แผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒ นาบุ คลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ประกอบด้วยเนื้อหาหลักสาคัญ 5 ส่วน ได้แก่
1. ความเป็นมาและกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม
2. ยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศ
3. การรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ (Customers) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
4. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมาย และกาหนดแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
5. การวางกรอบโครงสร้างระบบงาน (Work System)
โดยด าเนิ น การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละการพั ฒ นาบุ ค ลากรระยะ 5 ปี ของศู น ย์ คุ ณ ธรรม
ด้วยกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมทุกท่าน
ได้มีส่วนร่วมต่อกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ความเป็นมาและกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม
1.1 ความเป็นมา
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็น หน่วยงานของรัฐในการกากับดูแลของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
วัฒ นธรรม มี ภ ารกิ จ ดาเนิ น งานด้ านการส่ งเสริม คุณ ธรรมให้ กับ เครือข่ายทางสั งคม โดยที่ ก ารดาเนิน งาน
ดังกล่ าวจะต้องมีความสอดคล้ องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ช าติ นโยบายรัฐบาล และแผนในระดับ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุณธรรมของประเทศ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (customer)
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ (Stakeholder) ภายใต้วัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ดังนี้
1) ขับ เคลื่อนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และ
แผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
2) สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้ง
การจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
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3) ดาเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้ และนวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและการ
ปลูกฝังคุณธรรม เผยแผ่ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมให้แก่เครือข่ายทางสังคม และ
เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย
4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
5) ดาเนินการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมตามที่กฎหมายกาหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมเป็นไปอย่างมีเป้าหมายและทิศทาง
คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม จึงมีมติเห็นชอบให้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรของศูนย์
คุ ณ ธรรม ระยะ 3 ปี ในการประชุ ม คณะกรรมการศู น ย์ คุ ณ ธรรม เมื่ อ วัน ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 โดยมี
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์และระบบโครงสร้างงานศูนย์คุณธรรม ประกอบด้วย 4 กระบวนการสาคัญ
ได้แก่ 1) การรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายผู้รับบริการ (customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญต่อการ
ขับ เคลื่อนงานของศูนย์คุณธรรม 2) การจัดทาวิสัยทัศน์ เป้าหมายพันธกิจ แผนที่กลยุทธ์ (strategy map)
3) การจัดทาแผนปฏิบัติการ (strategic action plan) และ 4) การจัดทากรอบโครงสร้างระบบงาน โดยแต่ละ
กระบวนการเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และเจ้ า หน้ าที่ ศู น ย์ คุ ณ ธรรมในทุ ก ระดั บ
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศ
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ปี 2561 รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้มีความ
สอดคล้องและบูรณาการให้เกิดเป็นพลังผลักดันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประเทศนั้น มีการกาหนดไว้ในแผนระดับต่างๆ เช่น
แผนการปฏิรู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทส่ งเสริมคุณ ธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 รวมทั้งแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ที่มีความชัดเจนว่า การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชนและองค์กรต่างๆ เป็นเรื่องที่มีความสาคัญและถูกขั บเคลื่อนงานโดยหลายภาคส่วน
ดังนี้
 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบัน
ทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิ ยมวัฒ นธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว
ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม ในลักษณะที่
เป็น วิถี การดาเนินชีวิต
 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ด้านการทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ในประเด็นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริ ยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมทาประโยชน์ให้ประเทศ และเป็น
พลเมืองที่ดี
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริม
คุณ ธรรมให้ เป็ น เอกภาพ สร้างเครือข่า ยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณ ธรรม และส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ – 2564)
สร้ า งสั งคมที่ ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต โดยปรับ ฐานความคิ ด ทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ ส ามารถแยกระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคม ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และเสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
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ส่วนที่ 3 การรับฟังความคิดเห็นของผูร้ ับบริการ (Customers) และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
เพื่อให้สามารถกาหนดบทบาทภารกิจต่อการขับเคลื่อนงานของศูนย์คุณธรรมได้อย่างเหมาะสม จึงได้
จัดเวที รับ ฟั งความคิดเห็ น ของผู้มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย (Stakeholder) ต่อการขับเคลื่ อนงานของศูน ย์คุณ ธรรม
ประกอบด้ว ย 7 กลุ่ ม ได้แก่ 1) หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ช าติและแผนแม่บทส่ งเสริมคุณ ธรรม
แห่งชาติ 2) ภาครัฐ 3) ภาคธุรกิจและชุมชน 4) สื่อ 5) สถานศึกษา 6) สถาบันทางศาสนา 7) ผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม โดยสรุปผลการประชุม รับฟังความคิดเห็ นภาพรวม
“การขับเคลื่อนดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและศูนย์คุณธรรม” ควรเน้นการทางาน 3 เรื่อง ได้แก่
1) การเป็นศูนย์กลางความรู้ (Knowledge Center) เป็นคลังข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรมที่ทุกภาค
ส่วนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรมได้ เช่น รายงานสถานการณ์คุณ ธรรม งานวิจัยและ
นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรม ฯลฯ โดยจัด
หมวดหมู่ข้อมูลได้ในหลายลักษณะ ได้แก่ ประเด็น , Stakeholder , Target , Population เป็นต้น
2) การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณ ธรรม (Movement) ได้แก่ การมีพื้นที่ปฏิบัติการร่วมอย่างเป็น
ระบบทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น เพื่อวางเป้าหมาย กิจกรรม และการติดตามประเมินผลร่วมกัน โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารเผยแพร่ การยกย่องเชิดชู และสร้างการทางานเชื่อมโยงแบบเครือข่ายต่อเครือข่าย
(network of network) รวมทั้งการเชื่อมโยงสู่ภาคนโยบายทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ
3) การพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ได้แก่ การพัฒนาผู้นาทางศาสนา/ผู้นาทาง
จิตวิญญาณเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในของบุคคล การเชื่อมโยงบุคคลหลัก (Keys Actor) ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส่งเสริมคุณธรรม เป็นกลไกการทางานร่วมกัน และการพัฒนาผู้บริหาร/ผู้นา
(Leaders) ในภาคส่วนต่างๆ
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ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
4.1 การทบทวนวิสัยทัศน์องค์กร (Vision , Mission , Goal)
กระบวนการทบทวนวิสั ยทัศน์ขององค์กร คือ การกาหนดว่า องค์กรจะเป็นอย่างไร หรือจะสร้าง
ผลลัพธ์/ผลกระทบของการดาเนินงานแบบใดให้กับสังคม โดยการระดมความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม และ
พิจารณา key words สาคัญที่สะท้อนแต่ละด้านของวิสัยทัศน์ ดังนี้
1) ด้านการทาหน้าที่/กระบวนการสาคัญขององค์กร (Process) คือ “ส่งเสริมและขับเคลื่อน”
2) ด้านผลผลิต (Output) ของการทางาน คือ “องค์ความรู้และนวัตกรรม”
3) ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการ (Customer) คือ “เครือข่ายทางสังคม”
4) ด้านผลกระทบ/เป้าหมาย (Outcome/Impact) ที่จะทาให้เกิดขึ้นต่อสังคม คือ “สังคมคุณธรรม”
, “พลเมืองคุณธรรม” , “สังคมเป็นสุข”
โดยการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ
“ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม”
4.2 การกาหนดเป้าหมายตามพันธกิจ (mission)
จากวิสัยทัศน์นามาสู่การกาหนดเป้าหมายพันธกิจที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนย์คุณธรรมฉบับใหม่ ซึ่งเป็นการระบุถึงผลที่เกิดจากกระบวนการ (Output) ผลที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย
(Outcome) และผลที่เกิดกับสังคม (Impact) และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์
คุณธรรมฉบับใหม่ ประกอบด้วย 4 พันธกิจสาคัญ ดังนี้
พันธกิจ
เป้าหมาย
1) ขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมของเครื อ ข่ ายทาง เพื่อให้เครือข่ายทางสังคมปฏิบัติขับเคลื่อนการ
สั งคมให้ ส อดคล้ อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ช าติด้ านการพั ฒ นา ส่งเสริมคุณธรรมได้สาเร็จตามแผน
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเป้าหมาย
แผนแม่บ ทด้านการปรับ เปลี่ ยนค่านิ ย มและวัฒ นธรรม
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
2) สนั บ สนุ น การรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และ เพื่ อให้ เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมเกิ ด การป ฏิ บั ติ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดประชุม ขับเคลื่อนได้ตามบริบทของตน
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
3) สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้ และนวัตกรรม เพื่ อ ให้ เครื อ ข่ า ยทางสั งคมน าองค์ ค วามรู้ แ ละ
การส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม เผยแพร่ ร ณรงค์ และเป็ น ศู น ย์ นวัตกรรมไปขับเคลื่อน
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย
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พันธกิจ
เป้าหมาย
4) ส่ งเสริ ม การพั ฒ นามาตรฐานคุ ณ ธรรมและพั ฒ นา เพื่อให้เครือข่ายทางสังคมนามาตรฐานคุณธรรม
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ (Guideline) ไปใช้ประเมินตนเองและพัฒนาเป็น
เครือข่ายทางสังคม
องค์กรคุณธรรม
4.3 การกาหนดเป้าหมายองค์กร (Goals)
เป็นเป้าหมายระยะ ๓ ปี ขององค์กรที่เป็นทิศทางร่วมกัน คือ “ศูนย์คุณธรรม เป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ” หมายถึง เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับสมาชิก ในองค์กรและเครือข่ายทาง
สั งคมภายนอกองค์ ก รอย่ างเป็ น ระบบ สามารถที่ จ ะถ่ ายทอดและเป็ น แหล่ งบ่ ม เพาะการปลู ก ฝั งส่ งเสริม
คุณธรรมให้กับสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ ผ่านการให้บริการ การฝึกอบรม และกระบวนการ
สมั ช ชาคุณ ธรรม จนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั งคมและเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการขับ เคลื่ อ นให้ สั งคมไทยเป็ น สั งคม
คุณธรรม
4.4 กรอบการวางแผนกลยุทธ์ของศูนย์คุณธรรม

ทิศทางการทางานตามบทบาทนี้ จะเชื่อมโยงการทางานใน 3 ระดับ คือ
1) ระดับ Top down การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวม โดยมีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
เป็ น platform กลางการประสานเชื่ อ มโยงรวมพลั งเครือ ข่ ายทุ ก ภาคส่ ว นจากกลไกการท างานส่ งเสริ ม
เครือข่าย/วิทยากรคุณธรรม โดยมีข้อมูลวิชาการและองค์ความรู้จากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรม
ไทย เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามภาพรวมการขับเคลื่อนคุณธรรม รวมทั้งการผลักดันสู่
การขับเคลื่อนนโยบาย/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศด้วยกลไกคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ
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2) ระดั บ Area Based วางระบบการทางานพื้น ที่แ ละการจัดทัพการทางาน โดยกระบวนการ
ส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมใน 2 รูปแบบ คือ 1) การส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมในการนามาตรฐานคุณธรรมไป
ใช้ประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม 2) การอบรมวิทยากรคุณธรรม โดยงานสถาบันพัฒนา
วิทยากรคุณธรรม เพื่อให้เกิดผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมและเป็นกลไกผู้ประสานงานในระดับองค์กร/
พื้นที่ต่อไป
3) ระดั บ cross sectional การประสานเชื่อมโยงการท างานทั้ง 2 ระดั บ (Area based-Top
down) แนวทางการทางานในการประสานเชื่อมโยงการทางานทั้ง 2 ระดับนี้ จะใช้กลไกการขับเคลื่อนใน
ระดับพื้นที่และกลไกผู้ประสาน (ผู้นาการเปลี่ยนแปลง) จากงานอบรมวิทยากรคุณธรรม และเชื่อมโยงกลไก
การส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมทั้ง 6 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาครัฐ 2) สถาบันการศึกษา 3) ธุรกิจ 4) สถาบันทาง
ศาสนา 5) สื่ อ และ 6) ภาคประชาสั งคม/ชุม ชน เข้าสู่ ก ระบวนการสมั ช ชาคุณ ธรรม เพื่ อขั บ เคลื่ อ นเป็ น
นโยบาย/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศในระดับ Top down ต่อไป
4.5 แผนที่กลยุทธ์ 4 มิติ (Strategy Map)
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร จึงต้องกาหนดกลยุทธ์การทางาน โดยใช้
balance scorecard เป็นเครื่องมือในการประเมินและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 4 มิติ ประกอบด้วย
1) มิ ติ ด้ า นการเงิ น และผลลั พ ธ์ อ งค์ ก ร คื อ เป้ า หมายระยะยาว 3 ปี ข ององค์ ก ร 2 เรื่ อ ง คื อ
1) ศู น ย์ คุ ณ ธรรม เป็ น องค์ กรคุณ ธรรมต้ น แบบ และ 2) ศูน ย์คุ ณ ธรรม เป็ น องค์ ก รที่ มี เครือ ข่ายทางด้ าน
คุณธรรมมั่นคง
2) มิติด้านลูกค้า/ผู้รับบริการ คือ เป้าหมายและผลที่เกิดกับลูกค้า/ผู้รับบริการ และผลผลิต (key
output) ที่ลูกค้า/ผู้รับบริการจะได้รับจากกระบวนการดาเนินงานขององค์กร
3) มิติด้านกระบวนการหลัก (core process) คือ เป้าหมายที่กระบวนการหลักทั้ง 7 กระบวนการ
ได้แก่ 1) กระบวนการสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม 2) กระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 3)
กระบวนการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรมของเครือข่าย
ทางสังคม 4) กระบวนการพัฒ นาองค์กรคุณ ธรรมสู่ มาตรฐาน 5) กระบวนการอบรมวิทยากรคุณ ธรรม 6)
กระบวนการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม 7) กระบวนการจัดการ
งานพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรมและการให้บริการ
4) มิติ ด้ า นกระบวนการสนั บ สนุ น (support process) คื อ เป้ าหมายที่ ก ระบวนการสนั บสนุ น
ได้แก่ 1) กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ 2) กระบวนการจัดการงานบริหารทั่วไปและการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
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ส่วนที่ 5 การวางกรอบโครงสร้างระบบงาน (Work System)

ร่างโครงสร้างงานข้างต้น ออกแบบจากการวิเคราะห์กระบวนการทางานและการส่งต่อเชื่อมโยงการ
ทางานของกระบวนการภายในทั้งระบบแบบ value chain โดยแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการทางาน คือ
1) กระบวนการหลัก (Core process) คือ กระบวนการงานที่ส่งผลลัพธ์การทางานให้กับลูกค้า/
ผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ กระบวนการจัดการงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ , กระบวนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาวิทยากรคุณธรรม (สถาบันพัฒนาวิทยากรคุณธรรม) , กระบวนการส่งเสริมเครือข่ายทาง
สังคม
2) กระบวนการสนับสนุนงานหลัก (Support Core process) คือ กระบวนการงานที่สนับ สนุน
การท างานของกระบวนการงานหลั ก เพื่ อให้ การทางานมีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ลมากยิ่งขึ้น ได้แ ก่
กระบวนการจัดการงานศูน ย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ , กระบวนการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและ
นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย , กระบวนการสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
3) กระบวนการสนับสนุน (Support Process) คือ กระบวนการจัดการงานสนับสนุนต่อการทางาน
ของกระบวนการหลั กและกระบวนการงานสนับสนุนงานหลัก ได้แก่ กระบวนการบริห ารจัดการองค์กร ,
กระบวนการบริหารงานนนโยบายและยุทธศาสตร์
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