
 
 
 
 
 

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ตามภารกิจของศูนยค์ุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
๑.  การร่วมพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางสังคม และงานสมัชชาคุณธรรมใน ๔ จังหวัด

เป้าหมาย 
ศูนย์คุณธรรมได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางสังคมในการร่วมมือเพ่ือท าให้เกิดงานสมัชชา

คุณธรรมระดับจังหวัด และการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางสังคมใน๔ จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

 
๑)  จังหวัดเชียงราย 
๑.๑)  ๑๓ เครือข่ายคุณธรรมเชียงราย ผุดไอเดียสมัชชาคุณธรรมสี่มุมเมือง ชูโมเดลเมือง

คุณธรรม (Moral City) เป็นวาระจังหวัด 
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมทางไกล

ผ่านระบบ แอพพลิเคชั่น Zoom ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และแกนน า ๑๓ เครือข่ายคุณธรรมเชียงราย โดยมีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการ
ส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการส านักพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ 
นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
สมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๑๖ ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) เพ่ือหารือขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมเชียงราย ปีที่ ๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีแผน
จัดท าฐานข้อมูลองค์กรเครือข่าย ๒๑๓ หน่วยที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นจังหวัด
คุณธรรม ถอดบทเรียนชุมชน องค์กรและอ าเภอคุณธรรม ๕๐ กรณีต้นแบบ และประเมินผลการขับเคลื่อน
จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปีที่ ๒ โดยจะเริ่มเคลื่อนงานวิชาการดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ในด้านของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ด าเนินโครงการส ารวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่
ภาคเหนือ และโครงการวิจัยชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง โดยการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ทั้งนี้จากสถานการณ์โควิด-๑๙ มีความจ าเป็นต้องปรับแนวทางการท างานให้สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ โดยจะเร่งประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายคุณธรรมและกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ
ดังกล่าว และน ามาเสนอในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมเชียงรายต่อไป และที่ประชุมได้หารือ
การเสริมหนุนกลไก ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ให้สามารถขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์
ขับเคลื่อนเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม ได้แก่ การสร้างจิตส านึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วม
แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน และสร้างจิตส านึกด้านวินัยจราจร โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายยินดีร่วมเป็นองค์กรประสานความร่วมมือหนุนเสริมกลไกในระดับพ้ืนที่ 



-๒- 

 

นอกจากนี้เครือข่ายคุณธรรม ยังได้ระดมความเห็นเพ่ือเตรียมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ ๒ ที่ประชุมเห็นควรให้จัดงานในพ้ืนที่จริงและจัดในรูปแบบออนไลน์ผสมผสาน
กัน เพ่ือให้มีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเชื่อมโยงและสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของ
เครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องการการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงใน
เวทีจริง โดยปรับรูปแบบให้เป็น new normal ตามมาตรการของจังหวัด พร้อมทั้งได้เสนอทางเลือกให้จัด
สมัชชาคุณธรรมจากสี่มุมเมือง โดยกระจายการจัดกิจกรรม ที่มุ่งเน้นการรวมกลุ่มตามเครือข่ายของตน 
ประมาณ ๕๐-๑๐๐ คน และผสมผสานกับระบบออนไลน์ เพ่ือเปิดโอกาสให้แต่ละเครือข่ายออกแบบงานของ
ตนเอง แล้วน าผลงานมาเสนอในสมัชชาคุณธรรมจังหวัด และเครือข่ายคุณธรรมจะร่วมกันผลักดันแนวคิดเมือง
คุณธรรม (Moral City) “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตส านึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ให้
เป็นรูปธรรม พร้อมกับรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนให้เกิดการรับรู้ร่วมกันทั้งจังหวัด พร้อมเสนอให้เป็น
วาระของจังหวัดต่อไป 
 

๑.๒)  ศูนย์คุณธรรม ผนึกก าลังทีมนักวิชาการในพ้ืนที่จั งหวัดเชียงราย เดินหน้าโครงการ
ครอบครัวพลังบวก :  

วันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โดย รศ.ดร.ชยาพร 
วัฒนศิริ อธิการบดี) พมจ. บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงราย และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมหารือติดตาม
แผนงาน และวางแผนการด าเนินงาน การเตรียมความพร้อมนักวิชาการในพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินงานโครงการ
ครอบครัวพลังบวก ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง  โดย รศ.นพ.สุริยเดว 
ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายให้ความรู้เรื่อง ต้นทุนชีวิตและทักษะ ๕ ด้าน สู่การเป็นพ่ีเลี้ยงที่
ปรึกษาชุมชน แก่นักวิชาการและแกนน าในพ้ืนที่ส าหรับน าไปปรับใช้สู่การปฏิบัติ  #ครอบครัวพลังบวกคือ 
ครอบครัวคุณธรรม 
 

๑.๓)  ศูนย์คุณธรรม ผนึกก าลังเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนจังหวัดเชียงราย ร่วมขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรม วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ มีทวี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม นายพิสัณต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนใน
จังหวัดเชียงราย เพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม มุ่งเป้าความส าเร็จเชิงพฤติกรรม การสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือรูปธรรมความส าเร็จ  (Model) 
แก่ภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ ได้ ส าหรับการประชุมครั้งนี้มีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม
กว่า ๑๐ คน ณ ห้องประชุมธาราริน โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย 
 

๑.๔)  ศูนย์คุณธรรมระดมสมอง ม.ราชภัฏเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดออกแบบเครื่องมือวิชาการ 
พร้อมเร่งเครื่องหนุนเสริมเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ปี ๒๕๖๔ :  

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดยนายประมวล 
บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพ่ือบูรณาการความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือการ
ด าเนินงานด้านวิชาการ พร้อมจัดท าแผนสนับสนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ในการขับเคลื่อน



-๓- 

 

จังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารคหกรรม ส านักวิชาสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีส านักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อม
ด้วยคณาจารย์ส านักวิชาสังคมศาสตร์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และบุคลากร
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๘ คน ในการประชุมได้วางแผนด าเนินงาน
ออกแบบเครื่องมือการรวบรวมฐานข้อมูลองค์กร เครื่องมือการติดตามผลการน าประกาศเจตนารมณ์สู่การ
ปฏิบัติ เครื่องมือการประเมินองค์กรคุณธรรม ๓ ระดับ เครื่องมือติดตาม ประเมินผลกิจกรรมและกระบวนการ
ขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม และเครื่องมือการถอดบทเรียนชุมชน องค์กรส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงการ
หนุนเสริมขับเคลื่อนกลไกคณะท างาน ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ปีที่ ๒ โดยศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจะผนึกก าลังบูรณา
การความร่วมมือเพ่ือสร้างจังหวัดคุณธรรมเชียงรายให้เกิดผลส าเร็จเชิงรูปธรรมต่อไป 
 

๑.๕)  เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จับมือเดินหน้าสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมจังหวัด
เชียงราย : เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จับมือเดินหน้าสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย :  

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) โดย นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมก าหนด
แนวทางการท างานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ที่
สมัครใจเข้ารับการส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม จ านวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 
โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนบ้านเทอดไทย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า และโรงเรียนเทศบาล ๘ (บ้านใหม่) 
พร้อมทั้งผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทน สพม.เชียงราย และผู้แทน สพป.เขต ๑-๔ เข้าร่วมให้ความเห็น
โดยมี ดร.สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมวางแนวทางการพัฒนาและก าหนดแผนการพัฒนา
โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ๑) การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม 
และ ๒) พัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในโรงเรียนขยายผล พร้อมทั้งท าความเข้าใจบทบาท
ของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน ซึ่งคณะท างานในเครือข่ายการศึกษาจังหวัด
เชียงราย ได้กล่าวว่าจะน าผลการหารือในเวทีครั้งนี้ไปน าเสนอในเวทีประชุมเครือข่ายสมัชชาจังหวัด เพ่ือ
รายงานการด าเนินงานของเครือข่ายการศึกษาในการด าเนินงานตามเป้าหมายจังหวัดและตามที่ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ไว้ร่วมกัน ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน 
๒๐ คน 

๑.๖)  ๑๓ เครือข่ายจังหวัดเชียงรายหารือเตรียมแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที๒่  :  
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการ

ส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมคณะท างาน
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปีที่ ๒) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณ 
รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 



-๔- 

 

 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในประเด็นหารือ
เกี่ยวกับรายงานผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดเชียงราย) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑) และ (ร่าง) 
แนวทางการเสริมหนุนเป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ ๒ พร้อมระดมความเห็นกลุ่มย่อย 
๑๓ เครือข่าย เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (ปีที่ ๒) การประชุมหารือคณะท างานขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ ๒ จัดขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมมีความชัดเจน ต่อเนื่อง และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการร่วมก าหนดเป้าหมาย กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา และแนวทางการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละกลุ่มเครือข่าย ๑๓ เครือข่าย ปีที่ ๒ ที่จะสอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ความ
ร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมงาน ๑๙๕ คน จาก ๑๔๓ หน่วยงาน 
 

๑.๗)  ศูนย์คุณธรรม รวมพลังภาคีวิชาการ ๕ สถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
เชียงราย ปี ๒ : วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ส านักงานจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย วิทยาลัยเชียงราย และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีที่ ๒ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

โดยมีนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความ
ร่วมมือนานาชาติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและ
ระบบพฤติกรรมไทย และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม เพ่ือหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ เสริมหนุน
เป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีที่ ๒ และความร่วมมือในการด าเนินงานด้าน
วิชาการ อาทิ การจัดการความรู้ (KM) เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพ้ืนที่, การด าเนินโครงการส ารวจต้นทุนชีวิต
เด็กและเยาวชน, การด าเนินโครงการวิจัยครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง , การอบรมพัฒนาศักภาพแกนน า 
“วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”, การขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ ๒ และการ
ถอดบทเรียนกรณีองค์กรคุณธรรมที่น ามติสมัชชาคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๖ คน 

ทั้งนี้ ๕ สถาบันอุดมศึกษาต่างยินดีสนับสนุนในฐานะภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ โดยพร้อม
ร่วมสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการที่หนุนเสริมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ได้แก่ การศึกษาวิจัย การจัดการ
ความรู้ การติดตามประเมินผล การเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม และยินดีร่วมรณรงค์ส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมให้ชาว
เชียงรายมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพ่ิมขึ้น โดยมีแผนน าผลงานมาโชว์ แชร์ ช่วย เชื่อมร้อยความดี 



-๕- 

 

พร้อมประกาศ ยกย่องเชิดชูมอบเกียรติบัตรให้องค์กร ชุมชนคุณธรรมต้นแบบในงานตลาดนัดคุณธรรม ปี 
๒๕๖๔ ต่อไป 

 
 
๒) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒.๑)  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) น าโดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และ
นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมก าหนดแนวทางการ
ท างานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม โดยมี ดร.สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมวางแนว
ทางการพัฒนาและก าหนดแผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
๑) การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม และ ๒) พัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมใน
โรงเรียนขยายผล พร้อมทั้งท าความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
ร่วมกัน ซึ่งคณะท างานในเครือข่ายการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่สมัครใจเข้ารับการส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม จ านวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนวัดจุฬามณี โรงเรียนวัดทางหลวง โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) 
โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนหนองไม้ซุง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 

ทั้งนี้ นายอุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทน สมพ.๓ และผู้แทน สพป.เขต ๑-๒ ได้เข้า
ร่วมและได้กล่าวว่าจะน าผลการหารือในเวทีครั้งนี้ไปน าเสนอในเวทีประชุมเครือข่ายสมัชชาจังหวัด เพ่ือ
รายงานการด าเนินงานของเครือข่ายการศึกษาในการด าเนินงานตามเป้าหมายจังหวัดและตามที่ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ไว้ร่วมกัน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งสิ้นจ านวน ๒๘ คน 

๒.๒)  ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา : วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี 
พร้อมทีมนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

โดยมีประเด็นส าคัญจากการประชุม ได้แก่ การติดตามความคืบหน้าการส ารวจสถานการณ์ 
สภาพปัญหาในระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท าความเข้าใจประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการย่อย
ครอบครัวพลังบวก ครั้งที่ ๑ ร่วมกับนักวิชาการในพ้ืนที่ พร้อมฟังบรรยาการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องต้นทุน
ชีวิตและการเป็นพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาด้วยทักษะ ๕ ด้าน ให้แก่แกนน าในพ้ืนที่ และตอบข้อซักถาม เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้การรอบรู้ทางด้านสุขภาพจิตครอบครัว และน าองค์ความรู้การรอบรู้ด้านสุขภาพจิตสู่การปฏิบัติระบบพ่ี
เลี้ยงในชุมชน รวมถึงพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน และภาคีเครือข่ายในชุมชน มีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า ๓๓ คน 



-๖- 

 

ศูนย์คุณธรรม จับมือ สวธ.พระนครศรีอยุธยา และ มทร.สุวรรณภูมิ หนุนงานวิชาการขับเคลื่อน
กลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  : วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อน
เครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ร่วม
ประชุมหารือความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือการด าเนินงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
ปี ๒๕๖๔ ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ณ ห้องประชุมส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๔ อาคาร ๔ ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญของการประชุมเป็นการหารือแผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทาง
สังคมจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบทบาทความร่วมมือ 
บูรณาการการท างานระหว่างศูนย์คุณธรรม กับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมวางแผน
การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกคณะท างานเครือข่ายทางสังคม ๙ เครือข่าย และ กิจกรรมส าคัญให้บรรลุ
เป้าหมายการ ขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปี ๒๕๖๔(ปีที่ ๒) พร้อมหารือแนวทางการด าเนินงานด้าน
วิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๔ ร่วม
วางแผนการด าเนินงานและออกแบบเครื่องมือการรวบรวมฐานข้อมูลองค์กร เครื่องมือ การติดตามผล การน า
ประกาศเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติ เครื่องมือการประเมินองค์กร ๓ ระดับ รวมถึงแนวทาง กระบวนการ และ
เครื่องมือการถอดบทเรียนชุมชน องค์กรตัวอย่างที่ด าเนินการส่งเสริม คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และประเด็น
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประชุม ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริม
คุณธรรมของกลไกคณะท างานในแต่ละกลุ่มเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพ้ืนที่
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (กิจกรรมกลางของเครือข่าย
ทางสังคม) ตามแผนงาน/ แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ตามจ านวนครั้งที่ก าหนดในโครงการฯ เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของกลไกคณะท างานติดตามประเมินผล แบบเสริมพลังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให้มีการกระตุ้น ติดตาม ให้ค าแนะน าต่อการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อ าเภอที่เข้าร่วมขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริม
คุณธรรมในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือสื่อสารสร้างการรับรู้การขับเคลื่อน
คุณธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่ ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และประช าชนทั่วไปให้เกิดการรับรู้
ร่วมกันและเกิดการขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมในพ้ืนที่ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๑๕ คน 
 

๒.๓)  ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสวจ.พระนครศรีอยุธยา จับมือเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ ๒ : วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นาย
สมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเครือข่ายภาคธุรกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.อัสนียา สุวรรณศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารภาค
ธุรกิจ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการด าเนินงานภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี ๒๕๖๔ ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครือข่าย
ภาคเอกชนจังหวัดอยุธยา ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร ๒ ชั้น ๔ อาคาร ๔ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



-๗- 

 

สาระส าคัญของการประชุมเป็นการหารือแนวทางการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัด
ส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และน าเสนอแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมรับฟังความเห็นแนวทางการขับเคลื่อนกลไกคณะท างานเครือข่าย
ภาคธุรกิจ และก าหนดกิจกรรมส าคัญให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปี ๒๕๖๔ (ปีที่ 
๒) รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนสู่องค์กร
คุณธรรม ในระยะที่ ๒ 

ข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจเบื้องต้นจากที่ประชุม เดินหน้าสร้างการรับรู้ สร้าง
ความตระหนักในแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นประเด็นร่วมให้เข้าถึงหน่วยงาน องค์กร ประชาชนทั่วไป
ทั้งจังหวัด สร้างพ้ืนที่การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนให้เข้า
มามีส่วนร่วม แสดงตัวตนประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานภาคธุรกิจที่สมัครใจเข้าร่วมเพ่ือให้ขยายวงเพ่ิมขึ้น 
รวมถึงการขับเคลื่อนคุณธรรม วินัย ใส่ใจส่วนรวม ที่เป็นคุณธรรมร่วมของจังหวัด เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 
๓๐ คน จาก ๑๒ หน่วยงาน 

๒.๔)  ศูนย์คุณธรรม หารือ ๙ กลไกคณะท างานขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม ปี 
๒ : วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านัก
ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความ
ร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กลไกคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ (ปีที่ ๒) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์ อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับโดย นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส าหรับการประชุมเตรียมการฯ ด าเนินการภายใต้ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนพระนครศรี
อยุธยาเป็นจังหวัดคุณธรรม ในประเด็น “วินัยจราจร วินัยสิ่งแวดล้อม และจิตส านึกใส่ใจส่วนร่วมต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” โดยการด าเนินกิจกรรมในแต่ละเครือข่าย/ระหว่างเครือข่าย ร่วมกันท า
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่พระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม และร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น อยากเห็น
หน่วยงานภายนอกมาหนุนเสริมด้านใด เพ่ือเป็นการก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นใน
อนาคต 

ด้าน นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีการด าเนินการค้นหาสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพ้ืน ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนและร่วมแก้ไขปัญหาคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่าย ในกรอบ
ประเด็น “มีวินัย ใส่ใจส่วนร่วม” เพ่ือมุ่งสู่การเป็นพระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจาก
กลไกคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ๙ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของรัฐ, เครือข่ายศาสนา, เครือข่ายภาคการศึกษา เด็ก และเยาวชน, เครือข่ายสื่อมวลชน, เครือข่ายภาค



-๘- 

 

ธุรกิจเอกชน, เครือข่ายประชาสังคม, เครือข่ายองค์กรชุมชน, เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายเกษตร เข้าร่วม 
๖๖ หน่วยงาน จ านวนกว่า ๑๐๐ คน 

๒.๕)  ศูนย์คุณธรรม จับมือเมืองกรุงเก่า หารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการและแกนน า
เครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม ปี ๒ : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย 
และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ และหารือแกนน าคณะท างาน
เครือข่ายทางสังคม เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปีที่ 
๒) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร ๒ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางจุรีพร ขันติ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ
ด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และหารือแกนน า
คณะท างานเครือข่ายทางสังคมเพ่ือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ โดยช่วงเช้าเป็นการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการภายใต้ประเด็นหารือแนวทางการ
ยก (ร่าง) แนวทางการเสริมหนุน เป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ ๒ บนหลักการจัดการ
ความรู้ (KM) เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพ้ืนที่, การด าเนินโครงการส ารวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน, การ
ด าเนินโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง , การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า 
“วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”, การขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่๒ และถอด
บทเรียน Case /กรณีองค์กรคุณธรรมที่น ามติสมัชชาไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงหารือบทบาทและแนวทางการ
ด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และช่วงบ่ายเป็นการประชุม 

หารือแกนน าคณะท างานเครือข่ายทางสังคมเพ่ือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปีที่ ๒) ภายใต้ประเด็นการหารือเป้าหมายกิจกรรมส าคัญ 
ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละกลุ่มเครือข่าย ๙ เครือข่าย ปีที่ ๒ ที่สอดคล้องกับ
ประกาศเจตนารมณ์ฯ และร่างแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภาพรวมของจังหวัด (ปีที่ ๒) เพ่ือใช้เป็น
กรอบการท างาน การบูรณาการและเสริมหนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

 



-๙- 

 

๓) จังหวัดอุดรธานี 
๓.๑)  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผนึกก าลังเครือข่ายศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมขับเคลื่อน 

“ผู้น าศาสนายุคใหม่ รู้เท่าทันสื่อ”:  
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม ผู้แทนศูนย์คุณธรรม 

(องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี (เครือข่ายศาสนา) ณ 
ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน
การประชุม เพ่ือหารือและวางแผนร่วมจัดโครงการอบรม “ผู้น าศาสนายุคใหม่ รู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้การ
ขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี ที่จะจัด
ระหว่างวันที่ ๒๘ กพ.-๑ มีค. ๒๕๖๔ นี้ เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายสื่อคุณธรรม-น าสันติสุข เพ่ือการรู้เท่าทันข่าว
ลวงและภัยความขัดแย้ง จากสื่อโซเชียลมีเดีย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ๔ กิจกรรมหลัก คือ ๑) ศึกษา
รวบรวมข้อมูลการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดีย และการรับมือกับข่าวปลอมฯ ๒) การฝึกอบรมผู้น า/แกนน าด้าน
ศาสนา เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการรับมือกับข่าวปลอม ๓) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ภายใต้บริบท “แตกต่างอย่างสันติสุข” ให้กับเยาวชนและนักศึกษา ๔) น าเสนอนิทรรศการ/
มหกรรม “เครือข่ายสื่อคุณธรรม-น าสันติสุข เพ่ือสันติภาพอย่างยั่งยืน” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๕ จังหวัดใกล้เคียง 
นอกจากนี้เครือข่ายศาสนาได้วางแผนจัดเวทีแลกเปลี่ยนสานเสวนาศาสนิกสัมพันธ์ในมิติคุณธรรมและวิถี
วัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมด้านครอบครัว ผู้สูงอาย ุและเตรียมค้นหาบุคคล องค์กรควรค่าแก่การยกย่องในแต่
ละศาสนาต่อไป 

๓.๒)  เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จับมือเดินหน้าสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม : 
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม 

(องค์การมหาชน) น าโดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และนางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการ
ส่งเสริมคุณธรรม ลงพื้นที่จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมก าหนดแนวทางการท างานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียน
คุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์
คุณธรรม ร่วมวางแผนแนวทางการพัฒนาและก าหนดแผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี โดยเป็น ๒ 
ระดับ ได้แก่ ๑) การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม จ านวน ๕ โรงเรียน และ ๒) พัฒนา
กระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในโรงเรียนขยายผลจ านวน ๒๐ โรงเรียน พร้อมทั้งท าความเข้าใจ
บทบาทของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน 
 

๓.๓)  ศูนย์คุณธรรม จับมือ ๖ เครือข่ายอุดรธานี เตรียมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี ๒ : วันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือ
นานาชาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และ ๖ ภาคีเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา 
เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา และเครือข่ายประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็ก 
และเยาวชน ร่วมประชุมหารือแกนน าเครือข่ายทางสังคมเพ่ือเตรียมการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปีที่ ๒) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๑๗ (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 



-๑๐- 

 

ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการด าเนินการตามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนอุดรธานีเป็นจังหวัด
คุณธรรม ภายใต้ “การสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตส านึกท่ีดี ส่งเสริมความมีวินัย และใส่ใจประโยชน์
ส่วนรวม” โดยในแต่ละเครือข่าย/ระหว่างเครือข่าย ร่วมก าหนดกิจกรรม ปัจจัยเงื่อนไข ตัวชี้วัด และรูปธรรม
ความส าเร็จ เพ่ือเป็นการสร้างพลังการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาย
วันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวให้ก าลังใจภาคีเครือข่ายฯ และ รศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิ
ลาไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวต้อนรับและประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ นาย
วันชัย จันทร์พร กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือขยายผลสู่การเป็นองค์กร
คุณธรรมในทุกระดับ โดยมุ่งหวังเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมให้ลดน้อยลง และน าไปสู่การขับเคลื่อนใน
ระดับจังหวัดที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคม ๘๖ หน่วยงาน จ านวนกว่า 
๑๓๔ คน 

๓.๔)  ศูนย์คุณธรรม เดินหน้า หารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ และหารือแกนน า
เครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ปี ๒ : ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม หัวหน้า
กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือ
แนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ และหารือแกนน าคณะท างานเครือข่ายทางสังคม เพ่ือการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรม (จังหวัดอุดรธานี) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปีที่ ๒) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด
อุดรธานี อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

นายธีทัต พิมพา เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุน
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดอุดรธานี) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้ประเด็นหารือแนวทางการยก 
(ร่าง) แนวทางการเสริมหนุน เป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ ๒ บนหลักการจัดการ
ความรู้ (KM) เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพ้ืนที่, การด าเนินโครงการส ารวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน, การ
ด าเนินโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง, การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า 
“วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”, การขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่๒ และถอด
บทเรียน Case /กรณีองค์กรคุณธรรมที่น ามติสมัชชาไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการหารือบทบาทและแนวทางการ
ด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัด
คุณธรรม โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานด้านการศึกษาเข้าร่วม ๗ หน่วยงาน จ านวนกว่า ๓๐ คน 

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแกนน า
คณะท างานเครือข่ายทางสังคมเพ่ือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดอุดรธานี) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปี
ที่ ๒) ภายใต้ประเด็นการหารือเป้าหมายกิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของ
แต่ละกลุ่มเครือข่าย ๖ เครือข่าย ปีที่ ๒ ที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ฯ และร่างแผนการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมภาพรวมของจังหวัด (ปีที่ ๒) เพ่ือใช้เป็นกรอบการท างาน การบูรณาการและเสริมหนุน



-๑๑- 

 

งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยได้รับความสนใจจาก ๖ เครือข่ายทางสังคม ๑๑ หน่วยงาน 
จ านวนกว่า ๓๒ คน 

 

 
 
๔)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๔.๑)  ศูนย์คุณธรรม หารือเตรียมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์  และ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี พร้อมออกแบบเครื่องมือเสริมหนุนด้านวิชาการ ปี ๒๕๖๔:   

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้า
กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี เพ่ือบูรณาการความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือ
การด าเนินงานด้านวิชาการ ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฏร์ธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้อง
ประชุม ส านักวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส านักงานชั่วคราว) โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ อ.เมืองฯ จ.
สุราษฏร์ธานี 

ด ร . ศิ ริ พ ร  เ พ็ ง จั น ท ร์  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ค ณ ะศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หัวหน้าทีมวิชาการ และคณาจารย์ประจ าคณะฯ นางอุบล 
ศักดิ์แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
และบุคลากร เข้าร่วมประชุม ในการประชุมได้วางแผนด าเนินงานออกแบบเครื่องมือการรวบรวมฐานข้อมูล
องค์กร เครื่องมือการติดตามผลการน าประกาศเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติ เครื่องมือการประเมินองค์กรคุณธรรม 
๓ ระดับ เครื่องมือติดตาม ประเมินผลกิจกรรมและกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม และ
เครื่องมือการถอดบทเรียนชุมชน องค์กรส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงการหนุนเสริมขับเคลื่อนกลไกคณะท างาน ๘ 
เครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ปีที่ ๒ 

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะด าเนินงานด้านวิชาการเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนให้จังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นจังหวัดคุณธรรม บนระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรมที่
เชื่อมร้อยต่อกัน พร้อมกับบูรณาการด าเนินงานร่วมกันกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี และศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เกิดรูปธรรมความส าเร็จในอนาคตต่อไป 
 

๔.๒)  เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จับมือเดินหน้าสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม  : วันที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๖๔ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย นางสาว
สุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และนางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จัดเวทีประชุม
คืนข้อมูลและร่วมก าหนดแนวทางการท างานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมวางแผนแนวทางการ
พัฒนาและก าหนดแผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ๑) การพัฒนา
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม จ านวน ๕ โรงเรียน และ ๒) พัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐาน
คุณธรรมในโรงเรียนขยายผลจ านวน ๒๐ โรงเรียน พร้อมทั้งท าความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายโรงเรียนใน
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การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกอบจ.
เข้าร่วมเวทีเพ่ือท าความเข้าใจนโยบายการสนับสนุนด้านการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกล่าวให้ก าลังใจ
เครือข่ายการศึกษา ในการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน อีกท้ัง นายประยูรศักดิ์ รัตนะ ผอ.อ านวยการ
กองการศึกษา อบจ.สุราษฎร์ธานี ได้กล่าวถึงการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันในอนาคต
อีกด้วย 

๔.๓)  ศูนย์คุณธรรม ผนึกก าลัง ๘ เครือข่ายสุราษฎร์ธานี เดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 
๒ : วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงานการ
ประชุมหารือกลไกคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเพ่ือเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (สุราษฎร์
ธานี) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปีที่ ๒) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางเกสร ก าเนิดเพ็ชร 
วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานประชุมหารือกลไกคณะท างานฯ ซึ่งการ
จัดงานครั้งนี้ จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือ
นานาชาติ นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์
คุณธรรม ร่วมกับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘ 
เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ, เครือข่ายธุรกิจเอกชน, เครือข่ายการศึกษา, เครือข่ายศาสนา, เครือข่าย
สื่อสารมวลชน, เครือข่ายประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว , เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่าย
สาธารณสุขและอาสาสมัครเพ่ือสังคม เพ่ือวางแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 
๒ ภายใต้การระดมความเห็น เป้าหมาย กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของ ๘ 
เครือข่ายทางสังคม ที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ฯ “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจ
ประโยชน์ส่วนรวม” 

ทั้งนี้ นายสาโรช กาญจนพงศ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิด
การสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน ในการค้นหาข้อมูลสถานการณ์ในปัจจุบัน ต้นทุน
ในพ้ืนที่ ร่วมถึงเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ๘ ภาคีเครือข่ายทางสังคม ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น มี
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม ๓ ข้อ ดังนี้ (๑) สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีจิตส านึกที่
ดี (๒) มีจิตส านึกในเรื่องวินัยจราจร และ (๓) ให้ทุกคนใส่ใจประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งการด าเนินการขับเคลื่อน
สุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดคุณธรรมจะส่งผลให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น “เมืองที่น่าอยู่” ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วม ๙๒ หน่วยงาน จ านวนกว่า ๑๓๐ คน 

ศูนย์คุณธรรมฯ น าคณะติดตามเสริมพลังฯ ลงเยี่ยมพ้ืนที่อ าเภอคุณธรรมบ้านนาเดิม พร้อมหนุน
การส่งเสริมคุณธรรมทุกระดับ : วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย นายยงจิ
รายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่
คุณธรรมฯ เจ้าหน้าที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการด าเนินงานอ าเภอคุณธรรม “อ าเภอบ้านนาเดิม” โดย
ได้รับเกียรติจากนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอ าเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ 
ผู้น าท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในอ าเภอบ้านนาเดิม ให้การต้อนรับและได้ร่วมกันน าเสนอผลการขับเคลื่อน
คุณธรรมขององค์กรในพ้ืนที่ โดยคณะฯ ได้ร่วมพูดคุย เสริมพลัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการพัฒนา และให้
ก าลังใจในการด าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบในอนาคต 
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นายจักกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอ าเภอบ้านนาเดิม ได้เป็นผู้น าในการประกาศเจตนารมณ์และลง
นามความร่วมมือการขับเคลื่อนอ าเภอบ้านนาเดิม เป็นอ าเภอคุณธรรม เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่
ผ่านมา ร่วมกับผู้น าองค์กรในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมาย คือ “บ้านนาเดิมพอเพียง มีวินัย ใส่ใจคุณธรรม น าจิตอาสา” 
เป็นหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมในอ าเภอเพ่ือมุ่งสู่การเป็นอ าเภอคุณธรรมอย่างเต็มรูปแบบ 

ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ถ้าอ าเภอทุกอ าเภอในประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนคุณธรรม
ในทุกระบบได้ ประเทศไทยจะมีรากฐานคุณธรรมที่ เข้มแข็ง ความดีจะเกิดขึ้นในทุกองค์กรของพ้ืนที่ คนใน
ชุมชนจะมีความสุข และสังคมไทยจะเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน 

๔.๔)  ศูนย์คุณธรรม ร่วมมือ ภาคีวิชาการและแกนน าเครือข่ายทางสังคม ขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานี
จังหวัดคุณธรรม ปี ๒ : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านัก
ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม หัวหน้ากลุ่ม
งานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางความ
ร่วมมือด้านวิชาการ และหารือแกนน าคณะท างานเครือข่ายทางสังคม เพ่ือการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัด
คุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ปีที่ ๒) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๑ ชั้น ๒ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัด
คุณธรรม ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยตาปี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในประเด็นหารือแนวทางการยก (ร่าง) แนวทางการเสริมหนุน เป้าหมายและแผนการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ ๒ บนหลักการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพ้ืนที่, การ
ด าเนินโครงการส ารวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน, การด าเนินโครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้
ความรุนแรง, การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”, การขับเคลื่อน ติดตาม
ประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่๒ และถอดบทเรียน Case /กรณีองค์กรคุณธรรมที่น ามติสมัชชา
ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการหารือบทบาทและแนวทางการด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม 

นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมหารือ
แกนน าคณะท างานเครือข่ายทางสังคมเพ่ือการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(ปีที่ ๒) ภายใต้ประเด็นการหารือเป้าหมายกิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของ
แต่ละกลุ่มเครือข่าย ๘ เครือข่าย ปีที่ ๒ ที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ฯ และร่างแผนการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมภาพรวมของจังหวัด (ปีที่ ๒) เพ่ือใช้เป็นกรอบการท างาน การบูรณาการและเสริมหนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้นโยบายว่า การด าเนินการจัดท าแผนขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานี
จังหวัดคุณธรรม จ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนในทุกภาคส่วน โดยการจัดท าแผนฯ นั้น จะต้องมีความ
เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับ “คุณธรรม” ภายใต้การก าหนดตัวชี้วัดขององค์กรและจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมจากภาคีวิชาการ (ช่วงเช้า) และแกนน าเครือข่ายทางสังคม ๘ เครือข่าย (ช่วงบ่าย) ให้ความสนใจเข้า
ร่วม จ านวนกว่า ๓๐ คน 

 



-๑๔- 

 

๔.๕)  ศูนย์คุณธรรม ร่วมติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ณ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี : วันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่าย
ทางสังคม ลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชา
สังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเชิง
พ้ืนที่การเรียนรู้ในเครือข่าย และเสริมศักยภาพเครือข่ายโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการ
สร้างกลไกคณะท างานที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้คณะท างานฯ 
จะสามารถสรุปผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

ส าหรับการลงพื้นที่ฯ ครั้งนี้มีผู้แทนเครือข่ายจาก ๓ เครือข่ายเข้าร่วมการประชุมกว่า ๙๐ คน 
ประกอบด้วย ๑. เครือข่ายภาครัฐ (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน ๒๐ คน) 

๒.เครือข่ายภาคการศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จ านวน ๔๐ คน) 
๓.เครือข่ายภาคชุมชน (ชุมชนคุณธรรมวัดควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ านวน ๓๐ คน) 

 

 
 

ภาคีเครือข่ายทางสังคมร่วมพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม 
๑) องค์กรธุรกิจคุณธรรม สนับสนุนหน้ากากอนามัย ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ ครอบครัวไทยไร้ความ

รุนแรง :  
วันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) . . .  คุณจรูญ ศิริสรณ์  

กรรมการบริหาร บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จ ากัด ร่วมสนับสนุนหน้ากากอนามัยแบบผ้า จ านวน ๑,๙๐๐ ชิ้น ให้แก่
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการด าเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยเรื่อง ชุดแผนงาน
ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง 

 
๒) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม “คุณธรรม คุณ ท า ได้ 

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) :  
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือกับส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดย นางพรพิศ เพชรเจริญ 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือด าเนินการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม รายการ 
“คุณธรรม คุณ ท า ได้” โดยในรูปแบบสาระบันเทิง เสริมสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมที่ดี ผ่านการถ่ายทอด
มุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ของบุคคล หน่วยงาน องค์กรและพ้ืนที่ต้นแบบด้านคุณธรรมจนประสบผลส าเร็จ



-๑๕- 

 

เป็นรูปธรรมในแง่มุมต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติจริงเพ่ือเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจ ในการท าความดีของ
ประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งยังเป็นเผยแพร่สร้างแรงบันดาลใจในการท าความดีของสังคมไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือดังนี้ 

- เพ่ือผลิตและเผยแพร่รายการที่มุ่งเน้นการส่งเสริม การสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม ที่
ส่งผลกระทบต่อจิตส านึกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมของประชาชนทุก
ช่วงวัยเพ่ิมมากข้ึน 

- เพ่ือเผยแพร่กรณีตัวอย่าง แนวคิด องค์ความรู้ กิจกรรมรูปธรรมความส าเร็จด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ของพ้ืนที่ บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับรู้ในวง
กว้าง 

- เพ่ือเผยแพร่ ขยายผลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้ เข้าใจ 
และเกิดแรงบันดาลใจในการท าความดีเพ่ือประโยชน์ของสังคมไทย 

โดยมีบทบาทความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ดังนี้ 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สนับสนุนข้อประเด็น เนื้อหา องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม ในบทบาท
ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและผลิตองค์ความรู้ด้านคุณธรรม
มาโดยตลอด โดยหลักๆ มีแผนที่จะน าเสนอรูปธรรมความส าเร็จจากการปฏิบัติจริงมาเผยแพร่ และใช้เป็นพ้ืนที่
ในการเชิญชวนให้ประชาชนที่รับรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนคุณธรรม ตามบริบท
ของสังคมไทยได้ โดยมีแผนการน าเสนอเนื้อหาดังนี้ 

- กรณีตัวอย่างบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน ที่ขับเคลื่อนคุณธรรมจนประสบผล ส าเร็จเป็นต้นแบบ
การส่งเสริมคุณธรรมจากทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสื่อมวลชน ภาค
ศาสนา และภาคประชาสังคม ซึ่งมีอยู่แล้วมากกว่า ๑๐๐ กรณ ี

- ชุดเครื่องมือ องค์ความรู้ ที่ใช้ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมแต่ละมิติ เช่น การส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมการส่งเสริมชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม ธรรมนูญความสุขชุมชน เป็นต้น 

- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ทั้งด้านบวกและด้านลบ 
- บทเรียนความส าเร็จจากกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับพ้ืนที่ (ระดับจังหวัดและระดับชาติ) 
- นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมทั้งเป็นแบบหนังสือและรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม อาทิ แอปพลิเคชั่น 

Moral Touch เครื่องมือวัดความสุขในการท างาน HMI เป็นต้น 
- สื่อ/ภาพยนต์/คลิปส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่าย และสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมที่

ได้รับการคัดเลือกเป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓ อีกว่า ๓๐ ผลงาน 
- การชื่นชมและประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องด้านคุณธรรมเพ่ือสร้างขวัญ

ก าลังใจ และกระตุ้นการท าความดีให้กับสังคมเพ่ิมขึ้น 
- การวิเคราะห์ เกาะติดสถานการณ์คุณธรรมเร่งด่วนทางสังคม เพ่ือให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันแก่

ประชาชนในมิติต่าง ๆ 
- การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบบรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ หลักสูตรวิทยากร

ส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน หลักสูตรโครงงานคุณธรรม หลักสูตรต้นทุน
ชีวิต และอ่ืน ๆ 

โดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จะสนับสนุนสถานที่
บันทึกรายการรวมถึงบุคลากรด้านการผลิตรายการ และช่องทางการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม 



-๑๖- 

 

“คุณธรรม คุณ ท า ได้” ทางช่องรายการโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง ๑๐ รายการ “คุณธรรม คุณ ท า ได้” เป็น
รายการวาไรตี้สอดแทรกการให้ความรู้ มุมมอง แนวคิดประสบการณ์ ของบุคคล องค์กรและพ้ืนที่ต้นแบบ ซึ่ง
จะเป็นกรณีตัวอย่างด้านการส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในการท าความดีของ
ประชาชนทุกช่วงวัย ความตอนละ ๒๕ นาที ผลิตและออก อากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สัปดาห์ละ ๑ 
ตอน ตลอดระยะเวลา ๑ ปี รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔๘ ตอน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ 
นาฬิกา เริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 

 
 

๓) ศูนย์คุณธรรม จับมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส านักงานอัยการสูงสุด เดินหน้า
สร้างครอบครัวพลังบวกด้วยพี่เลี้ยงชุมชน : 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ #ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) น าโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วย พระสุวรรณเมธาภรณ์ ,ผศ. รองอธิบการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส านักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเปิดงานโครงการวิจัย
และร่วมเสวนาเรื่อง “การสร้างครอบครัวพลังบวกด้วยพ่ีเลี้ยงชุมชน” ณ ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔ โซน D อาคาร
เรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี รศ.นพ.
สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม แนะน าทิศทางการขับเคลื่อน #ครอบครัวพลังบวกไร้ความรุนแรง 
พร้อมรับฟังภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนมุมมองการด าเนินงาน ร่วมกับคณะท างานโครงการวิจัยเรื่อง Family 
against Violence in Dysfunctional Family 

 

 
 
 

๔) ศูนย์คุณธรรม ร่วมส่งเสริมคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ แลกเปลี่ยนบทเรียนคลังสมองภาคประชาชน จังหวัด
ชุมพร : 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม นายไพโรจน์ มีทวี ผู้อ านวยการสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ นางพร
ทิพย์ จิตรภักดี ที่ปรึกษาสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการส านักส่งเสริม
และขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม



-๑๗- 

 

เชิงพ้ืนที่และแลกเปลี่ยนบทเรียนคลังสมองภาคประชาชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหลังสวน ต าบลวังตะกอ 
อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

การขับเคลื่อนคลังสมองภาคประชาชน เกิดขึ้นจาก “การให้” การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 
ภายใต้การขับเคลื่อน “นอกกรอบควบคู่กับหลักของศาสนา” จากจุดเริ่มต้นของกลุ่มคน ๑๓ คน ที่รวมกลุ่ม
จากต่างอาชีพ ต่างสาขาของภาคประชาชน จนเกิดการขับเคลื่อนงานร่วมกับโรงพยาบาลหลังสวน เพ่ือร่วม
แก้ปัญหาภายใต้การขับเคลื่อนเชิงบวก สร้างความเป็นเจ้าของร่วมของคนในพ้ืนที่ โดยใช้หลัก “คนสุขภาพดี
ดูแลคนป่วย คนรวยดูแลคนจน” เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจนกลายเป็นรายได้ในการพัฒนาโรงพยาบาล 
และต่อยอดสู่ “ความยั่งยืน” ในอนาคต 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอ าเภอหลังสวน และนายศักดิ์สิทธิ์ มหารัตน์
วงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลังสวน กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าว
ว่า ศูนย์คุณธรรมเปรียบเสมือนรังผึ้ง ที่ท าหน้าที่ส่งเสริม รวบรวมเรื่องราวของคุณธรรมความดี จนกลายเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยค าว่า “คุณธรรม” นั้น คือ พฤติกรรมที่ประพฤติ
ปฏิบัติจนกลายเป็น “พฤตินิสัยที่ดี” โดยได้รับความสนใจจาก โรงพยาบาลหลังสวน ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชุมพร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ชุมพร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนที่ เข้าร่วมจ านวนกว่า 
๓๐ คน 
 

 
 

๕) ศูนย์คุณธรรม จับมือ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ Thai PBS ลงนาม MOU ร่วม
ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี และสร้างความเข็ม
แข็งแก่สถาบันครอบครัว : 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (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 ๓ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถาบันโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

บันทึกข้อตกลง (MOU) จัดท าขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทั้ง ๓ องค์กร ในระยะเวลา ๓ ปี โดย
ศูนย์คุณธรรม มีขอบเขตความร่วมมือ คือ ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด สนับสนุนและเผยแพร่งานด้าน
วิชาการ การสร้างนวัตกรรมและค่านิยมด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตส านึกให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่สะท้อนต่อการพัฒนาคุณธรรมเชิงพฤติกรรมในสถาบันครอบครัว ผ่านหลักสูตรต้นทุนชีวิต รวมถึง



-๑๘- 

 

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 
 

 
 
๖) บอร์ดบริหารศูนย์คุณธรรมลงพ้ืนที่รับฟังข้อเสนอภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม : ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม น าคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม 
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ประชุมรับฟังข้อเสนอจากภาคีเครือข่ายองค์กรคุณธรรม
ภาคเอกชน ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี 

โดยมี ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ส านักกรรมการผู้อ านวยการ บริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์กรุป๊ และที่ปรึกษาในโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม ได้
น าเสนอภาพรวมการด าเนินงาน ความก้าวหน้า และข้อเสนอต่อการพัฒนา องค์กรธุรกิจคุณธรรมในอนาคต 
และผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจที่เป็นองค์กรต้นแบบได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอแนะแนวทางการ
ขับเคลื่อนและขยายผลคุณธรรมในองค์กรธุรกิจอ่ืนๆเพ่ิมข้ึนและการก าหนดตัวชี้วัดคุณธรรมที่เป็นมาตรฐาน
ของภาคธุรกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ได้กล่าวขอบคุณเครือข่ายภาคธุรกิจ และดีใจที่ศูนย์คุณธรรมได้มี
ส่วนส าคัญจุดประกายให้ ภาคเอกชนขับเคลื่อนงานองค์กรธุรกิจคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง และทางศูนย์คุณธรรม 
จะมีการจัดท าหลักสูตร อบรมองค์กร หน่วยงาน ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยเชิญ องค์กรธุรกิจ
ต้นแบบมาเป็นวิทยากรอบรมเพ่ือขยายผลองค์คุณธรรมให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

 
 
 



-๑๙- 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
เมษายน ๒๕๖๔ 


