
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารศูนย์คุณธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
ปีงบประมาณ 2564 

 

    

 
ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม เข้าพบองคมนตรี ขอค าแนะน าทิศทางสืบสานศาสตร์พระราชา  
“9 เส้นทางตามรอยพระราชา” 

คณะกรรมการและผู้บริหาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) นายไพบูลย์ ส าราญภูติ นายอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส และเจ้าหน้าที่  
ศูนย์คุณธรรม เข้าพบ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพ่ือน าเรียนความคืบหน้าและขอค าแนะน าการ
ด าเนินงาน สืบสานศาสตร์พระราชา “หนังสือ 9 เส้นทางตามรอยพระราชา” ณ ท าเนียบองคมนตรี 
          ทั้งนี้ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เน้นย้ าเรื่องความเชื่อมโยงของสถาบันครอบครัว ชุนชน และอ าเภอ 
ผสมผสานกับกลไกระดับหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความมั่นคง ความสุข และความยั่งยืน โดยโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด ารินั้น นอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจในระดับชุมชนและครอบครัว ยังต้องเน้น
มิติทางวัฒนธรรม และเรื่องของ “คุณธรรม” ร่วมกับการสร้างผู้น าในชุมชนในช่วงอายุที่หลากหลาย บนหลัก
องค์ความรู้ของแต่ละบริบทของพ้ืนที่/ชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าและทันสมัย 

 
 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 



   
 
ศูนย์คุณธรรมร่วมให้ก าลังใจองค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงรายในงาน“กาดหม้ัว คัวชาติพันธุ์” 

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้ก าลังใจเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ในงาน 
“กาดหมั้ว คัวชาติพันธุ์” ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G จัดโดยเมืองสุขสยาม ร่วมกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานเชียงราย, โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา และเครือข่ายชุมชนจังหวัด
เชียงราย นายยงจิรายุ อุปเสน ได้เป็นวิทยากรในเวที และกล่าวชื่นชมเครือข่ายและสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมในชีวิตวิถีใหม่ ที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต้องจับมือเป็นหุ้นส่วน
ทางสังคมก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน โดยภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงชาติพันธุ์และ
สุขภาพ การเสวนา มีการออกร้านจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ตลอดจนเสื้อผ้าหลากหลายชนเผ่าชาติ
พันธุ์ เครื่องเงินแท้จากคุ้มเงิน 925 และเครื่องดนตรีขับซอล้านนา ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านจากคณะแม่ครูจ าปา  
แสนพรม เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมทางเหนือ และกิจกรรมสาธิตมรดกภูมิปัญญาการนวดแบบล้านนา จาก
โฮงฮอมพญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา อาทิ ย่ าขาง ตอกเส้น เช็ดใบไม้ แหกเขาควาย นวดเอาม่าน เป็นต้น  
       การร่วมกิจกรรมในวันนี้ท าให้เครือข่ายคุณธรรม โดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลนางแล โฮงฮอมพญ๋า 
โรงยาหมอเมืองล้านนา และเครือข่ายชุมชนชาติพันธุ์ ซึ่งท างานกับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสและก้าวพลาด 
ได้เกิดพลังใจในการท างานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ผ่านหลักคิดให้ก าลังใจ ให้อภัย ยอมรับ และมอบโอกาส
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี และท าให้ประชาชนผู้สนใจที่มาร่วมงานได้เกิดแรงบันดาลใจในการท าความดี 
และร่วมสร้างสังคมคุณธรรมร่วมกันต่อไป 

 
 
 
 
 
 



 
 
ศูนย์คุณธรรม เรียนรู้โครงการพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

1 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการและผู้บริหาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดยนายดนัย  
จันทร์เจ้าฉาย กรรมการศูนย์คุณธรรม น ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าร่วมโครงการตาม
รอยพระราชา เอไอเอส การถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ณ บ้านศาลาดิน จ.นครปฐม  (พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ จัดการน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริ) 

เพ่ือร่วมเรียนรู้วิถีชุมชนคนมหาสวัสดิ์ หลังจากที่เริ่มมีการขุดคลองมหาสวัสดิ์ ในปี พ.ศ. 2403  
(158 ปีที่แล้ว) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชประสงค์ให้ท าการสร้างศาลา
เพ่ือสาธารณะประโยชน์ริมคลองขุดมหาสวัสดิ์ทุกระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นจ านวนทั้งหมด 7 ศาลา ส าหรับ
ศาลาหลังสุดท้ายตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของ หมู่ที่ 3 ต าบลมหาสวัสดิ์ เรียกกันว่าศาลาดิน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของชื่อ 
“บ้านศาลาดิน” แต่ดั้งเดิมมีอาชีพท านาเพียงอย่างเดียวปีละครั้ง เป็นสาเหตุให้เกษตรกรยากจน ต้องขายที่ดิน
ท ากิน ของตัวเอง เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรง
ทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กับเกษตรกร จ านว น 1,009 ไร่  
เมื่อปีพ.ศ. 2518 โดยมีส านักงานปฏิรูปที่ดินเป็นผู้ดูแล และจัดรูปที่ดิน  ให้เกษตรกรแปลงละ 20 ไร่ โดยให้
เกษตรกรเข้าท ากินได้ในปี พ.ศ. 2520 พร้อมกับได้พระราชทานแนวทางการท าเกษตรแบบผสมผสาน ส่งผลให้
คนภายในชุมชนบ้านศาลาดิน มีชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ้นกว่ าเดิม ทั้งนี้มีนักเรียนและนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศเข้าร่วมกว่า 40 คน 



 
 
“...ศูนย์คุณธรรม น าครูอาจารย์เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม และเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม เข้าร่วมโครงการ
ตามรอยพระราชา ครั้งที่ 10 ตามรอยเสด็จทางรถไฟครั้งแรกของในหลวง รัชกาลที่ 9 เยือนสวนสมเด็จย่า 
เรียนรู้คุณค่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ณ จังหวัดเพชรบุรี...” 

คณะกรรมการและผู้บริหาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการ
ผู้คุณทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรมฯ และประธานมูลนิธิธรรมดี  และรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน)ร่วมกับ ทิพยประกันภัย มูลนิธิประเทศไทย ใสสะอาด ส านักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิธรรมดี น าคณะครูอาจารย์
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม และเครือข่ายต่างๆ กว่า 100 คน ร่วมเรียนรู้
บนเส้นทางตามรอยพระราชา ต้นแบบแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือประชาชน” ในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรี กับโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 10 ตามรอยเสด็จ
ทางรถไฟครั้งแรกของในหลวง รัชกาลที่ 9 เยือนสมเด็จย่า พ้ืนที่เงาฝน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จังหวัด
เพชรบุรี” พร้อมร่วมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
ให้กับเยาวชน  นอกจากนั้น ยังเป็นการส านึกรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทุกคน จน
ก่อเกิดเป็น “ศาสตร์พระราชา” ที่ชาวบ้านน ามาปฏิบัติตามจนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น  
 
 
 

 



 
 
บอร์ดบริหารศูนย์คุณธรรมลงพ้ืนที่ร่วมเรียนรู้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของภาคธุรกิจ 

17 พฤศจิกายน 2563 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม น าคณะกรรมการ
ศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ประชุมรับฟังข้อเสนอจากภาคีเครือข่าย
องค์กรคุณธรรมภาคเอกชน ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี 
         โดยมี ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ส านักกรรมการผู้อ านวยการ บริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์กรุ๊ป และที่ปรึกษาในโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพ่ือขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม  
ได้น าเสนอภาพรวมการด าเนินงาน ความก้าวหน้า และข้อเสนอต่อการพัฒนา องค์กรธุรกิจคุณธรรมในอนาคต 
และผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจที่เป็นองค์กรต้นแบบได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอแนะแนวทางการ
ขับเคลื่อนและขยายผลคุณธรรมในองค์กรธุรกิจอ่ืนๆเพ่ิมขึ้นและการก าหนดตัวชี้วัดคุณธรรมที่เป็นมาตรฐาน
ของภาคธุรกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
      ทั้งนี้นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ได้กล่าวขอบคุณเครือข่ายภาคธุรกิจ และดีใจที่ศูนย์คุณธรรมได้มีส่วน
ส าคัญจุดประกายให้ ภาคเอกชนขับเคลื่อนงานองค์กรธุรกิจคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง และทางศูนย์คุณธรรม จะมี
การจัดท าหลักสูตร อบรมองค์กร หน่วยงาน ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยเชิญ องค์กรธุรกิจ
ต้นแบบมาเป็นวิทยากรอบรมเพ่ือขยายผลองค์คุณธรรมให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
 
 



 
 
คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานองค์กรธุรกิจคุณธรรม
ต้นแบบ ณ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด 
      คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม น าโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม 
คณะกรรมการบริหาร รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัทไลอ้อน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด โดยมี นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด พร้อมคณะ
ผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายถึงกระบวนการสร้างองค์กรคนดี และเยี่ยมชมหอมนุ ษยธรรม : 
Humanized Hall : Business with Ethics Learning Center แหล่งเรียนรู้ธุรกิจคู่คุณธรรม ได้เล่าถึงประวัติ
ของบริษัท รวมถึงการน าวิกฤตขององค์กร มาสร้างเป็นโอกาส มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย จากวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
ในบริษัท องค์กรที่ล่มสลายส่วนใหญ่ เพราะไร้คุณธรรม และไม่พัฒนา ส่วนบริษัทที่ประสบความส าเร็จ คือ
บริษัทที่มีคุณธรรม และต้องมีการพัฒนา จนก่อเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทไลอ้อนฯที่เดินหน้าสร้าง “องค์กร
คนดี” เป็นองค์กรธุรกิจคู่คุณธรรม ภายใต้ค่านิยมองค์กร คือยกย่องคนดี ส่งเสริมคนเก่ง และมีการก าหนด
กรอบจริยธรรม 4 ข้อ 1) ไม่ผิดต่อกฏหมาย 2) ไม่ผิดต่อกฏบริษัท 3) ไม่ผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี  
4) ไม่เสียใจภายหลัง และมีความเชื่อว่า การสร้างคนดีให้เก่ง ท าได้ไม่ยาก เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นสุข 
 
 
 
 
 
 



 
                     

ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม และร่วมรับ
ฟังปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า ของบุคลากรศูนย์คุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 1 มีนาคม 2564  รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม พร้อม นางสาววราภรณ์ 
เอ่ียมวิจารณ์ ผู้จัดการส านักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริม
และขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการส านักพัฒนาองค์ความนวัตกรรมและสื่อ
สารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมของงคณะท างานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  เพ่ือขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมให้เป็น
องค์กรคุณธรรม และความโปร่งใสในองค์กร โดยผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรมเป็นที่ปรึกษาคณะท างานในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อน และให้ความเห็นในการด าเนินงานของคณะท างาน ในการประชุมคณะท างานอย่าง
ต่อเนื่อง   

โดยในวันดังกล่าวมีการประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม และให้เจ้าหน้าที่ก าหนดปัญหาที่
อยากแก้และความดีที่อยากท า รวมถึงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเพ่ือคณะท างานจะ
น าไปก าหนดแผนกิจกรรมต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 
 
ศูนย์คุณธรรม ยกย่องเชิดชู มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นองค์กรแห่งการบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม 

24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม น าโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการ
ศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม และผู้บริหาร มอบใบประกาศนียบัตรยกย่อง 
มูลนิธิต่อต้านการทจุริต เป็นองค์กรที่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กรจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ของ
สังคม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  
พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ ที่ปรึกษา
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายรัชพล สุวรรณโชติ ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการ
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพลอากาศโทกิตติทัศน์ ภาเจริญ กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นตัวแทนรับ
มอบ ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ครั้งที่ 12 (6/2564) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ด าเนินการด้านการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่ อสัตย์สุจริต และมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บนหลักการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลที่
ดีเด่นในด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และมีความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์และสา
ธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่าง ๆ 

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ กล่าวว่า การท างานในประเด็นคุณธรรมเป็นเรื่องท่ีท าได้ยาก ใน
ทัศนะโดยทั่วไปเหมือนการเข็นครกขึ้นภูเขา แต่หากมีพันธมิตรและเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนที่ดี ร่วมเชื่อม
ร้อยประสานกัน ความส าเร็จนั้นก็จะอยู่ไม่ไกล 
 

 

https://www.moralcenter.or.th/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/news/pr-news/610-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B9-%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3.html


 

 
 
ศูนย์คุณธรรม จับมือ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ Thai PBS ลงนาม MOU ร่วมส่งเสริม
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี และสร้างความเข็มแข็ง
แก่สถาบันครอบครัว 
  วันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ นางจินตนา จันทร์บ ารุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อ านวยการองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี และการสร้างความเข็มแข็ง
ให้แก่สถาบันครอบครัว ณ ห้องสมนา 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถาบันโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
       บันทึกข้อตกลง (MOU) จัดท าขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กร ในระยะเวลา 3 ปี  
โดยศูนย์คุณธรรม มีขอบเขตความร่วมมือ คือ ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด สนับสนุนและเผยแพร่งาน
ด้านวิชาการ การสร้างนวัตกรรมและค่านิยมด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตส านึกให้เกิดการปรั บเปลี่ยน
พฤติกรรมที่สะท้อนต่อการพัฒนาคุณธรรมเชิงพฤติกรรมในสถาบันครอบครัว ผ่านหลักสูตรต้นทุนชีวิต รวมถึง
ประสานความร่วมมือ จัดสรรบุคลากรเพ่ือประสานและด าเนินงาน และสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้ข้อตกลงความร่วมมือนี้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป 

ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า คุณธรรมไม่ใช่เรื่องนามธรรม แต่เป็นพฤติกรรมที่ประพฤติ
ปฏิบัติจนกลายเป็นพฤตินิสัยที่ดี โดยศูนย์คุณธรรมด าเนินการขับเคลื่อนพลังบวก ภายใต้หลักการโชว์  
แชร์ เชื่อม จนกลายเป็นการท างานร่วมของภาคีสัมพันธ์ ซึ่งพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะเป็นช่องทางในการส่ง
สัญญาณสู่ประเทศ บนจุดยืนครอบครัวเข็มแข็ง จนเกิดการพัฒนากระบวนการ “สร้างคน สร้างชาติ” และ
ขยายผลสู่ “สังคมคุณธรรม” ต่อไปในอนาคต 
 
 
             
 

https://www.moralcenter.or.th/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/news/pr-news/613-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-mou-25-3-64.html
https://www.moralcenter.or.th/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/news/pr-news/613-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-mou-25-3-64.html
https://www.moralcenter.or.th/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/news/pr-news/613-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-mou-25-3-64.html

