่วมการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ๖ แนวทางหลัก มีการเสนอร่างกลไก องค์ประกอบคณะท างาน และกระบวนการ
ขับเคลื่อน ๑๓ เครือข่ายทางสังคม และได้ข้อเสนอต่อรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : มีการจัดเวทีหารือแนวทางความร่วมมือและยกร่างแผนการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๒ ครั้ง   
 ครั้งที่ ๑ หารือความร่วมมือการด าเนินงานด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้ความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และได้ร่างกรอบการท างานออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูลทางวิชาการเพ่ือ
น าไปใช้ร่วมกันในปี ๒๕๖๓ 
 การประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายและภาพรวมจังหวัด และเตรียมเวทีสมัชชาคุณธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานเครือข่ายทางสังคม 
๑๐ เครือข่าย จ านวน ๙๒ คน ๕๘ หน่วยงาน ผลการประชุม ได้ร่างแผน/แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม
เครือข่ายทางสังคม ๑๐ เครือข่าย ได้ข้อสรุปเป้าหมายเชิงพฤติกรรม ๓ เรื่อง เป้าหมายเชิงกระบวนการ ๓ 
ระยะ และแนวทางร่วมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ๗ แนวทางหลัก มีการเสนอร่างกลไก องค์ประกอบ
คณะท างาน และกระบวนการขับเคลื่อน ๑๐ เครือข่ายทางสังคม และได้ Theme การจัดงานและข้อเสนอต่อ
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี มีการจัดเวทีหารือแนวทางความร่วมมือและยกร่าง
แผนการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี  จ านวน ๔ ครั้ง 

 ครั้งที่ ๑ ออกแบบเครื่องมือการศึกษาข้อมูลสถานการณ์และต้นทุนทางคุณธรรมในพ้ืนที่จังหวัด
อุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วม จ านวน ๘ คน ผลการ



๑๐ 
 

ประชุมได้ชุดเครื่องมือการส ารวจสถานการณ์และต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดอุดรธานีและมีการหารือแผนการ
ท างานด้านวิชาการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  สวจ.อุดรธานีและศูนย์คุณธรรม 
 ครั้งที่ ๒ ประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๖๓ มีภาคีเครือข่ายทั้ง ๖ กลุ่มเข้าร่วมจ านวน ๖๒ องค์กร จ านวน ๑๑๑ คน พบว่า ปัญหาเด็กและเยาวชน 
ขาดวินัย ขาดจิตส านึก เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไข โดยเร่งสร้างจิตส านึก ปลูกฝัง รณรงค์ให้เด็ก
และเยาวชนรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เป็นคนดีมีความเป็นไทย และได้ร่างแนวทางการท างานของ ๖ 
เครือข่ายในจังหวัดอุดรธานีส าหรับการวางแผนการท างานต่อไป 
 ครั้งที่ ๓ ประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี (เครือข่ายภาค
ธุรกิจ และเครือข่ายสื่อมวลชน) เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม ๑๕ 
องค์กร จ านวน ๓๙ คน เครือข่ายภาคธุรกิจ เสนอให้มีการจัดตั้งกลไกภาคธุรกิจจากตัวแทนทุกประเภทเป็นทีม
ขับเคลื่อน มีการจัดการความรู้ (KM) การถอดบทเรียนหน่วยงานธุรกิจที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม เพ่ือการ
ขยายผลในวงกว้าง ส าหรับเครือข่ายสื่อมวลชน จังหวัดอุดรธานีมี เครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนงกว่า 200 
องค์กร ที่ยินดีให้ความร่วมมือเป็นสื่อกลางการน าเสนอเรื่องราวดี  ๆ ของทุกเครือข่ายและพร้อมจัด
กระบวนการให้ความรู้ เทคนิคการผลิตสื่อและจรรยาบรรณในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมให้ได้ ภายใน 3 ปี 
 ครั้งที่ ๔ ประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัด
อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๒๓ คน จาก ๗๙ หน่วยงาน ผลการประชุม 
ได้ร่างแผน/แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่าย ได้ข้อสรุปเป้าหมายเชิงพฤติกรรม 
๓ เรื่อง เป้าหมายเชิงกระบวนการ ๓ ระยะ และแนวทางร่วมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ๗ แนวทางหลัก มี
การเสนอร่างกลไก องค์ประกอบคณะท างาน และกระบวนการขับเคลื่อน ๖ เครือข่ายทางสังคม และได้
ข้อคิดเห็น Theme การจัดงานและข้อเสนอต่อรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

ภาคใต้  จังหวัดสุราษฏร์ธานี : จัดเวทีหารือแนวทางความร่วมมือและยกร่างแผนการขับเคลื่อน
คุณธรรมขององค์กรเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี  จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ ๑ หารือความร่วมมือการด าเนินงานด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
(จังหวัดสุราษฏร์ธานี) ปี ๒๕๖๓ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุราษฏร์ธานี วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วม จ านวน ๑๐ คน ผลการหารือ มหาวิทยาลัยราชภ ัฎ 
สุราษฏร์ธานี  ยินดีให้ความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และได้ร่างกรอบการ
ท างานออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูลทางวิชาการเพ่ือน าไปใช้ร่วมกันใน ปี ๒๕๖๓ 

ครั้งที่  ๒ การประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฏร์ธานี วันที่  ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายประชาสังคม ๘ เครือข่าย มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 
๙๒ องค์กร จ านวนกว่า ๑๖๐ คน ผลการประชุม ได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรมและค้นหา
สถานการณ์ปัญหา “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” รูปแบบ กระบวนการท างาน และการก าหนดกลไก
การขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่าย  

ครั้งที่  ๓  ประชุมเวทีประชุมยกร่างแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เพ่ื อขับเคลื่อน 
สุราษฎร์ธานี จังหวัดคุณธรรม และเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๐ มีค.๒๕๖๓ 
มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๙๖ คน จาก ๖๒ หน่วยงาน ผลการประชุม ได้ร่างแผน/แนวทางการขับเคลื่อน
คุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ๘ เครือข่าย ได้ข้อสรุปเป้าหมายเชิงพฤติกรรม ๓ เรื่อง เป้าหมายเชิงกระบวนการ 
๓ ระยะ และแนวทางร่วมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ๗ แนวทางหลัก มีการเสนอร่างกลไก องค์ประกอบ
คณะท างาน และกระบวนการขับเคลื่อน ๘ เครือข่ายทางสังคม และได้ข้อคิดเห็น Theme การจัดงานและ
ข้อเสนอต่อรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 
 

 ๓) การด าเนินการจัดการองค์ความรู้สนับสนุนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม  
 (๑) การประชุมเตรียมความพร้อมขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ ปี ๒๕๖๓ ของ ๑๐ 
จังหวัดคุณธรรม ซึ่งผลการประชุม ได้ข้อสรุปรูปแบบ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพ้ืนที่เพ่ือขยายผลในปี 
๒๕๖๓ แกนน าขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมทุกจังหวัดทราบ และเข้าใจ บทบาท แนวทางการขับเคลื่ อนงาน
ส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมในอนาคตต่อไป 
 (๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนคุณธรรมความรู้กระบวนการขับเคลื่อน
คุณธรรมเชิงพ้ืนที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ๖ จังหวัด จ านวน ๒ ครั้ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางเผยแพร่ขยายผลใน
จังหวัดน าร่องปี ๒๕๖๓ ผลการประชุม ได้ชุดข้อมูลองค์ความรู้กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ๒ ชุด/
เรื่อง ๕ กรณี แกนน าขับเคลื่อนที่เข้าร่วมกระบวนการได้รับการพัฒนาศักยภาพและทราบข้อมูลการขับเคลื่อน
ปัจจุบันไปในแนวทางเดียวกัน 
 
๑.๓ จัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดน าร่องใน ๔ ภูมิภาค เพ่ือประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนวาระด้าน
คุณธรรมในภาพรวมของจังหวัด โดยพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคมใน
การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม ๖ ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา 
สื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย โดยได้จัดสมัชชาคุณธรรม
ระดับจังหวัด มีหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมทั้งในระดับองค์กร ชุมชน อ าเภอและจังหวัด ใน
ภาพรวมทั้ง ๔ จังหวัด เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมกว่า ๕๐๗ องค์กร ผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วน 
ต่าง ๆ กว่า ๒,๐๐๐ คน มีองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมน าเสนอผลการส่งเสริมคุณธรรมกว่า ๑๑๗ แห่ง โดย
แบ่งเป็นจังหวัด/ ภาคต่าง ๆ รวมทั้งการจัดประชุมรับฟังความเห็นองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๑ สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจ
ส่วนรวม” เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมคาวาลิคาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ความร่วมมือ ๘๕ หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนจ านวน ๓๕๕ คน จากองค์กร
เครือข่ายทางสังคม ๙ เครือข่าย และร่วมจัดบูธแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม ๒๔ หน่วยงาน  รวมทั้งการ
มอบเกียรติบัตรยกย่องหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ต้นแบบด้านคุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง ๑๗ หน่วยงาน 
ภายในงานมีกิจกรรมส าคัญ ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านคุณธรรมในพ้ืนที่ 
การเสวนาน าเสนอกรณีศึกษา ชุมชน องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ซ่ึงท าให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้และเข้าใจเพ่ือ
น าไปขยายผลสู่การปฏิบัติในองค์กร ๔ กรณี และมีข้อสรุปในการขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่
เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัด ได้แก่ “วินัย และใส่ใจส่วนรวม” ในทุกพ้ืนที่ สาระส าคัญในประกาศ
เจตนารมณ์ ๔ ข้อ ประกอบด้วย ๑) ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน อ าเภอ และจังหวัด ตาม
หลักเกณฑ์การส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยเน้น “การระเบิดจากภายใน” ด้วย
การมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร หรือชุมชนของตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรม และชุมชนคุณธรรม ๒) การสื่อสาร 
รณรงค์ และประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมร่วมของจังหวัด ให้ครอบคลุมองค์กรเครือข่ายทางสังคม ทุกเครือข่ายใน



๑๓ 
 

พ้ืนที่จังหวัด โดยการมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของจังหวัด และจะ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรมเป้าหมาย ๓) 
การค้นหา ยกย่อง เชิดชู บุคคล หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ที่มีแบบอย่างด้านพฤติกรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง 
หรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนคุณธรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับสังคมในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
๔) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนน า บุคลากร ที่ท าหน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มี
ศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเพ่ือขยายผลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยภายในงานมีการถ่ายทอด
ทาง facebook live ของเพจศูนย์คุณธรรม ซ่ึงมีผู้เข้าถึง จ านวน ๖,๖๑๙ คน และทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ครั้งที่ ๒ สมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด“ฮักมั่นอุดรธานี เมืองคนดี มีคุณธรรม” 
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์
ความร่วมมือ ๑๐๔ หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ๔๖๐ หน่วยงาน จากองค์กรเครือข่ายทาง
สังคม ๖ เครือข่าย และร่วมจัดบูธแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม ๒๓ หน่วยงาน ภายในงานมีกิจกรรม
ส าคัญ ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านคุณธรรมในพ้ืนที่ การเสวนาน าเสนอ
กรณีศึกษา ชุมชน องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ๕ กรณีศึกษา ที่ท าให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจและเรียนรู้เพ่ือ
น าไปขยายผลสู่การปฏิบัติในองค์กร การน าเสนอสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัด และอภิปรายแบบมีส่วนร่วม 
โดยได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัด ได้แก่ 
“สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตส านึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย และใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” ในทุกพ้ืนที่  



๑๔ 
 

โดยภายในงานมีการถ่ายทอดทาง facebook live ของเพจศูนย์คุณธรรม ซึ่งมีผู้เข้าถึง จ านวน ๕,๑๘๘ คน 
และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ครั้งที่ ๓ สมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด“เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม น าพา
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” เมื่อวันที่ ๒๑สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัด
เชียงราย ไดร้่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ ๒๑๓ หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนจ านวน 
๕๗๕ คน จากองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย และร่วมจัดบูธแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม ๔๗ 
หน่วยงาน ภายในงานมีกิจกรรมส าคัญ ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านคุณธรรม
ในพ้ืนที ่การเสวนาน าเสนอกรณีศึกษา ชุมชน องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ๖ กรณศีึกษา ที่ท าให้ผู้เข้าร่วมงาน
ได้เข้าใจและเรียนรู้เพ่ือน าไปขยายผลสู่การปฏิบัติในองค์กร การน าเสนอสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัด และ
อภิปรายแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีข้อสรุปการขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัต
ลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ “สร้างจิตส านึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วม
แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน  สร้างวินัยจราจร และคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของ
หน่วยงาน” ในทุกพ้ืนที่  โดยภายในงานมีการถ่ายทอดทาง facebook live ของเพจศูนย์คุณธรรม ซึ่งมีผู้
เข้าถึง จ านวน ๖,๑๖๒ คน และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงรายและจังหวัด
ใกล้เคียง 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ครั้งที่ ๔ สมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิด “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย  
ใจสะอาด ไม่ขาดคุณธรรม” เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์
ความร่วมมือ ๑๐๕ หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ๔๕๐ คน จากองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๘ 
เครือข่าย และร่วมจัดบูธแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม ๒๓ หน่วยงาน การมอบเกียรติบัตรยกย่อง
หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ต้นแบบด้านคุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง ๒๙  บุคคล /องค์กร  ภายในงานมี
กิจกรรมส าคัญ ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านคุณธรรมในพ้ืนที่ การเสวนา
น าเสนอกรณีศึกษา ชุมชน องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ๗ กรณี  ซึ่งท าให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจและเรียนรู้เพื่อ
น าไปขยายผลสู่การปฏิบัติในองค์กร การน าเสนอสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัด และอภิปรายแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน มีข้อสรุปการขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของ
จังหวัด ได้แก่ “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี  มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ในทุกพ้ืนที่ โดยภายในงานมีการถ่ายทอดทาง 
facebook live ของเพจศูนย์คุณธรรม ซึ่งมีผู้เข้าถึง จ านวน ๕,๘๓๓ คน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงมีการถ่ายทอดสด สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ไปยัง ๑๔ 
จังหวัดภาคใต้ ช่วงเวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ซึ่งมีผู้รับประโยชน์จากการเผยแพร่สื่อ จ านวนประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ คน   



๑๖ 
 

 

 
สรุปภาพรวมการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัด ดังนี้  

จังหวัด 
องค์กรภาคีร่วม

ประกาศ
เจตนารมณ ์

น าเสนอบูธ 
นิทรรศการ 

ผู้เข้าร่วมงาน 
มอบประกาศ 
เกียรติคุณ 

การเผยแพร่ทางสื่อ 

พระนครศรีอยุธยา ๘๕ ๒๔ ๓๕๕ ๑๗ - Facebook live ศูนย์คุณธรรม 
- วิทยุ สวท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เชียงราย ๒๑๓ ๔๗ ๕๗๕ - - Facebook live ศูนย์คุณธรรม  
- วิทยุ สวท.จังหวัดเชียงราย 

อุดรธานี ๑๐๔ ๒๓ ๔๖๐ - - Facebook live ศูนย์คุณธรรม 
- วิทยุ สวท. จังหวัดอุดรธาน ี

สุราษฎร์ธานี ๑๐๕ ๒๓ ๔๕๐ ๒๙ - Facebook live ศูนย์คุณธรรม 
- วิทยุ สวท. จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
- ถ่ายทอดสด ทางสถานNีBT  

๑๔ จังหวัดภาคใต้ 

รวม ๕๐๗ ๑๑๗ ๑,๘๔๐ ๔๖  

 
๑.๔ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “คุณธรรมกับการแก้ไขปัญหา
วิกฤติในสังคมไทย” วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่าย ๖ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย
องค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชา
สังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กรศาสนา  เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน ร่วม 
๑๒๐ องค์กร และแกนน าหน่วยงาน องค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม ในพ้ืนที่ ๑๐ จังหวัดคุณธรรมน าร่อง ๑๐ 



๑๗ 
 

จังหวัดจาก ๔ ภูมิภาค จ านวน ๒๕๐ คน เพ่ือค้นหาข้อมูลสถานการณ์คุณธรรม แนวทางการแก้ไขปัญหาของ
แต่ละเครือข่าย และรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมวิทยากรคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม 
๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
 ๑) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมของเครือข่ายการศึกษา ด าเนินการน าเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรมส่งเสริมให้เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จ านวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อุดรธานี เชียงราย และสุราษฏร์ธานี ดังนี้ 

 ๑.๑) การน าเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้นไปส่งเสริมให้องค์กรเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนประเมินผลตนเองตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม โดยการจัดประชุมท าความ
เข้าใจ ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัด เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
รวมถึงก าหนดบทบาทหน้าที่ศึกษาธิการเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมกับศูนย์คุณธรรม และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามมาตรฐานโรงเรียน
คุณธรรม” ให้กับผู้บริหาร ครูแกนน า จ านวน ๔ ครั้ง/จังหวัด รวม ๕๔ โรงเรียน ได้แก่ 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดช่างทอง อ. พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนที่เข้าร่วม ๑๑ โรงเรียน 



๑๘ 
 

 จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียน
ประจักษ์ศิลปาคาร อ าเภอเมือง  โรงเรียนที่เข้าร่วม ๑๔ โรงเรียน 

 จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย อ าเภอเมือง โรงเรียนที่เข้าร่วม ๑๒ โรงเรียน 

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๑๑ อ าเภอเมือง โรงเรียนที่เข้าร่วม ๑๗  โรงเรียน 

 ๑.๒) การติดตามและตรวจสอบผลการประเมิน โดยโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินจะมีผลคะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งเป็นการติดตามและตรวจสอบผลการประเมินกับโรงเรียนที่ได้
ประเมินตนเองและสมัครใจรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม รวมทั้งมีการสังเคราะห์ผลการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรมเพ่ือการพัฒนาให้ได้มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม จ านวน ๑๖ โรงเรียน 
ได้แก่ 

 จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนที่ได้ประเมินตนเองและสมัครใจรับการประเมิน 
จ านวน ๖ โรงเรียน  

 จังหวัดเชียงราย  โรงเรียนที่ ได้ประเมินตนเองและสมัครใจรับการประเมิน  
จ านวน  ๔ โรงเรียน  

 จังหวัดอุดรธานี   โรงเรียนที่ ได้ประเมินตนเองและสมัครใจรับการประเมิน  
จ านวน ๒ โรงเรียน  

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โรงเรียนที่ได้ประเมินตนเองและสมัครใจรับการประเมิน  
จ านวน ๔ โรงเรียน 

 รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้โรงเรียนน าไปพัฒนาโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 
ลงพื้นที่ติดตามเพ่ือให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน ที่สามารถน าไปพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมเครือข่ายภาครัฐ ขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรคุณธรรมสู่การพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
จ านวน ๑๒ องค์กร ดังนี้  

(๑) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จัดกระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมให้กับผู้บริหารของบริษัท 
อสมท . เมื่ อวันที่  ๒๙  ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ  อาคารปฏิบั ติ การ  ๕  บริษัท  อสมท จ ากัด  (มหาชน )  
โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๕๐ คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างการถ่ายทอดไปยัง
พนักงานทุกระดับและน าคุณธรรมเปลี่ยนแปลงให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ซ่ึงได้ข้อสรุปโดยก าหนดเป้าหมายองค์กร ท าหน้าที่สื่อสารมวลชน ส่งข้อมูลข่าวสารสาระประโยชน์
สู่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือขับเคลื่อน
องค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 

(๒) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดเวทีท า
ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ให้ส านักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจ านวนกว่า ๗๐ 
หน่วยงาน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ
กระทรวงฯ ยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลหรือยึดหลักการบริหารจัดการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยคุณธรรม ๔ ประการ
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมท า Work Shop ออกแบบแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรสู่การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมร่วมกันและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติ
ราชการบนฐานของความดี 

(๓) ส านักนายกรัฐมนตรี จัดเวทีท าความเข้าใจกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมให้หน่วยงาน  
ภายใน ๑๔ หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวนกว่า ๑๐๐ คน ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค เพ่ือให้เกิดการ
รับรู้และเข้าใจเรื่องการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ระดับขององค์กรคุณธรรม แนวทางและกระบวนการพัฒนา
องค์กรคุณธรรม สามารถจัดท าแผนงาน/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมได้ จากการวิเคราะห์ “พฤติกรรมของคนใน
องค์กรที่อยากเห็น” และ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสู่แนวปฏิบัติร่วมกัน
ภายใต้คุณธรรมหลัก ๔ ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) โดยจะน าแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
ไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเองต่อไป  

 



๒๐ 
 

 
 
(๔) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๗๐ คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม ประจ าปี ๒๕๖๓” โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้ผู้เข้า
อบรมเกิดการรับรู้และเข้าใจเรื่องการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม สามารถน าเสนอแนวคิดในการน าไปประยุกต์ใช้
ในองค์กรของตนเองหลังจากที่กลับจากการอบรม อีกทั้งยังเกิดความเข้าใจในการท าองค์กรให้เป็นองค์กร
คุณธรรมไม่ใช่เรื่องยาก ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตนเองและชักชวนเพ่ือนในองค์กรท าเรื่องดี ๆ ร่วมกันโดยที่ไม่
จ าเป็นต้องท าเรื่องใหญ่แต่ให้เป็นเรื่องดีที่ดี โดยการสมัครใจท าร่วมกันที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามบริบทของหน่วยงาน อีกทั้งเพ่ือพัฒนาและยกระดับหน่วยงานไปสู่ “องค์กร
คุณธรรม” ตามเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

(๕) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมแนวทางการพัฒนาองค์กร
คุณธรรมให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๓  
ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน ๕๐ คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ส่งเสริม เผยแพร่แนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมแก่หน่วยงาน รวมถึงบุคลากรที่ยังไม่ทราบว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรใน
การเป็นองค์กรคุณธรรม ให้เข้าใจเจตนารมณ์ หลักคิด กระบวนการ และวิธีการในการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรคุณธรรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อสังคมและสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดและส่งเสริมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรได้และยังก่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจเรื่องการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมที่สามารถน าเสนอ
แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๖) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อบรมหลักสูตรการพัฒนาแกนน าส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 
แก่ผู้ปฏิบัติงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซนจูรี่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประกอบด้วย พนักงานและผู้บริหาร กนอ. โดยมี
ผู้เข้าร่วมจ านวน ๑๓๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อน กนอ. เข้าสู่การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมตาม
หลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ในการ
ค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า และคุณธรรมเป้าหมายของ กนอ. โดยการฝึกอบรมนี้ท าให้ผู้เข้าร่วม
งานได้รับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนการขับเคลื่อนคุณธรรม และได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพ่ือคิด
แผนงานประจ ากลุ่ม/ฝ่าย เพ่ือกลับไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม พร้อมทั้งมี
การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้บริหารในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต่อไป 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(๗) มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมกระบวนการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม  

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย บุคลากรจากคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน ๖๐ คน เพ่ือรับทราบผลการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษา
คุณธรรม พร้อมให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถท าให้เกิดการรับรู้และเข้าใจใน
กระบวนการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม ผ่านกิจกรรมระดมสมองสู่การพัฒนา
สถานศึกษาคุณธรรม ตามอัตลักษณ์ (ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ สามัคคี) จากผลการด าเนินงานในปีแรก
คณะท างานจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีที่ ๒ เพ่ิมเติม ดังนี้  

(๑) เพ่ิมพ้ืนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือโชว์ แชร์ เชื่อมผลงานในรูปแบบตลาดนัดความดี  
(๒) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลต้นแบบมาสร้างแรงบันดาลใจ 

     แบ่งปันประสบการณ์ตรงแก่บุคลากร 
 (๓) เพ่ิมกิจกรรมการยกย่องชื่นชมหรือจัดประกวดบุคคลต้นแบบของคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ฃ 

(๘) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดประชุมแนวทางการพัฒนาองค์กร 
คุณธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๓๐ คน สคร. เป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของกระทรวงการคลัง มีบทบาทหน้าที่ในการ
เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหาร และมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ มีคุณธรรมเป้าหมายคือ 
"สามัคคี ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย" อีกท้ังยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ภายในองค์กร 

(๙) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จัดอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ รุ่นที่ 



๒๓ 
 

๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง ๒ รุ่น กว่า ๖๐ คน โดยเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การ
ดูแลเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๒ บรรยายในหัวข้อ “ขับเคลื่อนคุณธรรม สร้าง แรงบันดาลใจด้วยพลังบวก” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสานึกให้กับบุคลากรที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและ
เยาวชน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการ ดูแล พัฒนา ส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งให้บุคลากรทางานด้วยจิตมุ่งบริการและทางานด้วยความสุข มี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และพ่ีเลี้ยง
ผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์/ สถานแรกรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้ให้
แนวคิดการด าเนินชีวิตด้วยคุณธรรม ปลุกพลังบวก ให้ก าลังใจ และย้ าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเด็กและ
เยาวชนมีความภาคภูมิใจที่จะสามารถส่งเด็กให้ถึงฝั่งฝันเป็นคนดีสู่สังคมได้ พร้อมทั้งได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
การชมวิดีทัศน์เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบองค์กร/บุคคลคุณธรรม การประเมินความเครียดจาก
สถานการณ์ Covid-19 ค้นหาความภูมิใจที่ได้ท าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ค้นหาปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากท าและได้แบ่งกลุ่มย่อยอภิปราย จัดท าโครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร โดยผู้
เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมพลัง
บวก เป็น “นักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ” เพ่ือเกื้อหนุน ส่งเสริม เพ่ิม คุณภาพให้กับสังคม ผ่านการสร้าง 
ปลูกฝัง พัฒนาให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมความดีใน อนาคตต่อไป 

(๑๐) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และความผูกพันองค์กรในการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหินชะอา จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๗๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม
ให้บุคลากรของกรมอนามัยทุกเขตพ้ืนที่ เกิดแนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และความผูกพัน
องค์กร ในการป้องกันการทุจริตในการเป็นองค์กรคุณธรรม ที่มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมและ
ธรรมาภิบาล เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยคุณธรรม ๔ ประการ ตาม
แผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทาการประเมินต้นทุนความดีและคุณธรรมขององค์กร รวมทั้งได้
ร่วมกันทา Work Shop เพ่ือออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมร่วมกันและสามารถนาไปใช้ใน
การดาเนิน ชีวิตและปฏิบัติงานบนฐานคุณธรรมต่อไป  

(๑๑) รัฐสภา จัดงานเสวนาเวทีแลกเปลี่ยน หัวข้อ “การประเมินตนเองสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม เมื่อ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารรัฐสภา (อาคารจันทรา เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร โดยมีพลอากาศเอก 
วีรวิท คงศักดิ์ อดีตประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมบรรยายให้
ความรู้ เรื่อง "เทคนิคการสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม" โดยมี  นายยงจิรายุ อุปเสน 
ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่อง "การประเมินตนเองสู่การ 
เป็นองค์กรคุณธรรม" ให้กับข้าราชการจากส่วนงานในสังกัดรัฐสภาประมาณ ๑๐๐ คน เพ่ือให้เกิดการรับรู้และ
เข้าใจในกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ซึ่งการพัฒนาคุณธรรมไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มต้นได้ง่าย ๆ โดยเริ่มจาก
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ตัวเรา อีกทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการลงมือปฏิบัติเพ่ือส่งต่อความดีไปสู่คนรอบข้าง เพ่ือนร่วมงานและองค์กร
ต่อไป 

(๑๒) ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ ไดบ้รรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมใน
องค์กร” เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๖๐ คน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการ แนวทางการด าเนินงานที่จะพัฒนาคุณธรรมในองค์กร การพัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม พร้อมทั้งสร้างจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการ
ทุจริต และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทางาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต่อไป 
๓) การลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและมาตรฐานคุณธรรมในระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมให้บุคคล
มี มาตรฐานอาชีพและมีคุณธรรม (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันและบุคคลที่เกี่ยวข้องใน 
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีมาตรฐานด้านคุณธรรม (๓) ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง 
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้เป็นองค์กรคุณธรรม (๔) ร่วมกันพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบ 
คุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้มีทักษะ ความสามารถ และมีคุณธรรม เผยแพร่ความเป็นมือ 
อาชีพอย่างมีคุณธรรม และ (๕) ร่วมกันสร้างการรับรู้และยอมรับมาตรฐานด้านคุณธรรมในระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทาร่วมกันให้เป็นที่แพร่หลายในทุกภาคส่วน โดยบันทึก
ข้อตกลง ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ ปี 

 
๒.๒ พัฒนาระบบฝึกอบรม และวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม  
๑) การพัฒนาระบบฝึกอบรมแบบ Online  

หลักสูตร กรอบเนื้อหา รูปแบบการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ หลักสูตรอบรมครู
ออนไลน์ พัฒนาโครงงานคุณธรรม 
ความร่วมมือจาก ๓ ฝ่าย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) กลุ่มกัลยามิตรเพื่อเครือข่าย
วิถีพุทธ (กคพ.) ศูนย์คุณธรรม 
เนื้อหาประกอบด้วย ๑๐ ตอน 

บันทึกเนื้อหาประกอบด้วย ๑๐ ตอน (ตอนละ ๒ 
ช่ัวโมง/๒๐ ช่ัวโมง) 
- ตอน ๑ : คุณค่ามหาศาล โครงงานคุณธรรม  
- ตอน ๒ : ความดีไม่โดดเดี่ยว  
- ตอน ๓ : สาวเหตุหาผล ล้วนพันเกี่ยว  
- ตอน ๔ : ร่วมกัน ท าดี อย่างมีปัญญา 

- ตอน ๕  : Plan ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง 
-  ตอน ๖: ตามไป Do  

คุณสมบัติผู้เรียน 
- ค รู ผู้ ดู แ ล โค ร งงาน ป ระ จ าปี 
๒๕๖๓ 
- สามารถเข้าเรียนจนครบ  ๒๐ 
ชั่วโมง 
ช่วงเวลาเรียน 
วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ - วันที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วม 
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หลักสูตร กรอบเนื้อหา รูปแบบการด าเนินงาน 

-  ตอน ๗ : Check & Art 
-  ตอน ๘ : ดอกผลแห่งการเรียนรู ้
-  ตอน ๙ : กลเม็ด เด็ดตลาดนัด 
-  ตอน ๑๐ : ยิ่งกวา่ สิริ มีทกุค าตอบ  

ครูผู้ดูแลโครงงานประจาปี ๒๕๖๓ 
ในสังกัด  สพฐ. ลงทะเบี ยนเข้ า
สมัคร จ านวน ๓๖๘ คน 

กิจกรรมที่ ๒ หลักสูตรเรียน 
ออนไลน ์“ต้นทุนชีวิต” โดย รศ.นพ. 
สุริยเดว ทรีปาตี ผู้เรียนจะได้ เรียนรู้
กระบวนการสร้างเสริมต้นทุน ชีวิต
โดยใช้จิตวิทยาพลังบวก โดย คานึง
ถึงระบบนิเวศน์ของเด็กและ เยาวชน 
(บ้าน ชุมชน โรงเรียนและ สื่อ) เพื่อ
มุ่งเน้นให้เด็กเกิดทักษะ และมีจิตสา
นึกทั้งต่อตนเองและ สังคมที่ตนเอง
อาศัยอยู ่ 

 

เนื้อหาประกอบด้วย 10 ตอน (ตอนละ ๒ ชั่วโมง/๒๐ ชั่วโมง) -
  ตอน ๑: พัฒนาการมนุษย>์Pretest  
-  ตอน ๒: จิตวิทยาพลังบวก  
- ตอน ๓: ระบบนิเวศน์ของมนุษย์ในการ เปลีย่นแปลง

พฤติกรรม  
- ตอน ๔: ต้นทุนชีวิตในเด็กและเยาวชน  
- ตอน ๕ : กระบวนการสร้างเสริมต้นทุน ชีวิต (เครื่องมือ)  
- ตอน ๖ : ต้นทุนชีวิตกับบริบทในโรงเรียน  
- ตอน ๗ : ต้นทุนชีวิตกับบริบทครอบครัว 
- ตอน ๘ : ต้นทุนชีวิตกับบริบทชุมชน  
- ตอน ๙ : การประยุกต์ใช้ต้นทุนชีวิตในปญัหาบริบทต่าง ๆ  
- ตอน๑๐ : สรุปบทเรียนสาคัญ>Post test  

 

คุณสมบัติผู้เรียน 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
ปริญญาตรีขึ้นไป 
- สามารถ ฟัง พูด อาู น และ 
เขียนภาษาไทยได้ในระดับดี 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒) ฝึกอบรมโครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม จ านวนทั้งสิ้น ๕ 
หลักสูตร  

๑) หลักสูตรนักบริหารนโยบายองค์กรคุณธรรมเชิงกลยุทธ์ยุคใหม่แบบ 5.0 รุ่นที่ 2  
๒) หลักสูตรผู้น ากระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมยุคใหม่ รุ่นที่ 1 
๓) หลักสูตร พ่ีสอนน้อง  
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๔) หลักสูตร Moral Project Coaching (ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม) 
๕) หลักสูตร สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยต้นทุนชีวิต (Life Assets) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓) อบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ ๑ และ ๒ ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทาง
สังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม เพ่ือสร้างการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับ
ผู้ เข้าอบรมด้วยกระบวนการบรรยาย อภิปรายรายกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึ กษา 
ประกอบด้วย ๓ ส่วนส าคัญ คือ ๑) สถานการณ์คุณธรรมของประเทศและสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัด
ตนเอง  ๒) องค์ความรู้การพัฒนาองค์กรคุณธรรมและระดับองค์กรคุณธรรม ๓ ระดับ ๓) เครื่องมือการ
ส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและกรณีศึกษาองค์กรคุณธรรมในบริบทต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้
เป็นผู้น าด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต เป็นวิทยากรกลางที่สามารถเผยแพร่และสร้างสรรค์
กิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง และขยายผลครอบคลุมทุกสายอาชีพ พัฒนาศักยภาพ
ให้เป็นผู้น าด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต สามารถเป็นวิทยากรกลางที่สามารถเผยแพร่และ
สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง และขยายผลครอบคลุมทุ กสายอาชีพ โดย
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทั้ง ๘ รุ่น 
จ านวน ๘๒๔ คน ๕๕๙ องค์กร ดังนี้   

จังหวัดเชียงรายและ
เครือข่ายภาคเหนือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเครือข่ายภาคกลาง 

จังหวัดอุดรธานี และ
เครือข่ายภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
เครือข่ายภาคใต้ 

รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ 
๑๑๐ คน 

๘๔ องค์กร 
๙๓ คน  

๖๕ องค์กร 
๘๘ คน  

๕๗ องค์กร 
๑๒๗ คน  

๘๐ องค์กร 
๑๐๐ คน 

๕๖ องค์กร 
๑๐๑ คน 

๕๖ องค์กร 
๙๔ คน 

๗๐ องค์กร 
๑๑๑ คน 

๘๙ องค์กร 
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๒.๓ ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม   
 ๑) จัดท าองค์ความรู้องค์กรธุรกิจคุณธรรม 

๑.๑) ถอดองค์ความรู้องค์กรธุรกิจคุณธรรม โดยมุ่งให้บริษัทภาคเอกชน โรงงานต่าง ๆ ให้
ความส าคัญในการพัฒนาคน โดยส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งส่งผลให้
องค์กรเกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการท างาน ผลประกอบการดีขึ้น มีภาพลักษณ์ดีขึ้น พนักงานมี
ความสุข และเติบโตก้าวหน้าพร้อมเสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมต่อไปได้ และน าคุณธรรมหลัก 
๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ไปสู่การส่งเสริมปฏิบัติในองค์กร โดยด าเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล
ถอดองค์ความรู้การเป็นองค์กรคุณธรรม และเยี่ยมชมการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมภาคธุรกิจ จ านวน ๑๐ 
บริษัท โดยเข้าพบผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับฟังแนวคิด วิธีการ และการขับเคลื่อนงานควบคู่ด้วยคุณธรรม 
เพ่ือน าแนวคิดสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรมความส าเสร็จ น ามาถอดบทเรียน และจัดการองค์ความรู้ของ
องค์กรภาคเอกชน ที่มีรูปธรรมส่งเสริมคุณธรรมที่โดดเด่น ควรค่าแก่การยกย่องภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กร
สุขภาวะภาคเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กร เผยแพร่สู่สาธารณะ รวมทั้งขยายพ้ืนที่และขยายเครือข่ายให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ธุรกิจคุณธรรมให้เพิ่มมากขึ้น  ดังนี้   

วัน/เดือน/ปี บริษัท 
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ บริษัท คาทายาม่า แอ็ดว๊านซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด  

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ บริษัท อาร์.เอส.พี.สตีล จ ากัด เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ บริษัท สตาร์เฟร็กซ์ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จ ากัด  อ าเภอบาง

บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ บริษัท สหวิริยา จ ากัด(มหาชน) อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ บริษัท เยห์ กรุ๊ป ประกอบด้วย บริษัท ทองเสียง จ ากัด บริษัท เยห์พาฟาน จ ากัด 

บริษัท เพ็นท์เอเชีย จ ากัด  อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
วันที่ ๒๑มีนาคม ๒๕๖๓ บริษัท สามมิตรมอเตอร์เมนูเฟคเจอริ่ง จ ากัด (มหาชน) อ าเภอกระทุ่มแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร 
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ บริษัท ไอดีเอ็ม จ ากัด อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จ ากัด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 



๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒) ถอดองค์ความรู้องค์กรธุรกิจคุณธรรมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ ใน
พ้ืนที่ ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) ชุมชนต้นแบบบ้านหนองกระโดนมน สุพรรณบุรี ๒) บริษัท รักษาความปลอดภัย 
กรุงไทยธุรกิจ บริการ จากัด กรุงเทพฯ ๓) บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) จังหวัด
สมุทรปราการ ๔) บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จากัด (มหาชน) เพ่ือถอดบทเรียน (Lessons 
Learned) และ จัดการความรู้ (Knowledge management) ร่วมกับนักวิชาการ ในหัวข้อ “การจัดการรับมือ
โควิดด้วย คุณธรรม ของภาคธุรกิจ” โดยมีประเด็นคาถาม คือ องค์กรมีการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคการแพร่
ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด ๑๙ อย่างไร พร้อมข้อเสนอแนะสาหรับวิธีการปฏิบัติในการรับมือโควิดด้วย
คุณธรรม ของภาคธุรกิจ ผลจากการลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์ผู้บริหาร ทั้ง ๓ องค์กร ในการรับมือการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ซึ่ง น าหลักคุณธรรม ห้าประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ ในการ
ขับเคลื่อนและรับมือกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรของตน ช่วยกันประคับประคองไม่ให้เกิดการเลิกจ้าง 
โดยผู้บริหารตระหนักว่า ทุกคนในองค์กรคือครอบครัว และพร้อมที่จะร่วมกับขับเคลื่อนองค์กรของตนต่อไปให้
อยู่ได้ พร้อมบริหารงาน บนพื้นฐานการสร้างความสมดุลบนหลักคุณธรรม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต 
๒) อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ 
 ๒.๑ บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี และบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรในองค์กร เมื่อ
วันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชลบุรี เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญใน
การส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรในองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็นองค์กร
ธุรกิจคุณธรรมที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) บรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กรธุรกิจกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ได้กล่าวว่า การท าองค์กรคุณธรรม 



๒๙ 
 

คนที่ได้ประโยชน์คนแรกคือ ตัวเราและการใช้แรงขับเคลื่อนจากพลังภายใน โดยใช้พลังบวก  ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้จริง ทั้งนี้ ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล บริษัท สมบูรณ์ กรุ๊ป ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งเสริม 
ขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ของบริษัทสมบูรณ์กรุ๊ปและได้น าผู้เข้าร่วมอบรมลงพ้ืนที่ศึกษาเรียนรู้ การ
ขับเคลื่อนงานการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรรณา ธรรมร่มดี ผู้จัดการบริหาร 
ส านักกรรมการผู้จัดการ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการด าเนินงานของ
บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วม ๔๐ คน จาก ๒๘ บริษัท เป็นกลุ่ม
บริหารงานทรัพยากรบุคคล จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือน าไปขยายผลการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต่อไป 

๒.๒) กลุ่มโรงแรมชาเทรียม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ
ในกลุ่มโรงแรมชาเทรียม เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม The River , Chatrium Hotel 
Riverside Bangkok โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๕๕ คน ร่วมเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจในกลุ่มโรงแรมชาเทรี
ยม เป็นโรงแรมคุณธรรมซึ่งโรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์ ให้ความส าคัญในการเรื่องการขับเคลื่อนคุณธรรม
มุ่งไปที่พนักงานเป็นส าคัญเพราะเป็นส่วนส าคัญที่สุดที่จะท าให้เกิดความส าเร็จ ร่วมทั้งการสร้างบรรยากาศที่
ในที่ท างานให้เป็นครอบครัวเดียวกันและมากกว่าเป็นที่ท างาน โดยพนักงานทุกคนมีเสาหลักในการยึดโยงการ
ท างาน ๔ เสาหลัก คือ ๑) Customer Experience ๒) Marketing & Technology ๓) Human Capital ๔) 
Green & Corporate social Responsibility (CSR) “คนต้องมีความสุข ผู้บริหารต้องมีความสุข” ธุรกิจที่
ต้องท างานด้านบริการต้องท าให้พนักงานมีความสุขจากภายในก่อน การบริการจึงออกมาดี ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
บทเรียนจากองค์กรต้นแบบที่ด าเนินธุรกิจคู่คุณธรรม น าสู่สังคมสุขภาวะ” เพ่ือเป็นแกนน าในการขับเคลื่อน
กลุ่มโรงแรมให้เป็นโรงแรมคุณธรรมต่อไป 

๒.๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน  “MORAL 
BUSINSS FORUM 2020” ณ โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ า กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับส านัก
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหัวใจอาสา โดย
ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ ถอดรหัสการส่งเสริมคุณธรรมในภาคธุรกิจ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการ
ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมภาคเอกชนเครือข่ายกลุ่มธุรกิจได้รู้จักโครงการฯ และได้ศึกษาดูงานบริษัท
ต้นแบบ เพ่ือการยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมในเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



๓๐ 
 

๓) กิจกรรม “Moral Business Forum 2020 ธุรกิจคู่คุณธรรม น าไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหัวใจอาสา ได้จัดกิจกรรม “Moral Business Forum 2020 ธุรกิจคู่คุณธรรม น า
ไทย ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยได้เชิญนัก
ธุรกิจชั้นน าของประเทศที่ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มาร่วมแชร์ประสบการณ์ท างาน
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล 
คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็น
ประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบประจ าปี ๒๕๖๓” ให้กับ ๕๐ องค์กรภาค
ธุรกิจ ที่ให้ความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไปสู่การเป็น
องค์กรธุรกิจคุณธรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 
๓.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิชาการ โดยการประชุมหารือแนวทางการท างานร่วมกันระหว่าง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ณ อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเป็นการน าผลจากการเสวนา “มหาวิทยาลัยกับอนาคต
คุณธรรมของสังคมไทย" ที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
และวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ตึกใหม่) มาหารือแนวทางการ
ท างานร่วมกัน สรุปว่าการท างานร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประกอบไปด้วย  
๑) งานจัดการความรู้งานส่งเสริมคุณธรรมที่มีในมหาวิทยาลัย ๒) การสร้างพ้ืนที่กลางในการเชื่อม แชร์ โชว์ ใน
กลุ่มมหาวิทยาลัย และการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม ๓) เชิญกลุ่มมหาวิทยาลัย
มาร่วมสร้างพ้ืนที่ความรู้ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 

 
 
 
 



๓๑ 
 

๓.๒ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (KM for Social Change) 
จัดอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (KM for Social Change) รุ่นที่ ๑ 

เมื่อวันที่ ๕ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน ๓๔ 
คน และรุ่นที่  ๒  วันที่  ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ  คาซ่า รีสอร์ท  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน ๑๘ คน และจัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการ
ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (KM for Social Change) รุ่นที่ ๓ ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 
รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้หลักสูตรนักจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพ้ืนที่ ส าหรับวิทยากร รวมทั้งผู้ที่สนใจ
น าไปใช้ในการฝึกอบรม และ ถอดบทเรียนจากหลักสูตรนักจัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพ้ืนที่ โดยน า
ข้อมูลจากการอบรมหลักสูตร นักจัดการความรู้ฯ (KM for Social Change) รุ่นที่ ๑ และ ๒ และข้อมูลการ
จัดการความรู้จากแหล่งอ่ืนๆ มารวบรวม เรียบเรียง สังเคราะห์ และจัดท าเป็นชุดองค์ความรู้ส าหรับเผยแพร่
ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ของศูนย์คุณธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนนโยบายและปฏิบัติการ 
 ๑) จัดท ารายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ปี ๒๕๖๓ 

 แถลงข่าวและเสวนา “๑๐ ปรากฎการณ์คุณธรรมช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙” เมื่อวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ 

 ๒) องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม 

 คุณธรรมกับการพัฒนาระบบนิเวศมนุษย์ ชุดที่ ๑ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และ
 สื่อมวลชน 

 คุณธรรมกับการพัฒนาระบบนิเวศมนุษย์ ชุดที่ ๒ สถาบันทางศาสนา ชุมชน ประชาสังคม 
 และครอบครัว 
๓) องค์ความรู้ประเด็นทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรม  

 คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยกองทัพจิตอาสาพลังบวก 

 การถอดบทเรียน “งานจิตอาสา” เพ่ือพัฒนากระบวนการส่งเสริมจิตอาสาในสังคมไทย 

 เรื่องเล่าคุณธรรมเพ่ือการพัฒนามนุษย์ 
 
๓.๔ พัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม 

๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก าหนดตัวชี้วัดคุณธรรม โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่
สะท้อนพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจากภาคี ๖ เครือข่าย ประกอบไปด้วย ๑) เครือข่ายองค์กรภาครัฐ  ๒) 
เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ๓) เครือข่ายศาสนา ๔) เครือข่ายการศึกษา ๕) เครือข่ายสื่อมวลชน ๖) เครือข่าย
ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว ใน ๔ จังหวัด คือ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี และสุราษฎร์ธานี 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลด้านคุณธรรมด้วยวิธีเชิงคุณภาพแบบ Inside out 
approach และน าข้อมูลที่เกิดขึ้นไปพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมระดับบุคคลในรูปแบบประเมินตนเอง (Self-
assessment) โดยมีการจัดประชุมจ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้  

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดคุณธรรม วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม             
ดิอิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย ผู้เข้าร่วมจ านวน ๖๑ คน  



๓๓ 
 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดคุณธรรม วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมกรุง
ศรีริเวอร์ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วมจ านวน ๕๐ คน 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดคุณธรรม วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม
นภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี ผู้เข้าร่วมจ านวน ๕๖ คน 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดคุณธรรม วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม
บรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมจ านวน ๕๕ คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
๓.๕) งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรอง 

๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการในการทดลองใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมใน 
องค์กร เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพมหานคร โดยมี 
ผู้เข้าร่วมจาก ๖ องค์กร จานวน ๒๔ คน ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างมาตรฐานด้าน 
คุณธรรมที่เป็นแนวทาง (Guideline) ให้กับองค์กรได้นาไปเป็นแนวทางในการกาหนดและส่งเสริมคุณธรรม
ของ องค์กร รวมถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในองค์กร ซึ่งตัวแทนจากองค์กรได้ร่วมทดลองทาแบบ 
ประเมินตนเองด้านคุณธรรมส าหรับองค์กร โดยแบบประเมินฯ จะเป็นเครื่องมือที่ชี้ให้สถานการณ์ โอกาสใน 
การพัฒนา และเป็นข้อมูลเพ่ือนาไปวางแผนพัฒนาองค์กร จากกระบวนการที่ศูนย์คุณธรรมได้พัฒนาขึ้น 
รวมทั้งได้กาหนดเป้าหมาย พันธกิจ แผนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร กิจกรรม และตัวชี้วัดขององค์กร ทาให้ 
ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงแบบประเมินตนเองด้านคุณธรรมสาหรับองค์กรและชุมชน เช่น การ
แยกแบบประเมินฯ ระหว่างองค์กรกับชุมชน เป็นต้น  
 ๒) พัฒนาและติดตามการด าเนินงานในการจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนามาตรฐาน
ด้านคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ประกอบด้วย (๑) เครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมการพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรมส าหรับองค์กร (๒) คู่มือประเมินตนเองขององค์กร และ (๓) ผลการด าเนินการทดลองใช้กับองค์กร 
น าร่อง 
 ๓) พัฒนาองค์ความรู้เรื่องเล่าคุณธรรมเพื่อการพัฒนามนุษย์  ประกอบด้วย (๑) การทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องเล่าประเภทต่าง ๆ เรื่องเล่าชั้นครู (วรรณกรรม) และ (๒) เรื่องเล่าของบุคคลจากการ
สัมภาษณ์พร้อมบทวิเคราะห์ 



๓๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ   
๔.๑ พัฒนาระบบโมบายแอพพลิเคชั่นศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรม (Mobile Application) Moral Touch  

๑) ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานการบันทึกความดีผ่าน Moral Touch เวอร์ชั่น ๒ ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุน
การท าความดี และการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ข้อมูลด้านคุณธรรม ให้แก่นิสิต นักศึกษา 

๒) ด าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส ารวจความพึงพอใจในการใช้งาน Moral Touch  
เวอร์ชั่น ๒ ในงาน Moral Business Forum ๒๐๒๐ และงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในการใช้งาน (ชม-แชร์-เชื่อม) องค์ความรู้ คลิปส่งเสริมคุณธรรม  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ปัจจุบันมีผู้ใช้งานดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Moral Touch ทั้งในระบบ IOS และ Android รวม ๖,๐๒๐ ครั้ง 
 
 



๓๕ 
 

 
 

๔.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูล (Moral E-Service) และ ระบบสมาชิกองค์กรคุณธรรม 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูล (Moral E-Service)  มีสถิติจ านวนผู้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
การให้บริการข้อมูลด้านคุณธรรม ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๗๓๗ คน และมีผู้ใช้งานผ่านระบบการ
ให้บริการ ถาม-ตอบอัตโนมัติ (Chat- bot) จ านวน ๓๗๔ คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๓ พัฒนาระบบติดตามสถานการณ์คุณธรรม (Moral E- Monitoring) ด าเนินการพัฒนาระบบการ
แสดงผลข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การรายงานข้อมูลสรุปสถานการณ์คุณธรรม (Dashboard) จากนักข่าว
พลเมือง ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งได้ด าเนินการพัฒนาระบบเว็บไซต์รายงานข่าวสถานการณ์คุณธรรมเชิงพ้ืนที่ และ
การส ารวจสถานการณ์ในสังคมไทย Super Poll ร่วมกับกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย 



๓๖ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๔ พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านคุณธรรม (Moral E-Learning)  

๑) บริหารจัดการระบบและรูปแบบการน าเสนอเนื้อหา ติดตามสถิติการเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม (E-learning) หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยมีผู้เข้าร่วม
เรียนผ่านระบบออนไลน์ ๒ รุ่น รวม ๑๒๐ คน 

 

 



๓๗ 
 

๒) ระบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขด้วยคุณธรรมความดี (HMI) โดยได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง
ระบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขด้วยคุณธรรมความดี (HMI) ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย พร้อมแหล่งเรียนรู้ 
ในการศึกษาองค์ความรู้ อาทิ การพัฒนาความสุขต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อองค์กร 

 

๔.๕ พัฒนาการให้บริการศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม การพัฒนาระบบเว็บไซต์
นิทรรศการออนไลน์ การออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้แอนนิเมชั่น ในการน าเสนอข้อมูล เพ่ือเพ่ิมช่องทางสมัชชา
คุณธรรมออนไลน์ ให้เข้าถึงทุกเพศทุกวัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  สื่อสารและรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม 
๕.๑ น าเสนอภารกิจผู้บริหารองค์กรที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล หรือยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจงาน
สื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
  (๑) ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมผ่านช่อง
ทางการสื่อสารของศูนย์คุณธรรม เช่น facebook , Line และอ่ืน ๆ  และจัดท าอินโฟกราฟฟิก 
  (๒) บทความเพ่ือจัดท าเป็นคู่มือดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์ Covid -19 ด้วยกองทัพ “จิต
อาสาพลังบวก” และแบบประเมินความเครียด โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม น าไป
ให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์เผยแพร่ทั่วประเทศ จ านวน ๒๕,๐๐๐ เล่ม 



๓๘ 
 

๕.๒ กิจกรรม On Air ผลิตรายการโทรทัศน์เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ โดยบูรณาการความ 
ร่วมมือการผลิตรายการกับหน่วยงานและสถานี โทรทัศน์ เพ่ือถ่ายทารายการในกลู่มเป้าหมายเครือข่ายของ 
ศูนย์คุณธรรม จ านวน ๓ รายการ ดังนี้ 

 (๑) “รายการ THE VISION” บูรณาการความร่วมมือการผลิตรายการกับ บริษัท ไทยเคเบิล 
บอรด แคสตู้ง จากัด เป็นเครือข่าย Co Brand ผลิต “รายการ THE VISION” เป็นรายการที่สัมภาษณ์มุมมอง 
แนวคิด วิสัยทัศน์ผู้บริหารที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสื่อสาร 
และ สร้างความเข้าใจเนื้อหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ออกกาศทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ 
น.ทาง CABLE CHANNEL 37 HD และโครงข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทย จ านวน ๖ ครัง้ ได้แก่ 

 สัมภาษณ์คุณจารุวรรณ ชาญเดช รองผู้อ านวยการกองทุนเวลาเพ่ือสังคม 

 สัมภาษณ์คุณศักดิ์ชัย มโนจิตงาม กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางกอกแคน 
แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 

 สัมภาษณ์คุณประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหารและ
บุคคล บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) 

 สัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จากัด (มหาชน) และบริษัท สตาร์ปริ๊นท์ 
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือจัดท า Infographic เผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 

 สัมภาษณ์คุณชัยพันธุ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไปภาคพ้ืนที่ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น
ทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท 
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

 สัมภาษณ์คุณขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนา  

 
 
 
 
 

 
 
๒) ผลิต “รายการฮีโร่ต้านโกง” เป็นรายการเรียลลิตี้ เกี่ยวกับการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตใน 

พ้ืนที่ ส่งเสริมความสุจริตที่มู่งให้ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากการคอร์รัปชั่น เผยแพร่ทาง 
สถานีโทรทัศน์ NBT ซ่ึงเป็นแผนการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรม 
ประชาสัมพันธ์  

 
 



๓๙ 
 

 ๓) รายการ Grow Up “วัยรุ่นครั้งเดียว” รายการสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบวาไรตี้ส่งเสริม
พฤติกรรมดี (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ส าหรับวัยรุ่นและครอบครัวที่มีลูกเป็นวัยรุ่น สร้างเสริมทักษะรู้คิด 
และสร้างจิตส านึกดีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคมในกา
จัดการกับปัญหา หรือภัยคุกคามต่าง ๆ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ๒  
ล ำดับ วันที ่ ชื่อตอน 

1 ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ตอน “ครูนักคิด” 

2 ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ “ครู Gen ใหม”่ 

3 ๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ “Coding เรียนสนุก คิดอยา่งเป็นระบบ เพื่อสร้างสังคม
คุณธรรมและคณุภาพ” 

4 ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตอน “ธุรกิจ รับผดิชอบต่อสังคม” 

5 วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตอน ถุงยางอนามัย กับความรับผดิชอบต่อสังคม 

6 วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตอน ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ฝึกเด็กมีวินยั
รับผิดชอบต่อสังคม 

7 วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตอน ประเด็น ก าลังใจ ส าคญัที่สุด 

8 วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตอน ประเด็น บุหรีไ่ฟฟ้า ปลอดภยัหรืออันตราย 

9 วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตอน วันถุงยางอนามัยสากล เรื่องเพศ = ความรับผิดชอบ 

10 ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตอน “รักสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์” 

11 ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ตอน โรงเรียนปลอดการบ้าน 

12 ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ตอน จิตอาสาลงชุมชน “จากโรงเรียนสู่ชุมชน” 

13 ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ตอน ช่องทางเชื่อมโยงจิตอาสา กองทุนเวลาเพื่อสังคม 

14 ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ตอน เมื่อความผิดพลาดของชีวิต น าสู่ความส าเร็จของชีวิต 

15 ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ตอนเปิดเทอมใหม่ หัวใจว้าวุ่น เรยีนอะไรดีต่อยอดอนาคต 

16 ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓  ตอน กิจกรรมสุดมันส์ เมื่อต้องกักตัวอยู่บ้าน 

17 ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓  ตอน อย่าหวังรวยจากการพนันในยุคหางานท าล าบาก 

18 ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓  ตอน เรื่องนี้ต้องรู้ รับมือภัยลวงออนไลน ์

19 ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓  ตอน ภาวะวิกฤติ Covid-19  
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทางไหนไดบ้า้ง 

20 ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓  ตอน ความรับผิดชอบต่อสังคม ส าคัญแค่ไหน   

 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

๕.๓ กิจกรรม Online ผลิต content เผยแพร่ เพจ “Moral Center” (Social Network Based) Youtube 
ศูนย์คุณธรรม Moral Channel และการสร้าง Digital Content: สร้างสรรค์เนื้อหาความรู้ในรูปแบบไฟล์ 
ดิจิทัล และเขียน เรียบเรียงข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจขององค์กรต่อสาธารณะ  

 ออกแบบกราฟิกเพ่ือเผยแพร่ในเพจ Facebook Fanpage: Moral Center เพ่ือเผยแพร่ใน
เพจ Facebook Fan page: Moral Center รวมทั้งสิ้น ๑๕๑ ชิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๔ กิจกรรม On ground เผยแพร่และสร้างการรับรู้ แก่เครือข่ายและประชาชนทุกภาคส่วนถึงภารกิจ 
กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจใน 
การทาความดี โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ๖ กิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 

(๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กรด้านจิตอาสา “รวมพลังคุณธรรม Moral Fight Covid” 
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ 
คุณธรรม จัดกิจกรรมรวมพลังคุณธรรม Moral Fight Covid ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ บริษัทสหวิริยาสตีล 
อินดัสตรี จากัด (มหาชน) องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย และครูเชาวลิต สาดสมัย ครูศูนย์สร้างโอกาส 
เด็กสะพานพระราม ๘ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ณ ชุมชนวัดดาวดึงษาราม และศูนย์ 
สร้างโอกาสเด็กพระราม ๘ โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สูงวัย ผู้พิการ เด็กและเยาวชน จานวน
กว่า ๑๒๐ ครอบครัว เพื่อเป็นการส่งกาลังใจให้กันในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ 

 
 



๔๑ 
 

(๒) แถลงข่าวโครงการรวมพลังคุณธรรม “สู้ศึก COVID-19 (Moral fight COVID) ให้รักพาเรา
ไป” โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจ านวน ๑๓ องค์กร โดยสื่อมวลชนน าข่าว/สกู๊ป การแถลงข่าวและข่าวการ
ประกวดโครงการ ให้รัก พาเราไป จ านวนกว่า ๑๐ สื่อ อาทิ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕  สถานีโทรทัศน์
เนชั่นทีวี  ไทยรัฐทีวี  สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา  สถานีโทรทัศน์ NBT สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เจาะข่าว
ซี๊ดส์ ช่อง Channel 8  INN DARA NEWS  สถานีโทรทัศน์ TNN2 เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) งานแถลงข่าว “๑๐ ปรากฎการณ์คุณธรรมช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙” เป็นการรายงานผล 
โพลล์สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย โดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม และเปิดตัว 
แอพพลิเคชั่นส่งเสริมคุณธรรม Moral Touch เวอร์ชั่นใหม่ พร้อมด้วยการเสวนา “แนวโน้มปรากฏการณ์ 
คุณธรรมเชิงบวกในอนาคต : คงอยู่หรือหายไป” โดยแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อา
นวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) คุณฝันดี - คุณฝันเด่น จรรยาธนากร ศิลปินนักร้องร่วม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์“แบ่งปันน้าใจ ร่วมสู้โควิดด้วยคุณธรรม” ภายในงานมีการถ่ายทอดผ่านfacebook live ตลอด
งานและมีสื่อมวลชนเข้าร่วมทาข่าวและนาไปเผยแพร่ทางสื่อต่าง จานวนกว่า ๑๐ สื่อ อาทิ สถานีโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง ๕ สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ไทยรัฐทีวี สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา สถานีโทรทัศน์ NBT 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เจาะข่าวซี๊ดส์ ช่อง Channel 8 INN DARA NEWS สถานีโทรทัศน์ TNN2 เป็นต้น 

(๓ ) จัดงานการมอบรางวัลการประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง โครงการ Moral Fight Covid 
"ให้รัก...พาเราไป" วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ จังหวัด
นนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างก าลังใจซึ่งกันและกันในช่วงวิกฤต  
ด้วยพลังบวกในการสร้างสรรค์ ภายในงานได้จัดการแสดงมินิคอนเสิร์ต "ให้รักพาเราไป" พร้อมกับถ่ายทอดสด
ผ่าน Facebook Live ของศูนย์คุณธรรม ซึ่งมีศิลปินจากสถาบันสอนดนตรีและการแสดง Dream Catchers 
Studio & Academy ได้แก่ ครูนุ่น สรีภรณ์ เน็ท เดอะสตาร์ ๑๒ น้องโรสจากค่ายบางรักเรคคอร์ด และ  
คุณสุรักษ์ สุขเสวี โปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลงชื่อดัง ที่ได้มอบบทเพลงให้โครงการนี้เพ่ือเป็นสื่อในการสะท้อน
ความรัก การแบ่งปันน้ าใจที่มีให้กันในสังคม โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจ านวน ๒๐ ทีม และได้คัดเลือก



๔๒ 
 

เหลือ ๓ ทีมสุดท้าย ได้ตัดสินจากการโหวตผลงานที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุด ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ได้แก่ ทีมสากเหล็กโปรดักชั่น เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ ทีม Rustic 
Studio เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ วชิร ทีม เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาทและ
รางวัลพิเศษ "มิวสิควีดีโอประกอบเพลงยอดเยี่ยม" ได้แก่ นายเจษฎา ธัญญะพานิช เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท  
โดยทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร อีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ทางสื่อ  
ต่าง ๆ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๔) จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสาธารณะ ๒๕๖๓   
 (๔.๑) วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะของศูนย์คุณธรรมจัดโครงการ “ค้นหายกย่อง ๑๐ สุดยอดปรากฏการณ์
คุณธรรมในสถานการณ์โควิด” ที่ประชุมมีข้อสรุปแนวทางการพิจารณาคัดเลือก ๑๐ สุดยอดปรากฏการณ์
คุณธรรมในสถานการณ์โควิดเป็นทั้งบุคคล หน่วยงาน ที่ท ากิจกรรมผลิตคลิปสื่อเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ที่ท าให้เกิด Impact ต่อสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด หรือเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความทุ่มเท 
มุ่งมั่นต่อการป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือสังคมที่ปรากฏเด่นชัด ควรค่าแก่การยกย่อง จนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณะอย่างชัดเจน เพ่ือท าการประกาศยกย่องและถอดบทเรียนแรงบันดาลใจเพ่ือเผยแพร่ขยายผลเป็น
แบบอย่างของสังคม โดยจะแต่งตั้งคณะท างานและพิจารณาคัดเลือกจากการเสนอชื่อผลงานในระดับจังหวัด 
และน าผลงานที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกสู่การโหวตผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตัดสิน ๑๐ สุดยอดผลงาน รวมทั้งการน าเสนอในวันพิธีมอบรางวัล ซึ่งมีรูปแบบ Sub-title ที่หลากหลายภาษา 
เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น โดยจะเผยแพร่แบบ World Wile เพ่ือให้สังคมโลกได้รับรู้มากขึ้น 

 
 
 



๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔.๒) วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ พิจารณาผลการคัดเลือก ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมของ 
สังคมไทยในสถานการณ์โควิด ๑๙ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือก ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมของ
สังคมไทยฯ จ านวน ๕๙ ผลงาน จาก ๒๕ จังหวัด ซึ่งเห็นควรให้มีการท าคลิปวิดีโอเผยแพร่ไปยังสื่อสาธารณะ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
(๕) จัดงานมอบรางวัลระดับประเทศในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ท าดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ภายในงาน “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ร่วมกับ
ส านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือเปิดพ้ืนที่เด็กเยาวชน เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ “สื่อ 
กับ วัฒนธรรมไทย ในยุค ๔.๐” เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย  โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง
มอบเงินรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติให้กับทีมที่ชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ท าดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” และสื่อสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมการใช้สื่อในการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ซึ่งมีผู้สมัครส่งคลิปเข้าประกวดถึง ๑,๕๒๕ คลิป โดยผู้
ชนะเลิศการประกวด ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านตาลด า ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ รอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม Nicotine ได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านคอนสา ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ และรางวัลชมเชย 



๔๔ 
 

ได้แก่ ทีมลูกหมู ทีม Saohong film (โรงเรียนบ้านเสาหงส์) ทีมรวมพลังท าดี ทีมครูท าหนัง ทีม BT-School 
ทีม Check Check Film โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามผู้บริหาร คณะกรรมการฯ เด็ก และเยาวชน ได้รับเงิน
รางวัล ๓,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจ านวนกว่า ๓๐๐ คน 

 
 
 
 
 
 

 
(๖) จัดงานแถลงข่าว ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-๑๙ เพ่ือสร้าง

สังคมคุณธรรม รวมถึงการส่งเสริม ยกย่องการท าความดี ได้เล็งเห็นคุณค่าของความดีที่ปรากฏในสถานการณ์วิกฤต
โควิด-๑๙  วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์คุณธรรม โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการ ศูนย์
คุณธรรมเป็นผู้แถลงผลและประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมใน
สถานการณ์โควิด-๑๙ ซึ่งการแถลงข่าวดังกล่าวมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า ๒๐ สื่อ และมีการเผยแพร่สกู๊ป
ข่าวในสื่อช่องทางต่างๆ เช่น TV5HD1 และเผยแพร่ผ่าน Facebook Fanpage: Moral Center และช่องอ่ืน ๆ 
กว่า ๑๐ สื่อ โดย ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมในสถานการณ์โควิด-๑๙ มีดังนี ้

๑) วินัยและคุณธรรมของคนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ 
๒)  แพทย์ พยาบาลและบุคลลากรทางการแพทย์ เสียสละทุ่มเทมากกว่า ค าว่า หน้าที่  
๓)  สร้างนวัตกรรมสู้โควิด – โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและ  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๔)  พลังสาธารณสุขจิตอาสา (อสม.) 
๕)  การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน- ข้าวแลกปลาและขนส่งโดยกองทัพอากาศ 
๖)  โครงการเชฟจิตอาสา Chef Cares อาหารที่ดีเพ่ือทีมแพทย์ 
๗)  การดูแลนักท่องเที่ยวที่ตกค้าง- วัดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ตและสื่อฝรั่งเศสตีข่าว ๒ ครอบครัว 

หนโีควิด มีความสุขกับการกักตัวอยู่บนเกาะสมุยเมืองสวรรค์ 
๘)  พระพยอมเปิดวัดช่วยจ้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน  
๙)  ตู้ปันสุข- หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน 
๑๐)  ผู้ว่าราชการจังหวัดไถ่ของจากโรงจ าน าช่วยประชนชน 

การแถลงข่าวดังกล่าวมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า ๒๐ สื่อ และมีการเผยแพร่สกู๊ปข่าวในสื่อช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น TV5HD1 และเผยแพร่ผ่าน Facebook Fanpage: Moral Center และช่องอ่ืน ๆ กว่า ๑๐ สื่อ 
 
 



๔๕ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม 
๖.๑ พัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายและสารสนเทศสนับสนุน  
 ๑) ด าเนินการติดตามการพัฒนาระบบบริหารการประชุม (E-meeting) การจัดเก็บฐานข้อมูลกลาง
ผ่านระบบ Own Cloud  และใช้งานข้อมูลทางแท็บเล็ต เพ่ือลดการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายในการประชุม
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ โดยมีผลภาพรวม ดังนี้   
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๒) ด าเนินการพัฒนาระบบ และจัดหาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าที่
เพ่ือรองรับการท างาน (Work From Home ) ในสถานการณ์ Covid-19 รวมถึงการจัดท าคู่มือการใช้งาน
ระบบต่างๆ ประกอบด้วย  

 ระบบการลงเวลางานผ่านโมบายแอพลิเคชัน (One Dee) 
 ระบบการประชุมออนไลน์ Conference ผ่านแอพลิเคชัน Lark 
 ระบบความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี IT Helpdesk 

 
 

๖.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 ๑) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปี ๒๕๖๓” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ 
คะแนนขึ้นไป โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับ A  มีคะแนนรวม ๘๘.๕๘ คะแนน 

๒) จัดประชุมแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
การจัดประชุมจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของศูนย์คุณธรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรม โกลเด้น ออร์คิด กรุงเทพฯ โดยได้รับ
เกียรติจากอาจารย์บุปผา ชวะพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นผู้ให้
ความรู้ ข้อเสนอแนะ และได้กล่าวถึงประเด็นการจัดการความเสี่ยง โดยใช้หลักการ Balance Scorecard  ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ภารกิจหลักของศูนย์คุณธรรม เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และได้ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นต้องเป็นไปตามภารกิจตามกฎหมายที่



๔๗ 
 

จัดตั้ง ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัด ชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ จึงจะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ชัดเจนมากขึ้น 
และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการทบทวน วิเคราะห์ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ร่วมกัน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการองค์กรทุกระบบงานและเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ศูนย์คุณธรรม ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการกิจกรรมการควบคุมภายใน ๑๐ เรื่อง ได้แก่ ๑) แผนการ
ขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ๒) แผนวิเคราะห์เครือข่ายและกลยุทธ์การท างาน ๓) แผนพัฒนาศูนย์
คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรม ๔) การประเมินผลผู้รับบริการและภาคีเครือข่ายภายในและภายนอก ๕) การ
ก าหนดแนวทางการหารายได้ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๖) คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ๗) 
แผนการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) อย่างเป็นระบบ ๘) พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 
(MIS) ของแต่ละระดับ และเผยแพร่ผลงานองค์กรผ่าน Application ๙) การบริหารจัดการพ้ืนที่ส านักงาน 
๑๐) กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓) กิจกรรมการขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

 แต่งตั้งคณะท างานองค์กรคุณธรรม ศูนย์คุณธรรมได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานองค์กร
คุณธรรมของศูนย์คุณธรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจาก กลุ่มงานต่าง ๆ ภายในศูนย์คุณธรรม ได้แก่ กลุ่มงาน
บริหารจัดการองค์กร กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย กลู่ม
งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม



๔๘ 
 

เครือข่ายทางสังคม กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือ นานาชาติ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม  

 
 
 
 
 
 
 

 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์คุณธรรม ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงานชุมชนคุณธรรมต าบลหนอง
สาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนงาน
ภารกิจหลักของศูนย์คุณธรรมในรูปแบบ “World Café” โดยใช้กรอบแนวความคิดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือพัฒนาศูนย์คุณธรรมสู่องค์กรภาครัฐ ๔.๐ 
 

 
   


