
 

รายงานผลการด าเนินงานภารกิจหลัก ประจ าไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ก าหนด  

ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรมด าเนินโครงการเพื่อ

ขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมคุณธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนอ่ืนที่เก่ียวข้อง

กับการส่งเสริมคุณธรรม และยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม โดยสรุปภาพรวมมีผลการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงาน

ประจ าไตรมาสที่ก าหนด ดังนี้  

 การด าเนินงานรายไตรมาสเป็นไปตามแผน จ านวน ๙ โครงการ  

 การด าเนินงานรายไตรมาสไม่เป็นไปตามแผน จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่  

  ๑) โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 

เนื่องจาก ปรับแผนชะลอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทุเลาลง  

โดยก าหนดการจัดอบรมในพื้นที่จริงในไตรมาส ๓-๔ เพราะประเมินผลแล้วว่าจะเกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าการอบรม

ผ่านระบบออนไลน์ 

 

๒. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด   

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
๑. โครงการสมัชชาคุณธรรม 
เชิงปริมาณ:  
๑ ) จ ำนวนองค์กร เครือข่ำยทำงสังคม 
ที่เข้ำร่วมกระบวนกำรสมัชชำคุณธรรมและ
ประกำศตัวเป็นองค์กรที่ จะขับเคลื่อน
คุณธรรม จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓๐๐ องค์กร 
๒) จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม/กระบวนกำร
สมัชชำคุณธรรมระดับจังหวัด/ภูมิภำค 
ระดับชำติ และกำรขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ ๑๐,๐๐๐ คน 
๓) ชุมชน/องค์กร/เครือข่ำยคุณธรรม
ต้นแบบ ได้มีพื้นที่น ำเสนอผลงำนด้ำน

 

๑) มีหน่วยงานองค์กรเครือข่าย 

ที่เข้าร่วมกระบวนการประชุมหารือ

เต รี ย ม ก า รขั บ เค ลื่ อ น จั งห วั ด

คุณธรรมทั้ง ๔ จังหวัด รวม ๓๘๕ 

องค์กร 

๒) จ านวนผู้แทนหน่วยงานองค์กร 

ที่เข้าร่วมประชุมหารือจัดท าแผน

และแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรม ปีที่ ๒ ช่วงไตรมาส ๑-๒ 

ทั้ง ๔ จังหวัด รวม ๖๒๐ คน 

 

๑) มีการออกแบบเครื่องมือการ

เก็บรวบรวมฐานข้อมูล และ

ส ารวจข้อมูลการน าประกาศ

เจตนารมณ์ไปสู่การปฏิบัติใน

องค์กร  แบบประเมินองค์กร

คุณธรรม ส าหรับเก็บในระบบ

ฐานข้อมูลของศูนย์คุณธรรม  

๒) จะเริ่มส ารวจฐานข้อมูล และ

รวบรวมองค์ความรู้ขององค์กร

เครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการ



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
กำรส่งเสริมคุณธรรมต่อสำธำรณะในงำน
สมัชชำคุณธรรมระดับต่ำงๆ  ไม่น้อยกว่ำ 
๑๐๐ แห่ง  
๔ ) จ ำนวนผู้ ได้ รับประโยชน์จำกกำร
ด ำเนินกระบวนกำรสมัชชำคุณธรรมระดับ
ต่ำงๆ ทั้งกำรเข้ำร่วมกิจกรรม /กำรรับรู้
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐,๐๐๐ คน  
๕) มีฐำนข้อมูลองค์กรเครือข่ำยคุณธรรม
ในระดับจังหวัด ภูมิภำค ระดับชำติ  
ที่สำมำรถเผยแพร่ขยำยผลได้ ไม่น้อย
กว่ำ ๕๐๐ หน่วยงำน 
๖ ) องค์ควำมรู้ที่ ได้จำกกระบวนกำร
สมัชชำคุณธรรมระดับต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ 
๔ เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ:  
๑) เกิดองค์ควำมรู้ ที่ได้จำกกระบวนกำร
สมัชชำคุณธรรมในระดับต่ำงๆ 
๒) ข้อตกลงร่วม/ประกำศเจตนำรมณ์ และ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนคุณธรรมของ
สมัชชำคุณธรรมระดับจังหวัด ภูมิภำคและ
ระดับชำติ เกิดจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วม
และน ำสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมใน
ระดับต่ำงๆ โดยเฉพำะในระดับจังหวัด 
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
๓ ) มีฐำนข้อมูลต้นทุนทำงคุณธรรม 
ควำมดี ของหน่วยงำน องค์กร เครือข่ำย
ทำงสังคมทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภำค 
และระดั บ ช ำติ  ที่ ส ำมำรถน ำ ไป ใช้
ประโยชน์ได้  

๓) มีการประชุมความร่วมมือทาง

วิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาใน

พื้ นที่  ๔  จั งหวั ด  และออกแบบ

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ชุ มชน  /องค์ กร สนั บสนุ นการ

ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ ๒  

(ยังไม่ได้เก็บข้อมูล)  

๔) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้รับ

ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/

ผ่านสื่อต่างๆ  

๕ ) จั ด ท า  TOR แ ล ะ ด า เนิ น

กระบวนการจัดจ้างมหาวิทยาลัย

เพื่อด าเนินการทางวิชาการ จ านวน 

๔ แห่ง (อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 

๔ สัญญา) 

๖) อยู่ระหว่างการรวบรวมองค์ความรู้

โดยสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 
 

๑) องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการ

ส มั ช ช าคุ ณ ธรรม ระดั บ ต่ า งๆ  

(อยู่ระหว่างการจัดจ้างสถาบันทาง

วิชาการในพื้นที่เพื่อด าเนินการ จะ

แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๔) 

๒) ยังไม่ได้ด าเนินการ (เนื่องจาก 

จะมีการจัดงานสมัชชาคุณธรรม/

ตลาดนัดคุณธรรมในไตรมาส ๓) 

๓ ) อ ยู่ ร ะ ห ว่ า งก า รอ อ ก แ บ บ

เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลและการ 

จัดจ้ างนั กวิช าการในพื้ น ที่ เก็ บ

รวบรวมข้อมูล 

สมัชชาคุณธรรมรับจังหวัดได้

ในไตรมาสที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม  
๒.๑) การส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
เชิงปริมาณ:  
๑) จ ำนวนองค์กรคุณธรรมที่ ส่ งเสริม 
กำรพัฒนำคุณธรรมแก่สมำชิกในองค์กร
ภำคส่ วนส ำคัญทำงสั งคมไทย ได้แก่ 
สถำนศึกษำ องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน 
และองค์กรภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ อย่ำง
น้อย ๕๐๐ องค์กร 
๒) องค์กรที่ผ่ำนกระบวนกำรรับรองเป็น
องค์กรคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒  
เชิงคุณภาพ:  
๑) องค์กรภำคส่วนส ำคัญทำงสังคมไทย 
สำมำรถสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สมำชิกในองค์กร ให้ เกิดคุณธรรม ๔ 
ประกำร ที่ เป็นวิถีปฏิบัติและมีระบบ
ก ำกับส่งเสริมที่ต่อเนื่อง 
๒) สมำชิกสำมำรถใช้มำตรฐำนประเมิน
ตนเองด้ำนคุณธรรม (Self-regulation / 
IQA) เป็ น แ น วท ำ งป ฏิ บั ติ แ ล ะ เป็ น
เครื่องมือบ่งชี้คุณธรรมควำมส ำเร็จได้ 
๓) เกิดกระบวนกำรรับรองยกย่ององค์กร
ด้ ำน คุ ณ ธรรม เป็ น แน วท ำงใน กำร
พัฒนำกำรรับรององค์กรคุณธรรมระดับ
ต่ำงๆ 
 

 
๑. องค์กรที่ได้รับควำมรู้ควำม

เข้ำใจกำรเป็นองค์กรคุณธรรม 
ได้แก่  
๑) ภำคกำรศึกษำ พัฒนำโรงเรียน

คุณธรรมใน 4 จังหวัด ขยำยผล 
จ ำนวน 104 แห่งและพัฒนำ 
โรงเรียนคุณธรรม (ต่อเนื่องปี 
2565) เป็นแหล่ งเรียนรู้ 
จ ำนวน ๒๑ แห่ง 

๒) ภำคชุมชน  
- พัฒนำเครือข่ำยควำมสุข

ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
๒๐ แห่ง 

- พัฒนำเครือข่ำยกองทุน
สวั สดิ กำร เป็ นองค์ กร
คุณธรรม จ ำนวน ๒๔ แห่ง 

๓) ภำคธุรกิจ พัฒนำองค์กร
ภำคธุรกิจใน 4 จังหวัด 

๒. ประสำนควำมร่วมมือเชิงนโยบำย
เพื่อก ำหนดมำตรฐำนคุณธรรมกับ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ต่อเนื่อง) 

 
๑. โรงเรียนคุณธรรมและหน่วยงำน

ต้นสังกัดใน 4 จังหวัด มีส่วนร่วม
ในกำรส่งเสริมสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมนักเรียน ให้เกิดคุณธรรม 
๔ ประกำรและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ได้  และเกิดแผนกำร
พัฒนำโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ใน 4 จังหวัด
ร่วมกัน 

๒. ภำคชุมชน เกิดควำมร่วมมือกับ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ประสำนมิตร ในกำรพัฒนำ
เครือข่ำยควำมสุขชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ และเกิดควำมร่วมมือ 
กั บมหำวิ ทยำลั ยธรรมศำสตร์  
ในกำรพัฒนำเครือข่ำยกองทุน
สวัสดิกำร เป็นองค์กรคุณธรรม
ตำมมำตรฐำนกองทุนสวัสดิกำร
คุณธรรม 

๓. ภำคธุรกิจ มีควำมร่วมมือกับ
คณะท ำงำนเครือข่ ำยธุ รกิ จ
จังหวัดคุณธรรม ในกำรค้นหำ
องค์กรภำคธุรกิจที่ดีใน 4 จังหวัด  

๔. ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยให้ควำมร่วมมือกำรพัฒนำ
เกณฑ์มำตรฐำนคุณธรรมของ
องค์กรธุรกิจที่ สอดคล้องกับ
เกณฑ์ กำรพัฒนำของตลำด
หลักทรัพย์ และเข้ำร่วมกิจกรรม
ตำมรอยพระรำชำ กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับกลุ่มธุรกิจคุณธรรม  
 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

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

๑) องค์ความรู้การส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานด้านคุณธรรม 

๑.๑ แผนการด าเนินงานในการ
ทดลองใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมใน
ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
“กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วย
มาตรฐานด้านคุณธรรม 

๑.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วย
มาตรฐานด้านคุณธรรม” ครั้งที่ ๑ 
ให้กับองค์กร ๒ องค์กร คือ บริษัท 
พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
และการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

๑ .๓  แนวทางการปรับปรุ ง
เครื่องมื อและร่างมาตรฐานด้ าน
คุณธรรม  

๑) องค์ความรู้การส่งเสริมการ
พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม 

๑.๑  องค์กรที่เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนา
องค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม”
สามารถประยุกต์น าค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ขององค์กรมาต่อยอด 
ในการก าหนดเป้าหมายด้าน พันธกิจ 
เพื่อก าหนดแผนในการน าไปส่งเสริม
ภายในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑.๒  แนวทางการปรับปรุง
เครื่องมือและร่างมาตรฐานด้าน
คุณธรรมที่น าไปใช้ในการด าเนินงาน 

๒) องค์ความรู้กระบวนการรับรอง
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

ขอบเขตการด าเนิ น งานและ
แนวทางในการพัฒนากระบวนการ
รับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

๒) องค์ความรู้กระบวนการ
รับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

ขอบเขตการด าเนินงานและ
แนวทางในการพัฒนากระบวนการ
รับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมจาก
การศึกษาทบทวนเอกสารและ
ประสบการณ์จากหน่วยงานด้าน
การรับรองในประเด็นคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อน ามาพัฒนากรอบ
แนวคิดและกระบวนการที่จ าเป็น 
ในกระบวนการรับรองที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานด้านคุณธรรม 

๓. โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 
เชิงปริมาณ: 
๑) จ ำนวนหลักสูตรกำรพัฒนำส่งเสริม
คุณธรรม ส ำหรับวิทยำกรคุณธรรม และ

๑) พัฒนาและใช้หลักสูตรโครงงาน

คุณธรรม ๑ หลักสูตร อบรมครูผู้สอน 

จ ำนวน 41๐ คน 

๑) คุณครู/อำจำรย์ที่ เข้ ำรับกำร
อบ รม  ห ลั ก สู ต ร โค รงงำน
คุณธรรม สำมำรถเป็นพี่ เลี้ยง



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนคุณธรรมองค์กร
สถำนศึกษำ องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน 
และองค์กรภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ อย่ำงน้อย 
๓ หลักสูตร 
๒) จ ำนวนวิทยำกรคุณธรรม อย่ำงน้อย 
๕๐  คน  และผู้ น ำกำรเปลี่ ยนแปลง
ขับเคลื่อนพัฒนำองค์กรคุณธรรม อย่ำงน้อย 
๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ: 
๑) หลั กสู ตรกำรส่ งเสริมคุณ ธรรมที่
เหมำะสมกับองค์กรภำคส่วนส ำคัญทำง
สังคม ได้แก่ สถำนศึกษำ องค์กรธุรกิจ
เอกชน ชุมชน และองค์กรภำครัฐและ
รัฐวิสำหกิจ 
๒) วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรมที่ผ่ำนกำร
อบรม มีเป้ำหมำยอุดมกำรณ์ร่วมในกำร
ส่งเสริมพัฒนำองค์กรคุณธรรมได้อย่ำง
กว้ำงขวำง 
๓) ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนำ
องค์กรคุณธรรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้
ขับเคลื่อนพัฒนำองค์กรคุณธรรมในองค์กร
ตนเอง   

๒) พั ฒ นำหลั กสู ตรต้ นทุ นชี วิ ต  
จ านวน ๑ หลักสูตร 

๓) พัฒนำหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม 
ส ำหรับชุมชน จ ำนวน 1 หลักสูตร 
๔) ท ำรำยกำร ถอดรหั สองค์ กร
คุณธรรม (Live) จ ำนวน ๑ ชุด 

 

โครงงำนคุณธรรมให้กับเด็ ก
เยำวชนตนเองได้  

๒) อยู่ ระหว่ำงเตรียมกำร MOU  
กับกรมกิจกำรสตรีและครอบครัว 
และกรมกิจกำรเด็กเยำวชนและ
ครอบครัว ในกำรน ำหลักสูตร
ต้นทุนชีวิตไปใช้พัฒนำศักยภำพ
บุคคลำกรในกรมทั้ง 2 แห่ง 

๓) อยู่ ระหว่ำงกำรจัดจ้ำงพัฒนำ
หลั กสู ตร ส่ งเสริมคุณ ธรรม 
ส ำหรับชุมชน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
จ ำนวน 1 หลักสูตร  

๔) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรออกแบบ
ผั งรำยกำร ถอดรหัสองค์ กร
คุณธรรม เพื่อเชิญชวนองค์กรที่
ประสบควำมส ำเร็จมำถอดรหัส
กระบวนกำรส ำคัญ และน ำเสนอ
รูปแบบ (Model) อ่ืนๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่ำง 

 

๔. โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
เชิงปริมาณ: 
๑) วิทยำกรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมใน

กลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่น้อยกว่ำ ๖๕๐ คน  
๒) ชุดควำมรู้พร้อมสื่อเรียนรู้ส ำหรับ

เผยแพร่ จ ำนวน 2 ชุดควำมรู้ 
๓) แหล่งเรียนรู้ต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม

ใน 4 จังหวัดน ำร่อง ประมำณ 40 แห่ง 
เชิงคุณภาพ: 
วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม คิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ควำมเป็นพลเมือง ควำมละอำย  
ไม่ทนต่อกำรทุ จริต สำมำรถเผยแพร่ 
สร้ำงสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริม

1. กำรอบรมพัฒนำ ศักยภำพวิทยำกร
ส่งเสริมคุณธรรม 

๑) อบรมวิทยำกรส่ งเสริม
คุณธรรม หลักสูตร coach 
(เป้ำหมำย 260 คน)  
๒ ) อบรมวิทยำกรส่ งเสริม
คุณธรรม ด้วยหลักสูตร New 
comer จ ำนวน ๒50 คน  

2. กำรสนับสนุนกลไกขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม 4 จังหวัด  

๑ ) ประชุ มคณ ะกรรมกำร
เครือข่ำยธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อน
คุณธรรมในจังหวัด 3 จังหวัด 

1) อบรมวิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม 
หลักสูตร coach  มีกำรด ำเนินกำร
จัดท ำสัญญำจัดจ้ำงจัดอบรมและ
ด ำเนินกำรติดตำมให้ค ำปรึกษำ กับ
หน่วยงำนวิชำกำรทั้ ง ๓ จังหวัด 
ได้แก ่

- จ.เชียงรำย มหำวิทยำลัย 
แม่ฟ้ำหลวง 

- จ .พ ระ น ค รศ รี อ ยุ ธ ย ำ 
มหำวิทยำลัยสุ วรรณภู มิ
เทคโนโลยี 

- จ.อุดรธำนี มหำวิทยำลัย-
รำชภัฏอุดรธำนี 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
คุณธรรม ในองค์กรตนเอง 3. ประชุมทีมเลขำคณะกรรมกำร

จังหวัด เพื่อหำรือระบบกำรสนับสนุน
งบ ป ระ ม ำณ แ ล ะ ก ำรติ ด ต ำม
ขับเคลื่อนแผนงำน ใน 4 จังหวัด 

2) อบรมวิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม 
ด้วยหลักสูตร New comer มีกำร
เตรียมกำรจัดอบรมและจัดระบบ
กำรเปิดรับผู้อบรม 
3) จัดท ำคู่ มื อวิทยำกรส่ งเสริม
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ สื่ อ เผ ย แ พ ร่
ป ระกอบกำรอบรมหลั กสู ต ร
วิทยำกร 
4 ) ค ณ ะกรรมกำร เค รื อ ข่ ำย  
น ำแผนกำรขั บ เคลื่ อนพั ฒ นำ
คุณธรรมจั งหวัด ไปจัดท ำแผน
กิจกรรมของเครือข่ำย 

๕. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม 
เชิงปริมาณ: 
๑) องค์ควำมรู้ในประเด็นคุณธรรมที่เกิด
จำกกำรจัดกำรควำมรู้ของเครือข่ำยทำง
สังคม ในพื้นที่น ำร่อง ๔ ภูมิภำค คือ 
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภำคกลำง ภำคใต้ ภูมิภำคละ ๑ เรื่อง 
รวมทั้งหมด ๔ เร่ือง 
๒) โมเดลกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนคุณธรรม
ระดับพื้นที่ของเครือข่ำยทำงสังคม อย่ำงน้อย 
๑ โมเดล 
๓) ประชุมวิชำกำรด้ำนคุณธรรม จ ำนวน  
๑ คร้ัง 
เชิงคุณภาพ:  
๑) องค์ควำมรู้ในประเด็นคุณธรรมที่เกิด
จำกกำรจัดกำรควำมรู้ของเครือข่ำยทำง
สั งคมในพื้ นที่ น ำร่อง ๔ ภู มิ ภำค คื อ 
ภำคเหนื อ ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ  
ภำคกลำง ภำคใต้ ที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อน
งำนส่ งเสริมคุณธรรมระดับพื้ นที่ ด้ วย
พื้นฐำนของงำนจัดกำรควำมรู ้
๒) โมเดลกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนคุณธรรม
ระดับพื้ นที่ ของเครือข่ ำยทำงสั งคม  

๑) องค์ความรู้ในประเด็นคุณธรรม

ที่เกิดจากการจดัการความรู้ของ

เครือข่ายทางสังคม 

 แผนการด าเนินงานและโครง
ร่างการพฒันาหลักสูตร 
“การจัดการความรู้ออนไลน์” 
(KM : MKE-learning) 
จ านวน ๔ ตอน รวมทั้งแผน
ด้านการผลิต (Production) 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตร KM-MK  
E-learning   

  

๑ ) อ งค์ ค ว าม รู้ ใน ป ระ เด็ น

คุณธรรมที่ เกิดจากการจัดการ

ความรู้ของเครือข่ายทางสังคม 

 แผนการด าเนินงานและ
โครงร่างการพฒันา
หลักสูตร “การจดัการ
ความรู้ออนไลน์” (KM : 
MK E-learning) รวมทั้ง
แผนดา้นการผลิต 
(Production) บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร 
KM-MK E-learning  
ที่พร้อมในการถา่ยท าและ
จัดท าเป็นบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์

๒) โมเดลการจดัการความรู้ด้าน

คุณธรรมระดับพื้นที่ของเครือข่าย

ทางสังคม   

 แผนการลงพื้นที่ถอดบทเรียน 
กรณีศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนา

๒) โมเดลการจัดการความรู้ด้าน
คุณธรรมระดับพื้นที่ของเครือข่าย
ทางสังคม 

 แผนการลงพื้นที่ถอดบทเรียน 
กรณีศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนา



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ที่สำมำรถน ำไปใช้ขับเคลื่อนคุณธรรม
ร ะ ดั บ พื้ น ที่  แ ล ะ ใช้ ก ำ ห น ด เป็ น
แนวนโยบำยหรือมำตรกำรส่ งเสริม
คุณธรรมของสังคมไทย อย่ำงน้อย ๑ 
โมเดล 
๓) ประชุมวิชำกำรด้ำนคุณธรรมที่เกิด
กำรน ำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมไปใช้ 
เผยแพร่ ขยำยผล หรือต่อยอด 

โมเดลการจัดการความรู้ด้าน
คุณธรรมระดับพื้ นที่ ของ
เครื อข่ ายท างสั งคม  ๔ 
ภูมิภาค  

โมเดลการจัดการความรู้ด้าน
คุณธรรมระดับพื้นที่ ของ
เครื อข่ ายทางสั งคม  ๔ 
ภูมิภาค ที่พร้อมด าเนินการ 

๓) ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม  

ประเด็นจัดประชุมวชิาการ จ านวน 

๓ ประเด็น โดยก าหนดจัดช่วงเดือน

เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ประกอบด้วย 

 ตอนที่ ๑ ทบทวน

สถานการณ์คณุธรรมป ี

๒๕๖๓ (๓๐ เมษายน 

๒๕๖๔) 

 ตอนที่ ๒ เครื่องมือรายงาน

สถานการณ์คณุธรรม  

(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)  

 ตอนที่ ๓ แนวโนม้

สถานการณ์คณุธรรมป ี

๒๕๖๔ และกา้วต่อไปของ

การขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรม (๑๐ มิถนุายน 

๒๕๖๔) 

๓) ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม 

ประเด็นที่จัดประชุมวิชาการที่

เชื่อมโยงกับรายงานสถานการณ์

คุณธรรม พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ ที่มี

ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานด้าน

นโยบาย 

๔) องค์ความรู้การปรับใช้กลไก

ระบบเครดิตสงัคม (Social 

credit) ในสังคมไทย  

 กรอบการศึกษาแนวคิดและ

ความเป็นไปได้ในการปรบัใช้

กลไกระบบเครดิตทางสงัคม  

 

๔) องค์ความรู้การปรับใช้กลไก

ระบบเครดิตสงัคม (Social 

credit) ในสังคมไทย  

 กรอบการศึกษาแนวคิดและ

ความเป็นไปได้ในการปรบั

ใช้กลไกระบบเครดิตทาง

สังคม ที่ศึกษาทบทวน

เอกสาร กรณีศึกษาที่มี



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ความใกล้เคียงกับเครดิต

ทางสงัคม การวิเคราะห์

ความเป็นไปได้ในการใช้

และข้อเสนอแนะทาง

นโยบายและการปฏบิัต ิ

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาแนวทางใน

การศึกษาการศึกษาแนวคิด

และความเปน็ไปได้ในการ

ปรับใช้กลไกระบบเครดิต

ทางสงัคม 

๖. โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 
เชิงปริมาณ:  
๑) รำยงำนสถำนกำรณ์คุณธรรมสังคมไทย  
ปี ๒๕๖๔ จ ำนวน ๑ ชุด ที่ครอบคลุม ๕
ภูมิภำค (ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคใต้) 
๒) โมเดลกำรสร้ำงระบบนิเวศมนุษย์เพื่อ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย อย่ำงน้อย ๒ 
โมเดล  
๓ ) องค์ ค วำมรู้ ก ำรส่ ง เส ริม วินั ย ใน
สังคมไทย จ ำนวน ๑ เร่ือง 
เชิงคุณภาพ:  
๑ ) รำย งำน สถำน ก ำรณ์ คุ ณ ธรรม
สังคมไทย ปี ๒๕๖๔ จ ำนวน ๑ ชุด0 
 ที่ครอบคลุม ๕ ภูมิภำค (ภำคเหนือ 
ภำคตะวันออกเฉียง เหนือ ภำคกลำง 
ภำคตะวันออก ภำคใต้) ซึ่งสำมำรถใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรก ำหนดนโยบำย
กำรส่งเสริมคุณธรรมในระดับประเทศ 
และออกแบบแผนงำน/โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรมในระดับพื้นที่ 
๒) โมเดลกำรสร้ำงระบบนิเวศมนุษย์เพื่อ
ขับ เคลื่ อนคุณ ธรรม ในสั งคม ไทยที่
สำมำรถน ำไปใช้ขับ เคลื่อนคุณธรรม

๑) รายงานสถานการณ์คุณธรรม
สังคมไทยปี ๒๕๖๔ ประกอบดว้ย 
๓ งาน คือ 

๑.๑ ประมวลสถานการณ์
คุณธรรมจากเอกสารและข่าว 
แนวคิด ทฤษฎี การประมวล
ภาพรวมสถานการณ์คุณธรรมที่
เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๓ และต้นปี 
๒๕๖๔ และแผนการด าเนินงาน 

 ๑.๒ ส ารวจสถานการณ์
คุณธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณธรรม ๖ 
ภูมิภาค ได้ข้อเสนอโครงการส ารวจ
สถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วดั
คุณธรรม ๖ ภูมิภาคและเร่ิม
ด าเนินการสร้างนิยามเชงิปฏิบตักิาร 
และสร้างตัวบ่งชี้คุณธรรม ๕ ด้าน 

๑.๓ ส ารวจต้นทุนชีวิตเด็ก
และเยาวชนไทย ๖ ภูมิภาค
ด าเนินการเก็บข้อมูล  

๑) รายงานสถานการณ์คุณธรรม
สังคมไทยปี ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย ๓ งาน คือ 

๑.๑ ประมวลจากเอกสารและข่าว 
แนวคิด ทฤษฎี การประมวล

ภาพรวมสถานการณ์คุณธรรมที่
เกิ ดขึ้ น ในปี  ๒๕๖๓ และต้ นปี 
๒๕๖๔ และแผนการด าเนินงาน 
โดยมี ป ระเด็ นหลั ก  ๒  เรื่ อ งที่
เชื่อมโยงกัน คือส่วนที่  ๑ ตัวชี้วัด
คุณธรรม เป็นจุดตั้งต้น และยึดโยง
ไปส่วนที่ ๒ คือ รายงานสถานการณ์
คุณธรรมที่เน้นประเด็นส าคัญตาม
ตัวชี้วัดคุณธรรม โดยมีการวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบก่อน-หลัง 
และประสบการณ์จากต่างประเทศ 

๑ .๒  ส ารวจสถานการณ์
คุณธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณธรรม ๖ 
ภูมิภาค ข้อเสนอโครงการส ารวจ
สถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วัด



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ร ะ ดั บ พื้ น ที่  แ ล ะ ใช้ ก ำ ห น ด เป็ น
แนวนโยบำยหรือมำตรกำรส่ งเสริม
คุณธรรมของสังคมไทย 
๓ ) องค์ ค วำมรู้ ก ำรส่ ง เส ริม วินั ย ใน
สังคมไทยที่ใช้ก ำหนดเป็นแนวนโยบำย
หรือมำตรกำรส่ งเสริมคุณ ธรรมของ
สังคมไทย 

คุ ณ ธรรม ๖ ภู มิ ภาค และเริ่ ม
ด าเนินการสร้างนิยามเชิงปฏิบัติการ 
และสร้างตัวบ่งชี้คุณธรรม ๕ ด้าน 

๑.๓ ส ารวจต้นทุนชี วิตเด็ก
และเยาวชนไทย ๖ ภูมิภาค 

ด าเนินการเก็บข้อมูล 
๒) โมเดลการสร้างระบบนิเวศ
มนุษย์เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมใน
สังคมไทย อย่างน้อย ๒ โมเดล  

กรอบแนวทางการพฒันาระบบ
นิเวศมนุษย์ ขอบเขตการด าเนนิงาน 
และแผนการด าเนนิงาน 

๒) โมเดลการสร้างระบบนิเวศ
มนุษย์เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมใน
สังคมไทย อย่างน้อย ๒ โมเดล  

กรอบแนวทางการพฒันา
ระบบนิเวศมนุษย์ ขอบเขตการ
ด าเนินงาน และแผนการ
ด าเนินงาน 

๓) องค์ความรู้กระบวนการสื่อสาร
เชิงบวก 

ข้อเสนอโครงการและแผนการ
ด า เนิ น ง า น โค ร งก า ร พั ฒ น า
กระบวนการสื่อสารเชิงบวก 

๓) องค์ความรู้กระบวนการสื่อสาร
เชิงบวก 

ข้อเสนอโครงการและแผนการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการ 
สื่อสารเชิงบวก 

๗. โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team” 

เชิงปริมาณ:  
๑) เกิดสื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสรมิ
คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และ 
จิตอำสำทัง้ On Air, Online, และ 
On Ground ดังนี้  
- รำยกำรโทรทัศน์ จ ำนวน ๒๐ ตอน  
แชร์ผ่ำน Online 
- เว็บไซต์ YouTube, Facebook  
๒๐ เครือข่ำย ประชำสัมพนัธ์สร้ำงกำร
รับรู้ควำมเข้ำใจ ผ่ำนกิจกรรม  
On Ground อย่ำงน้อย ๒๐ คร้ัง 
๒) Social Network เนื้อหำส่งเสริม
คุณธรรม หรือ content based 
เสริมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึง

 

๑ ) มี ก า ร ผ ลิ ต “ร า ย ก า ร  THE 

VISION”  ที่เป็นการบูรณาการความ

ร่วมมือการผลิตรายการกับ บริษัท 

ไทยเคเบิ ล บอร์ดแคสติ้ ง จ ากั ด 

สัมภาษณ์มุมมอง แนวคิด วิสัยทัศน์

ผู้บริหาร ตอนละ ๓๐ นาที จ านวน ๘ 

ครั้ง/ตอน 

๒) การผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริม 

คุณธรรม คุณ ท าได้ เดือนละ ๔ ตอน  

อยู่ ระหว่างการประสานขอผลิ ต

รายการและการท าข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม กับ

 

๑) ผู้ บ ริ ห า รห น่ วย งาน ภ าคี

เครือข่ายที่เป็นองค์กรต้นแบบด้าน

คุณธรรม ได้มีพื้นที่ในการน าเสนอ

บทเรียน ประสบการณ์ด าเนินงาน

ด้านคุณธรรมน าเสนอไปเผยแพร่สู่

สาธารณะผ่านสื่อโทรทัศน์อย่าง

กว้างขวาง 

๒) ศูนย์ คุณธรรมจะมี รายการ

โทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรมที่ เป็น

รายการประจ ามีการเผยแพร่องค์

ความรู้ เรื่องราวคุณธรรมความดี

ของภาคีเครือข่ายและศูนย์ธรรม



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย 
สุจริต และจิตอำสำ อย่ำงน้อย ๑๐๐ 
content และถูกแชร์ต่อไปยังเครือข่ำย 
Social Network อย่ำงน้อย ๒๐ เครือข่ำย 
๓) กำรเข้ำถึงของเครือข่ำยเด็ก เยำวชน 
ครอบครัว และประชำชนในกำรเข้ำชม
ผ่ำนสื่อ จ ำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน  
๔) ขยำยผลในระดับองค์กร ภำคี 
เครือข่ำย Co Brand ๒๐ องค์กร  
๕) ขยำยผลในระดับภูมิภำค 
ประชำสัมพันธ์จังหวัด, เครือข่ำยเฝ้ำระวัง
ทำงวัฒนธรรม, สภำเด็กและเยำวชน ๗๗ 
จังหวัด 
 
เชิงคุณภาพ:  
๑) สื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยมและวฒันธรรม 
ที่พึงประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง 
วินัย สุจริต และจิตอำสำทีผ่ลิตสำมำรถ
น ำไปใชป้ระโยชนไ์ด้และมีกำรใช้อย่ำง
กว้ำงขวำง 
๒) เกิดกำรรวมกลุ่มเครือข่ำยทำงสังคม
และมีกำรบูรณำกำรกำรผลิต เผยแพร่ 
รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมไปในทิศทำง
เดียวกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานีโทรทัศน์รัฐสภา จ านวน ๔๘ 

ตอน จะมีการแถลงข่าว MOU ความ

ร่วมมือการผลิตรายการร่วมกันและ

คาดว่าจะมีการออกอากาศตอนแรก

ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔   

๓) มีการผลิตเนื้อหาเป็นอินโฟกราฟิก

และเผยแพร่ข้อมูลบทความ/วีดิทัศน์/

คลิปผ่านสื่อออนไลน์ ไตรมาส ๑ - ๒   

รวมจ านวน ๙๐ ชิ้น  

๔) มีประชาชนเข้าถึงข้อมูลการเผยแพร่

ผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์  Facebook 

Fanpage : “ศู นย์ คุ ณ ธรรม Moral 

Center Thailand ของศูนย์คุณธรรม  

จ านวน ๘๑,๑๐๔ คน ทั้งนี้ การเข้าชม

ผ่านสื่ออ่ืนๆ (อยู่ระหว่างการรวบรวม

จ านวนผู้รับรู้ทุกช่องทาง) 

๕) บู รณาการร่ วมกั บหน่ วยงาน 

Co Brand จ านวน ๓ แห่ง ผลิตและ

เผยแพร่รายการโทรทัศน์ร่วมกัน 

และอยู่ระหว่างด าเนินการขยายผลไป

ยังหน่วยงาน Co Brand อ่ืนๆ ต่อไป 

๖) อยู่ ระหว่างการประสานความ

ร่วมมือกับส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อบูรณาการ 

งบประมาณการจัดหลักสูตรคุณธรรม

จริยธรรมสื่อมวลชน และสื่อเด็กเยาวชน

พลังบวก (โดยจะจัดอบรมในไตรมาส ๓) 

๗) อยู่ ระหว่างด าเนินการรวบรวม

ข้อมูลผู้น าสื่อ/องค์ความรู้ของศูนย์ฯ

ไปใช้ประโยชน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

เผยแพร่ขยายผลในวงกว้างมาก

ยิ่งขึ้น 

๓) ทุกชิ้นงานที่ผลิตมีการเผยแพร่

ผ่านสื่อและมีผู้เข้าชมและแชร์ต่อ

ในสื่อสังคมออนไลน์ 

๔) ศูนย์คุณธรรมเป็นที่รู้จักมาก

ขึ้นและมีการเข้าถึงข้อมูลศูนย์ได้

ง่าย นับจากจ านวนผู้สนใจเข้าชม

สื่ออย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
๘. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 
เชิงปริมาณ 

๑) มี ระบบสารสนเทศเว็บไซต์ ในการ

ให้บริการ สมาชิกเครือข่ ายองค์กร

คุณธรรม และวิทยากรคุณธรรมในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน ๑ ระบบ ๑ 

ฐานข้อมูล 

๒) มี ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหาร 

(Business Intelligence : BI) การติดตาม

กระบวนการการขับเคลื่ อนสมัชชา

คุณธรรม ๑ จ านวน ระบบ 

๓) มีระบบโมบายแอปพลิเคชันการให้บริการ

ระบบสื่ อสารสนเทศการเรียนรู้ ด้ าน

คุณธรรมเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี AR 

(Augmented reality) จ านวน ๑ ระบบ 

๔) มีระบบสนับสนุนการด าเนินงานของ

เจ้ าหน้ าที่ และการประเมิ นผลการ

ปฏิบัติงาน (Performance Management 

System–PMS) เพื่ อการเพิ่ มศั กยภาพ

ให้กับบุคลากร จ านวน ๑ ระบบ 

 

เชิงคุณภาพ 

๑)  สามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสังคมดิจิทัล 

โดยการให้บริการผ่านเว็บไซต์ เพื่อสร้าง

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านดิจิทัล

แพลตฟอร์ม ของสมาชิกเครือข่ายองค์กร

คุณธรรม และวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมได้ 

๒) ระบบสารสนเทศที่ พั ฒนาสามารถ

ตอบสนองต่อการปรับกระบวนงานให้เป็น

รูปแบบดิจิทั ลในการวิ เคราะห์ข้อมูล 

๑) ปั จจุ บั นมี ฐำนข้ อมู ลองค์ กร
เครือข่ำยของศูนย์คุณธรรมรวมทั้งสิ้น 
4,๔๐๐  องค์ กร และฐำนข้ อมู ล
องค์กรเครือข่ำยประกำศเจตนำรมณ์
สมัชชำคุณธรรม ๕๐๖ องค์กร เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำมำตรฐำนชุด
ข้อมูลกลำงและกำรเชื่อมโยงข้อมูล 
“ระบบบัญชีข้อมูลองค์กรเครือข่าย
ส่งเสริมคุณธรรม" ของศูนย์คุณธรรม 
 
๒) การประชุมหารือการพัฒนาระบบ

ข้อมูลการติดตามเพื่อกระบวนการ

ขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมและการ

ให้บริการอบรมวิทยากรส่ งเสริม

คุณธรรมซึ่ งจะประกอบด้วยการ

เชื่อมโยงข้อมูลทั้ง ๓ ส่วน ได้แก่  

ส่ วนที่  1 : ข้ อมู ลเชื่ อมโยงกั บ
ฐานข้ อมู ลสมาชิ กองค์ กรภาคี
เครือข่าย และฐานข้อมูลวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม 
ส่วนที่  2 : ข้อมูลการด าเนินงาน
ส่ งเสริมคุณธรรมตามประกาศ
เจตนารมณ์สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของศูนย์คุณธรรม 
 

๓) กำรประชุมหำรือกำรพัฒนำระบบ
โมบำยแอปพลิเคชันกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนคุณธรรมเสมือนจริง (AR) 
เพื่อออกแบบระบบกำรเรียนรู้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมรอย
พระรำชำ ผ่ำนโมบำยแอพลิเคชัน 
จ ำนวน 2 ครั้ง 
 

๑)  การด าเนินการพัฒนา “ระบบ

การให้บริการสมาชิ กเครือข่ าย

องค์ กรคุ ณ ธรรมและวิ ทยากร

คุณธรรม” ที่ สามารถเชื่ อมโยง

ข้อมูล (API) เป็นระบบบัญชีข้อมูล 

(Data Catalog) เพื่ อน าไปสู่ การ

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) 

แก่ประชาชน 

 

๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 

เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

(open data) ตามตัวชี้วัด กพร. 

 
๓) การพัฒนาระบบ และโครงสร้าง

กระบวนการติดตามการให้บริการ

สมาชิกเครือข่ายองค์กรคุณธรรม

และวิทยากรคุณธรรม ในรูปแบบ

การให้บริการแบบ E-Service ที่

เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่าน 

API ให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูล

ของตนเองได้ เพื่ อให้ ได้ ข้อมู ลที่

ทั นสมั ย สามารถตั ดสิ น ใจเชิ ง

นโยบายได้ 

๔) กำรออกแบบกำรพัฒนำระบบ 
โมบำยแอปพลิเคชันกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ ำนคุณธรรมเสมือนจริง 
(AR) ในกำรวำงโครงสร้ำงเนื้อหำ
ต่ ำงๆ เพื่ อออกแบบระบบกำร
เรี ยนรู้ หลั กปรั ชญ ำเศรษฐกิ จ



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
การบริหารและการตัดสินใจ (Business 

Intelligence: BI) เพื่อติดตามกระบวนการ

ขั บ เคลื่ อนสมั ชชาคุ ณ ธรรมและ 

การให้บริการอบรมวิทยากรส่ งเสริม

คุณธรรมได้ 

๓) เพิ่มช่องทางในการให้บริการระบบสื่อสาร

สนเทศการเรียนรู้ด้านคุณธรรมเสมือนจริง 

ที่ ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented reality) 

ผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชัน ที่ทันสมัย 

สามารถดึงดูดความสนใจและส่งเสริมการ 

มีคุณธรรมในสังคมไทยได้ 

๔) เพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาบุคลากรที่

ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการองค์กร

ที่มีประสิทธิภาพได้ 

๔) กำรประชุมหำรือกำรวำงแผนใน
กำรพั ฒ นำระบบและคั ด เลื อก
ผู้ประกอบกำรในกำรด ำเนินงำนกำร
พัฒนำระบบ ร่วมกับ งำนพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลกำรพัฒนำระบบ
และกำรพัฒนำข้อมูล ระบบงำน
ทรัพยำกรมนุษย์ในดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ที่เหมำะสมกับศูนย์คุณธรรม จ ำนวน 
๒ ครั้ง 
 

 

 

 

พอเพียง ตำมรอยพระรำชำ ผ่ำน 
โมบำยแอพลิเคชัน ในกำรเรียนรู้
เสมือนจริง กำรจ ำลองหลักกำรท ำ
เกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อช่วยให้ผู้ใช้
สำมำรถศึกษำเรียนรู้ทดลองปลูก
พืชเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบเสมือนจริง 
 
๕) กำรจัดท ำขอบเขตงำนกำรจ้ำง
ผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำระบบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบั ติ งำน 
(Performance Management System–
PMS)  
 

 

 

๙. โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา (งบประมาณจากภายนอก) 
๑) พัฒนำศักยภำพเจ้ำหนำ้ที่ศนูย์เรียนรู้
เป็นวิทยำกรส่งเสริมคุณธรรมส่งเสริม
ควำมเข้ำใจเข้ำถึง “ศำสตร์พระรำชำ” 
และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมรอยพระ
บำทฯ 
๒) เปิดช่องทำงกำรตลำดกำรทอ่งเที่ยว 
“ทัวร์ตำมรอยพระรำชำ” สื่อสำรส่งเสริม
ให้เจ้ำหน้ำที่ทุกหน่วยงำนได้ท่องเที่ยว
แบบสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์พระรำชำและ
คุณธรรม ๔.๐ 

๑) เชิญชวนครู -อำจำรย์ เข้ ำร่วม
กิจกรรม ตำมรอยพระรำชำ จ ำนวน 
๒ เส้นทำง (๒ คร้ัง) จ ำนวนครูที่เข้ำ
ร่วม ๖๐ คน 
๒) เปิ ดช่ องทำง “ทั วร์ตำมรอย
พระรำชำ”ในภำคส่วนธุรกิจ ๑ ครั้ง 
๓) หำรือผู้แทนภำคธุรกิจเพื่อกำร
พัฒนำมำตรฐำนธุรกิจด้ำนคุณธรรม
ควำมพอเพียงเพื่อควำมยั่งยืน 

๑) ครู-อำจำรย์ที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
ตำมรอยพระรำชำ มีควำมเข้ำใจ
สำมำรถสื่ อสำรขยำยผลให้กับ
นักเรียนได้ 
๒) มีภำคีควำมร่วมมือ เช่น ตลำด
หลั กทรั พ ย์ แ ห่ งป ระเทศไทย 
สมำคมกำรจัดกำรงำนบุคคลแห่ง
ประเทศไทย ร่ วม เรียนรู้ หลั ก
ปรัชญำพอเพียงกับหลัก SDG เพื่อ
น ำไปใช้พัฒนำพนักงำนในองค์กร
ธุรกิจ  
๓) ภำคส่วนธุรกิจให้ควำมคิดเห็น
ถึงควำมส ำคัญของกระบวนกำร 
พัฒนำองค์กรคุณธรรมมุ่งเน้นที่คน
เป็นหัวใจส ำคัญ ส่วนหลัก SDG  
เป็ นระบบเครื่องมือที่ ใช้ ในกำร
พัฒนำองค์กร จึงถือเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยเสริมหนุน 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
๑๐. โครงการย่อย Positive Parenting ภายใต้ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง (งบประมาณภายนอก) 
เชิงปริมาณ:  
๑) เกิดคณะท ำงำนพฒันำครอบครัวใน
กำรเสริมสร้ำงป้องกันคุ้มครองและ
จัดกำรควำมรุนแรงในครอบครัว  
๒) เกิดภำคีควำมร่วมมือเพื่อเสริมสร้ำง
ทักษะด้ำนต่ำงๆ ที่ส ำคัญด้วยบริบท
ท้องถิ่น 
๓) เกิดกระบวนกำรสร้ำงครอบครัว
เข้มแข็งในกำรเสริมสร้ำงป้องกันคุ้มครอง
และจัดกำรควำมรนุแรงในครอบครัว 
ผ่ำนคณะท ำงำนพัฒนำครอบครัว 
๔) เกิดครอบครัวพลังบวกในชุมชนที่มี
ทักษะและสำมำรถในกำรสร้ำงเสริม 
พลังบวก ปกป้อง คุ้มครองและกำรให้
กำรช่วยเหลือแก้ไขป้องกันปัญหำควำม
รุนแรงในครอบครัว  
เชิงคุณภาพ: 
๑) พ่อแม่มีทักษะกำรเลี้ยงลูกเชงิบวก
และมีควำมผูกพนัระหว่ำงเด็กและ
ผู้ปกครองเพิ่มขึน้ 
๒) เด็กและเยำวชนมีทัศนคติทีด่ีต่อพ่อ
แม่มำกข้ึน 
๓) คณะท ำงำนพัฒนำครอบครัวสำมำรถ
ใช้ทักษะ ๕ ด้ำนในกำรจัดกิจกรรม 
เสริมสร้ำงพลังบวกในชุมชน และทักษะ
กำรให้ค ำปรึกษำและจัดกำรปัญหำ
เบื้องต้นได ้

๑. มีภาคีความรว่มมือในการด าเนนิการ 

๑.๑  ส่วนกลาง ทั้ง ๒ องค์กร ได้แก่ 

๑ ) คณ ะแพทยศำสตร์ ศิ ริ รำช -
พยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล ท าสัญญา

รับงบสนับสนุนการวิจัย เพื่อด าเนิน

โครงการย่อย Healthy Gamer  

๒) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย เพื่อด าเนินโครงการย่อย 

Family Violence 

      ๑.๒  หน่วยงานวชิาการพืน้ที่  

(๔ จังหวัด) จ านวน ๔ องค์กร ได้แก ่ 

๑) มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

๓) มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

๔) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

 

๒. จัดประชุมหน่วยงานวิชาการภาคี

ส่วนกลางและภาคีพื้นที่  ผ่านระบบ

ออนไลน์ ๓ ครั้ง 

๓. ด าเนิ น โครงการย่ อย Positive 

Parenting กิ จกรรมที่  ๑  พั ฒ นำ 

แกนน ำพลังบวก จ านวน ๓ จังหวัด 

๑. ภาคีความร่วมมือทางวิชาการ 

    ๑.๑ ส่วนกลาง รับงบสนับสนุน

การวิจัยเพื่อการด าเนินโครงการ  

     ๑) โครงการ Healthy Gamer  

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช พยำบำล 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
     ๒) โครงการย่อย Family Violence 

     ๓) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย 

 

๒. ภาคีวิชาการพื้นที่ ๔ จังหวัด เป็น

หน่วยหลักในการด าเนินการส ารวจ

สถานการณ์ครอบครัว และด าเนินการ

วิจัยโครงการย่อย Positive Parenting 

ท าสัญญาจ้างแล้วเสร็จ ๑ จังหวัด 

ได้ แก่  มหาวิทยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง 

จังหวัดเชียงราย และ ๓ จังหวัด อยู่

ระหว่างการจัดจ้าง  

๓. ประชุมหน่วยงานวิชาการภาคี

ส่วนกลางและภาคีพื้นที่  เพื่ อท า

ความ เข้ า ใจ เครื่ อ งมื อส ารวจ

สถานการณ์ในรูแบบออนไลน์ และ

ซักซ้อมเตรียมการลงพื้นที่เป้ำหมำย

และเชิญแกนน ำเข้ำประชุมพัฒนำ
ศักยภำพ 
๔. จัดเวทีพัฒนาแกนน าพลังบวกทีม

นักวิชาการและผู้แทนชุมชนพื้นที่ 

น าร่อง รับทราบข้อมูลบริบทพื้นที่ 

และให้ความรู้ในการจัดระบบพี่เลี้ยง

ชุมชน รู้ทั กษะ ๕ ด้าน  รวมถึ ง



เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาครอบครัวพลัง

บวกเพื่อเตรียมครอบครัวเข้าค่าย

ครอบครัวพลังบวกต่อไป  

 

๓. แผนการด าเนินงานในไตรมาสถัดไป  

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
๑. โครงการสมัชชาคุณธรรม 
๑) การประชุมขับเคลื่อนของกลไก

คณะท างานกลุ่มเครือข่ายทางสงัคม

ในระดับพืน้ที่ ๔ จังหวัด 

๒) การท าบนัทึกข้อตกลงเสริมหนุนการ

ขับเคลื่อนกลไกคณะท างานเครือข่าย

ทางสงัคมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรม ปีที่ ๒ กับหน่วยงาน

ประสานงานหลักในจงัหวัด

(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด) 

๓) การจัดจ้างสถาบนัการศึกษาในพื้นที่

เพื่อ ด าเนินการด้านวิชาการ

สนับสนนุการขับเคลื่อนจังหวัด

คุณธรรม ปีที่ ๒  ใน ๓ เร่ืองหลัก 

ได้แก่ (๑) การจัดท าฐานข้อมูล

เครือข่าย (๒) การถอดบทเรียน

ความส าเร็จเพื่อจัดท าองค์ความรู้ของ

ชุมชน องค์กรคุณธรรมที่มีการ

ด าเนินการตามประกาศเจตนารมณ์  

(๓) ประเมินกระบวนการขับเคลื่อน

จังหวัดคุณธรรมปีที่ ๒ 

 
 
 
 

เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๔ ๑) ตามที่กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่

ก าหนด ใน ๔ จังหวัดที่ด าเนินการ 

๒) พื้นที่ด าเนนิการจังหวัดคุณธรรม 

ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา เชียงราย 

อุดรธานี และสุราษฎร์ธาน ี

๓) ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 

 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม  
๒.๑) การส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
๑. กำรพัฒนำองค์กรธุรกิจมำตรฐำน

คุณธรรมควำมพอเพียงเพื่อควำมยั่งยืน 
ร่วมกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและ ผู้ทรงคุณวุฒิภำคธุรกิจ 

เมษำยน-มิถุนำยน 2564 ศูนย์คุณธรรม  

๒. กำรพัฒนำยกระดับองค์กรเครือข่ำย
ควำมสุขชุมชนเปน็แหล่งเรียนรู้ 
ร่วมกับ มศว. โดยอบรมพัฒนำ
ศักยภำพเครือข่ำยและก ำหนดเกณฑ์
แหล่งเรียนรู้ ผ่ำนระบบออนไลน์ 

พฤษภำคม 2564 กทม. 

๓. กำรพัฒนำสถำบันกำรศึกษำ ด้ำน
มำตรฐำนและกำรรับรองโรงเรียน
คุณธรรม ร่วมกับ สพฐ. และ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏพระนคร 

เมษำยน-กันยำยน 2564 กทม. 

๔. กำรพัฒนำสถำบันกำรศึกษำใน 4 
จังหวัดคุณธรรม ร่วมกับ สพฐ.และ 
มศว. โดยอบรมพัฒนำศักยภำพ
โรงเรียนคุณธรรม และกำรอบรม
พัฒนำโรงเรียนคุณธรรมเป็นแหล่ง
เรียนรู ้

1) 26-28 เมษำยน 2564 
2) 2-4 พฤษภำคม 2564 
3) 7-9 พฤษภำคม 2564 
4) 21-23 พฤษภำคม 2564 

จ.พระนครศรีอยุธยำ 
จ.เชียงรำย 
จ.อุดรธำนี 
จ.สุรำษฎร์ธำน ี

๕. กำรพัฒนำยกระดับเครือข่ำยกองทุน
สวัสดิกำรตำมมำตรฐำนกองทุน
สวัสดิกำร  

เมษำยน-กันยำยน 2564 กทม. 4 ภูมิภำค 

๒.๒) พัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรอง 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาองค์ความรู้การ
ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคณุธรรม  
๑. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรมและแบบประเมินด้านคุณธรรม
ส าหรับองค์กร 
๒. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) กระบวนการพัฒนาองค์กร
ด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” 

ไตรมาสที่ ๓                 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ศูนย์คุณธรรม 

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้
กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริม
คุณธรรม โดยพัฒนาข้อเสนอโครงการ

ไตรมาสที่ ๓                 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ศูนย์คุณธรรม 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
ศึกษาและพฒันากระบวนการรับรอง
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมและด าเนินงาน
ร่วมกับคณะนักวิจัย 

๓. โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 
๑. สร้ำงควำมร่วมมือสถำบันกำรศึกษำ 

เพื่อพัฒนำหลักสูตรสง่เสริมคุณธรรม 
ส ำหรับชุมชน จ ำนวน 1 หลักสตูร 

มีนำคม ๒๕๖๔ มสธ. 

๒. ประชุมคณะกรรมกำรสถำบัน
วิทยำกรคุณธรรม 

เมษำยน-มิถุนำยน 2564 ศูนย์คุณธรรม  

๓. กำรแถลงข่ำวประชำสัมพันธ์
หลักสูตรออนไลน์ (ตน้ทนุชีวิต 
องค์กรคุณธรรม)  

๒๙ เมษำยน 2564 ศูนย์คุณธรรม  

๔. ท ำรำยกำร ถอดรหัสองค์กรคุณธรรม 
(Live) 

ทุกวันเสำร์ เมษำยน-มิถุนำยน 
2564 

ศูนย์คุณธรรม /4 ภูมิภำค 

๕. พัฒนำหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม 
ส ำหรับองค์กรธุรกิจ จ ำนวน 1 
หลักสูตร 

มิถุนำยน ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม  

๖. กำรพัฒนำระบบจิตอำสำ/ผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงสงัคม 

มิถุนำยน 2564 
 

ศูนย์คุณธรรม  

๗. พัฒนำหลักสูตรกำรอบรมสถำบนั
คุณวุฒิวิชำชีพและองค์กรที่ท ำหน้ำที่
ประเมิน 

เมษำยน-มิถุนำยน 2564 สถำบนัคุณวุฒิวชิำชีพ  
 

๔. โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
๑) กำรอบรมพัฒนำ ศักยภำพวิทยำกร

ส่งเสริม คุณธรรม 
๑) กำรอบรมวิทยำกรส่งเสริม

คุณธรรม ด้วยหลักสูตร 
coach จ ำนวน ๔ คร้ัง 
กลุ่มเป้ำหมำย แกนน ำ
วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรมเดิม 
(ต่อเนื่องจำกปี ๒๕๖๓) รวม
จ ำนวน ๒๕๐ คน  

มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๔ ๑) จังหวัดเชียงรำย  
๒) จังหวัดอุดรธำน ี 
๓) จังหวัดอยุธยำ  
๔) จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี

๒)  อบรมวิทยำกรส่งเสริม
คุณธรรม ด้วยหลักสูตร  
Re knowledge เป็นผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลง จ ำนวน ๒ คร้ัง

มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๔ ๑) คร้ังที่ ๑ จังหวัดรำชบุรี 
๒) คร้ังที่ ๒ จังหวัดบุรีรัมย์ 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
กลุ่มเป้ำหมำย แกนน ำจังหวัด
คุณธรรมต้นแบบ (เครือข่ำย
เดิมของศูนย์คุณธรรม)  
ในพื้นที่ จ.พิจิตร/จ.บุรีรัมย์/ 
จ.ศรีสะเกษ/จ.ร้อยเอ็ด/ 
จ.รำชบุรี/จ.พัทลุง จ ำนวน 
150 คน 

๓)  อบรมพัฒนำวิทยำกรสง่เสริม
คุณธรรม ด้วยหลักสูตร New 
Comer จ ำนวน ๒ คร้ัง  
กลุ่มเป้ำหมำย แกนน ำจังหวัด
ขยำยผล (จังหวัดใหม่) ในพื้นที่ 
จ.พิษณุโลก/จ.ล ำปำง/ 
จ.พะเยำ/จ.อุบลรำชธำนี/ 
จ.บุรีรัมย์/จ.แพร่/ 
จ.นครศรีธรรมรำช/จ.ชุมพร/ 
จ.ตรัง/จ.ภูเก็ต/จ.พัทลุง) 
จ ำนวน ๒๕๐ คน 

๑๒-๑๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
๑๘-๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๑ จังหวดันครศรีธรรมรำช  
คร้ังที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก  

๒. กำรสนับสนนุกลไกขับเคลื่อนจงัหวัด
คุณธรรม 4 จังหวัด (จ.อุดรธำนี/ 
จ.สุรำษฎร์ธำน/ีจ.เชียงรำย/ 
จ.พระนครศรีอยุธยำ) ด ำเนนิประชุม
ติดตำมและด ำเนินกิจกรรมขบัเคลือ่น 

เมษำยน 2564 ศูนย์คุณธรรม /4 จังหวัด 
 

๕. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม 
กิจกรรมที่ ๑ การจัดการความรู้เพื่อ

ขับเคลื่อนคุณธรรมระดบัพื้นที่ ในพื้นที่น า

ร่อง ๔ ภูมิภาค 

- จัดท าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

“การจัดการความรู้ออนไลน์” (KM : MK 

E-learning) 

ไตรมาสที่ ๓                 

(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ศูนย์คุณธรรม/พื้นที่กรณีศึกษา 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาโมเดลการ

จัดการความรู้ด้านคุณธรรมระดับพื้นที่

ของเครือข่ายทางสังคม 

- ทบทวนวรรณกรรม (Literature 

Review) และลงสัมภาษณ์เชิงลกึ

ไตรมาสที่ ๓                 

(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ศูนย์คุณธรรม /พื้นที่กรณีศึกษา 

 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
กรณีศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการสงัเคราะห์

และพัฒนาโมเดลการจัดการความรู้ 

กิจกรรมที่ ๓ การประชุมวิชาการด้าน

คุณธรรม  

จัดประชุมวชิาการ จ านวน ๓ ครั้ง 

ประกอบด้วย 

- ตอนที่ ๑ ทบทวนสถานการณ์คณุธรรมปี 

๒๕๖๓ (๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) 

- ตอนที่ ๒ เครื่องมือรายงานสถานการณ์

คุณธรรม (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

- ตอนที่ ๓ แนวโน้มสถานการณ์คณุธรรมปี 

๒๕๖๔ และกา้วต่อไปของการขับเคลื่อน

สังคมคุณธรรม (๑๐ มิถนุายน ๒๕๖๔) 

ไตรมาสที่ ๓                 

(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) 

กทม. 

 

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้เรื่อง

การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสงัคม 

(Social credit) ในสังคมไทย 

พัฒนาข้อเสนอโครงการและวางแผนการ

ด าเนินงานร่วมกับภาคีวิชาการ 

ไตรมาสที่ ๓                 

(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ศูนย์คุณธรรม 

๖. โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 
กิจกรรมที่ ๑ รายงานสถานการณ์
คุณธรรมสังคมไทยปี ๒๕๖๔ 
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ไตรมาสที่ ๓                 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ศูนย์คุณธรรม 

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาโมเดลการสร้าง
ระบบนิเวศมนุษย์เพื่อขับเคลื่อน
คุณธรรมในสังคมไทย 

๑. ทบทวนวรรณกรรม บทความ 
งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

๒. ด าเนนิการศึกษาพืน้ที่ที่มีศักยภาพ
หรือแนวปฏิบัตทิี่ดี (Best Practices) ในการ
ส่งเสริมมิติดา้นคุณธรรม ทัง้ในระดับชุมชน 
องค์กร และเครือข่าย 

 

ไตรมาสที่ ๓                 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ศูนย์คุณธรรม/พื้นที่กรณีศึกษา 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนากระบวนการ
สื่อสารเชิงบวก 

ทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีที่น าไปสู่การพัฒนากระบวนการ
สื่ อสารเชิ งบ วก ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ไตรมาสที่ ๓                 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ศูนย์คุณธรรม 
 

๗. โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team” 

๑.จัดกิจกรรมโครงการสื่อสรา้งสรรค์

คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓ 

  - แถลงข่าวเปิดตัวโครงการและเชิญชวน

ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ๙ ประเภท  

เดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

ศูนย์คุณธรรม/ 

ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 

๒. แถลงข่าวลงนามความร่วมมอืการ

ผลิตรายการโทรทัศนส์่งเสริมคุณธรรม 

“คุณธรรม คุณท าได้” ระหว่าง 

ศูนย์คุณธรรมกับสถานโีทรทัศนร์ัฐสภา 

(ออกอากาศรายการตอนแรก วันที่ ๑ 

พ.ค.๒๕๖๔) 

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

และออกอากาศทุกวันเสาร ์

เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 

ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา 

อาคารรัฐสภา 

 

๓.จัดอบรมหลักสตูรคุณธรรมจริยธรรม

สื่อมวลชน จ านวน ๑ รุน่ และอบรมแกนน า

สื่อเด็กและเยาวชนพลงับวก จ านวน ๑ รุ่น 

เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงแรมในกรุงเทพฯ ปริมณฑล 

๘. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 
กิจกรรมที่ ๑ การพฒันาระบบสารสนเทศ 

ในการให้บริการสมาชิกเครือข่ายองค์กร

คุณธรรม และวิทยากรคุณธรรมในการ

แลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

- การด าเนนิการพฒันาระบบฐานข้อมูลและ

ระบบเว็บไซต์  

ไตรมำสที ่ ๓ 
(เมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๔) 

 

ศูนย์คุณธรรม 

 

กิจกรรมที่ ๒ การพฒันาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารการติดตามกระบวนการ

ขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม (BI) 

- การด าเนินการพฒันาระบบฐานข้อมูล

และระบบเว็บไซต ์

ไตรมำสที ่ ๓ 
(เมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๔) 

 

ศูนย์คุณธรรม 

 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
กิจกรรมที่ ๓ การพฒันาระบบโมบาย 

แอพลิเคชันการให้บริการระบบสื่อสาร

สนเทศการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมเสมือนจริง

โดยใช้เทคโนโลยี AR 

- การด าเนนิการการพัฒนาระบบโมบาย 

แอพลิเคชัน เนื้อหาในการพฒันาสือ่

สารสนเทศการเรียนรู ้

ไตรมำสที ่ ๓ 
(เมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๔) 

 

ศูนย์คุณธรรม 

 

กิจกรรมที่ ๔ การพฒันาระบบสนบัสนุนการ

ด าเนนิงานของเจ้าหนา้ที่และการประเมนิผล

การปฏบิัติงาน (PMS) 

- การด าเนนิการการพัฒนาระบบสนับสนนุ

การด าเนินงานของเจา้หนา้ที่และการ

ประเมนิผลการปฏิบัติงาน (PMS) 

ไตรมำสที ่ ๓ 
(เมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๔) 

 

ศูนย์คุณธรรม 

 

๙. โครงการสื่อตามศาสตร์พระราชา (งบประมาณภายนอก) 
๑) จัดจ้ำงกำรพฒันำมำตรฐำนธุรกิจ

ด้ำนคุณธรรมควำมพอเพียงเพื่อ
ควำมยั่งยืน 

มิถุนำยน-กันยำยน 2564 
 

ศูนย์คุณธรรม 

 

๒) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครทูี่ 
น ำองค์ควำมรู้ไปสื่อสำรขยำยผล 
(รุ่น ๑-๑๐) 

พฤษภำคม 2564 
(อยู่ระหว่ำงกำรนัดหมำย) 

กทม. 

๓) กำรลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำง
ศูนย์คุณธรรมกับตลำดหลักทรพัย์-
แห่งประเทศไทย และเวทีเสวนำใน
ประเด็นธุรกิจ  “Sustainability 
and Moral” 

มิถุนำยน 2564 กทม. 

๑๐. โครงการย่อย Positive Parenting ภายใต้ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง (งบประมาณภายนอก) 
แผนงานการบูรณาการจัดการองค์ความรู้ 
ส ำรวจกำรข้อมูลสถำนกำรณ์ปญัหำ
ครอบครัวและรวบรวมผลวิเครำะห์ผล
ระดับจังหวัด 4 จังหวัด 

 

เมษายน-พฤษภาคม 

 
จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดอุดรธาน ี

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีแผนการพัฒนาศักยภาพ 
1. โครงกำรย่อย Positive Parenting 

กิจกรรมที่  ๑ พัฒนำแกนน ำพลังบวก 
คร้ังที่ ๒-๓ 

 

เมษายน-พฤษภาคม 



กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 
กิจกรรมที่ ๒ ภาคีครอบครัว (ระดับ

จังหวัด) ประชุมเชิงปฏบิัติการพฒันา

คณะท างานพฒันาครอบครัวและแกนน า

จากเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  

แผนงานการจัดการองค์ความรู้สื่อสาร

ต่อสาธารณะ 

กิจกรรมเวทีวิชาการ [Positive Parenting 

Against Violence Society PPP Model] 

น าเสนอรูปธรรมความส าเร็จ  

มิถุนายน กทม. 

แผนการบริหารจัดการโครงการ 
1. กำรพัฒนำระบบดิจิทลั จัดเก็บ

ข้อมูลของ ๔ จังหวัด และภำคี
ควำมร่วมมือ และให้ค ำปรึกษำกับ
พื้นที ่

2. กำรติดต่อประสำนจัดกำรงำน
เบิกจ่ำยและรวบรวมรำยงำน
น ำเสนอต่อแหล่งทนุ  

3. กำรก ำกับติดตำมโครงกำร ทั้ง
ประชุมติดตำมและลงพืน้ที ่

 

พฤษภาคม-มิถุนายน 

 

พฤษภาคม-มิถุนายน 

 

เมษายน-มิถุนายน 

 

กทม.และ ๔ จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ : รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

แผนการด าเนินงานประจ าไตรมาส ผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 

๑. โครงการสมัชชาคุณธรรม 
กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดสมัชชำคุณธรรมเชิงพื้นที่ในระดบั
จังหวัดและภูมิภำค ๔ ภำค 

๑. ประชุมออกแบบเครื่องมือด้านวิชาการ สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ ๒ ร่วมกับสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใน ๔ จังหวัด ได้แก่  จังหวัดอุดรธำนี  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ จังหวัดเชียงรำย  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
ได้เครื่องมือกำรรวบรวมฐำนข้อมูล และเครื่องมือส ำรวจ
ติดตำมผลกำรน ำประกำศเจตนำรมณ์ไปสู่กำรปฏิบัติ เครื่องมือ
กำรถอดบทเรียนองค์กรต้นแบบ  และกรอบกำรประเมิน
กระบวนกำรขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมปีที่ ๑-๒ ของทั้ง ๔ 
จังหวัด  มีผู้แทนหน่วยงำนด้ำนวิชำกำรเข้ำร่วมประชุมจำก  
๔ จังหวัด จ ำนวน ๗๕ คน   
๒. ประชุมหารือแกนน าเครือข่ายทางสังคมเพื่อเตรียมการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่  ๒ ของ ๔ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงรำย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดอุดรธำนี  
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ไตรมาส ๒ ไม่ได้ประชุมร่วมทุกเครือข่าย
เนื่องจากสถานการณ์โควิด) 
    - มีการประชุมความร่วมมือกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ทั้ง ๔ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา  
สุราษฎร์ธานี เพื่อวางแผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไก
เครือข่ายฯ ๔ จังหวัด โดยการท าบันทึกข้อตกลงเสริมหนุน
โครงการ MOA สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลไก
เครือข่ายทางสังคมทั้ง ๔ จังหวัด ผ่านส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด (อยู่ระหว่างกระบวนการท าบันทึกข้อตกลง MOA) 
- การขับเคลื่อนกิจกรรมส าคัญของกลไกเครือข่ายทางสังคม  
๔ จังหวัด (ยังไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด) 

กิจกรรมที่ ๒ การจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ จ านวน ๑ ครั้ง จากผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ 
และผู้แทนองค์กรภาคี ๑๖ องค์กร ครอบคลุม ๖ กลุ่มเครือข่าย
ทางสังคม จ านวน ๒๐ คน  ผลการประชุม ได้ร่าง กรอบแนวคิด
การจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศูนย์คุณธรรมเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 

กิจกรรมที่ ๓ สนับสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการสง่เสริมคุณธรรม 

๑. การสนับสนุนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
   ศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ
ประเมินชุมชน องค์กร อ าเภอ จังหวัดคุณธรรม เพื่อพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน ๙ ข้อ ๓ ระดับให้มี



แผนการด าเนินงานประจ าไตรมาส ผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 

ความชัดเจนและครอบคลุมการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ / มากข้ึน  โดยมีการน า
หลักเกณฑ์ใหม่ไปใช้ประเมินผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัดในไตรมาสที่ ๓-๔ 
ต่อไป 
๒. สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
ประเทศด้านวัฒนธรรมฯ 
    - ศูนย์คุณธรรม เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรม
ปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการขับเคลื่อน ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานปฏิรูปด้านคุณธรรม เพื่อให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการและการขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมคุณธรรมรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนงานส่งเสริม
คุณธรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
    -   คณะท างานปฏิรูปด้านคุณธรรม ได้มีการประชุม

คณะท างานปฏิรูปด้านคุณธรรม จ านวน ๒ ครั้ง  และได้จัดท า

แผนขับเคลื่อนกิจกรรม (Big Rock) การส่งเสริมคุณธรรมฯ 

ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี ๒๕๖๔ 

   - การจัดท าแผนปฏิบัติการกิจกรรมตามเป้าหมายย่อยที่ ๑ 

ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบ

ด้านคุณธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

    - การขับเคลื่อนกิจกรรมตามเป้าหมายย่อยที่ ๒ การยกย่อง

สื่อส่งเสริมคุณธรรม ผ่านโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม 

อวอร์ด ปี ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม 

๙ ประเภทในแประกาศยกย่องในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

 



แผนการด าเนินงานประจ าไตรมาส ผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 

 

๒.โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 

กิจกรรมที่  ๑ กำรอบรมพัฒนำ ศักยภำพวิทยำกร
ส่งเสริม คุณธรรม 
 

- จัดท ำโครงรำ่งหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร coach และ
หลักสูตร Re knowledge 

- กำรจัดท ำ คู่มือวทิยำกรส่งเสริมคุณธรรมและสื่อเผยแพร่
ประกอบกำรอบรมหลักสูตรวิทยำกรส่งเสรมิคุณธรรม 

- กำรอบรมวิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตร coach  
โดยจัดท ำขอบเขตงำน (TOR) กำรจัดอบรมและติดตำมให้
ค ำปรึกษำกับหนว่ยงำนวชิำกำรในพื้นที่ และอยู่ระหว่ำง 
กำรด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำจำ้ง 

- กำรอบรมวิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตร New 
Comer มีกำรเตรียมกำรจัดอบรมและกำรเปิดรับ
กลุ่มเป้ำหมำยตำมแผน 

กิจกรรมที่ ๒ กำรสนับสนนุกลไกขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรม 4 จังหวัด 
 

- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจ ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  

- ประชุมทีมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจังหวัด 4 จังหวัด
คุณธรรม เพื่อหำรือระบบกำรสนับสนุนงบประมำณและ
กำรติดตำมขับเคลื่อนแผนงำน ใน 4 จังหวัด 

๓. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม 

๓.๑ การส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
กิจกรรมที่ ๑ การส่งเสริมพัฒนากลุ่มประเด็นสู่องค์กร

คุณธรรม ในกลุ่มประเด็นภาคส่วนส าคัญๆ ทางสังคม 

๑. การพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม  
๑) ประชุมร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ส ำนักงำนเขต

พื้นที่ และผู้บริหำรโรงเรียนทั้ง ๔ จังหวัด เพื่อคืนข้อมูล

และแลกเปลีย่นเรียนรู้ระบบกำรประเมินผลโรงเรียน

คุณธรรมปี ๒๕๖๓  และก าหนดแผนการท างาน ๒ ระดบั 

คือ  

(๑) การพัฒนายกระดบัโรงเรียนเดมิเป็นแหลง่เรียนรู้ 

เป้าหมาย ๒๑ แห่ง   

(๒) การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมการขยายผลในปี 

๒๕๖๔ เป้าหมาย ๑๐๔ แห่ง 

๒)  ร่วมมือกบั มศว   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวัด 
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่ และผูบ้ริหำรโรงเรียนที่ตอบรับเข้ำ
ร่วมโครงกำร ใน 4 จังหวัด  เพื่อพฒันำยกระดับโรงเรียน
คุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ (ต่อเนื่องปี 2565) และกำร
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พัฒนำโรงเรียนคณุธรรมขยำยเพิ่ม ตามแผนข้างตน้ 

๒. การพัฒนาชุมชนตามมาตรฐาน  

๑) เครือข่ำยควำมสุขชุมชน ที่ได้รับธงเป็นชุมชนต้นแบบใน
ปี ๒๕๖๓ โดยร่วมมือกับ มศว ในกำรพัฒนำเครือข่ำย
ควำมสุขชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ จ านวน ๒๐ แห่ง 

๒) เครือข่ายกองทุนสวัสดิกำร เป็นองค์กรคุณธรรม  

โดยร่วมมือกับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ในกำรพัฒนำ
เครือข่ำยกองทุนสวัสดิกำร เป็นองค์กรคุณธรรมตำม
มำตรฐำนกองทุนสวัสดิกำรคุณธรรม จ ำนวน ๒๐ แห่ง 

๓. การพัฒนาธุรกิจคุณธรรมสู่ความย่ังยืน  

๑) ประสานความร่วมมือกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ในเรื่อง (๑) การแชร์ข้อมูลการพัฒนา 

sustainability SDG  ที่จะมีข้อมูลร่วมกับ ศูนย์

คุณธรรม ในประเด็นคุณธรรม (๒) Show case ธุรกิจที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับการพัฒนาตามหลัก

ธรรมาภิบาล (๓)  การให้รางวัล CG award กับ

ประเด็นร่วมด้านคุณธรรม และมีแผนการจัดเวที

ร่วมกันเพื่อบันทึกข้อตกลงร่วมมือ และการเสวนา  

Good Practice หัวข้อ ธุรกิจ  Sustainability and 

Moral 

๒) ระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงแผนงานส าคัญ 

ในโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนฯ  

(ระยะที่ ๒) ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) เกณฑ์มาตรฐานเครือข่าย

ธุรกิจคุณธรรมในการพัฒนาและน าไปใช้ในการส่งเสริม

ให้เกิดองค์กรธุรกิจคุณธรรม  ๒) เครือข่ายธุรกิจ

คุณธรรม เรยีนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา และ ๓) การจัด

เวทีเสวนาธุรกิจคุณธรรมสู่ความยั่งยืน โดยมีองคมนตรี

เป็นองค์ปาฐก และจัดท าบันทึกความร่วมมือกับ

ระหว่างศูนย์คุณธรรมและตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

๓) ประชุมเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนใน ๔ จังหวัด  

เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยมุ่งเป้าน ารูปธรรม
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ความส าเร็จในกลุ่มธุรกิจมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ

เป็น (Model) แก่ภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ ได้ 

กิจกรรมที่ ๒ การติดตาม บริหารจัดการและอ่ืนๆ เพื่อ

ติดตามสนับสนนุการพัฒนาคุณธรรมขององค์กร

หน่วยงานสู่รูปธรรม  

๑. ด ำเนินกำรจัดจ้ำง มศว  ในกำรพัฒนำโรงเร่ืองคุณธรรม 
๒. ด ำเนินกำรจัดจ้ำง มศว  ในกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมสุข

ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู ้
๓. ด ำเนินกำรจัดจ้ำงกบัมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ในกำร

พัฒนำเครือข่ำยกองทุนสวัสดิกำร เป็นองค์กรคุณธรรม  
๓.๒) พัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรอง 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานด้านคณุธรรม  

๑.๑ แผนการด าเนินงานในการทดลองใช้มาตรฐานด้าน
คุณธรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนาองค์กร
ด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” 

๑.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพฒันาองค์กร
ด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” คร้ังที่ ๑ ให้กับ ๒ องค์กร คือ 
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) และการทา่เรือแห่ง
ประเทศไทย 

๑.๓ แนวทางการปรบัปรุงเครื่องมือและร่างมาตรฐานด้าน
คุณธรรม  

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้กระบวนการรับรอง
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

ขอบเขตการด าเนินงานและแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
รับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

๔.โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม 

กิจกรรมที่ ๑ งำนพัฒนำวิทยำกรและผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง
พัฒนำคุณธรรม  

1. อบรมหลักสูตรโครงงำนคุณธรรม ออนไลน์ รุ่นที่ 2  
ครู-อำจำรย์ สพฐ.เข้ำอบรมเป็นพี่เลี้ยงโครงงำนคุณธรรม 
จ ำนวน 41๐ คน (จำกผู้ลงทะเบียน 9,451 คน)  
แล้วเสร็จ – อยู่ระหว่ำงตรวจสอบผู้มีสิทธิรับวุฒิบัตร 

2. พัฒนำหลักสูตรต้นทุนชีวิต ๑ หลักสูตร  

3. กำรแถลงข่ำวประชำสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ (ต้นทุนชีวิต 
องค์กรคุณธรรม) 

4. ท ำรำยกำร ถอดรหัสองค์กรคุณธรรม (Live)  
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนำภำคีส่งเสริมสร้ำงหลักสูตรร่วม ประสำน มสธ. พฒันำหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม ส ำหรับชุมชน 

จ ำนวน 1 หลักสูตร 
๕.โครงการสื่อสารเสริมสร้างสงัคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team” 
กิจกรรมที่  ๑ การต่อยอดพัฒนาทั กษะการสื่ อสาร

เสริมสร้างค่านิยมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

“MORAL Digital Team” 

บูรณาการงบประมาณการจัดหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม

สื่ อ ม ว ล ช น  แ ล ะ สื่ อ เ ด็ ก เ ย า ว ช น 

พลังบวก กับส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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(โดยจะจัดอบรมในไตรมาส ๓ ) 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม On Air  - ผลิต“รายการ THE VISION”  ที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือ

การผลิตรายการกับ บริษัท ไทยเคเบิล บอร์ดแคสติ้ง จ ากัด 

สัมภาษณ์มุมมอง แนวคิด วิสัยทัศน์ผู้บริหาร ตอนละ ๓๐ นาที 

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ทาง CABLE 

CHANNEL 37  HD และโครงข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทย  

จ านวน ๘ ครั้ง/ตอน   

- การผลิตรายการฮีโร่ต้านโกง  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 

ช่อง NBT จ านวน ๔ ตอน 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม Online ๑) มีการผลิตเนื้อหาเป็นอินโฟกราฟิกและเผยแพร่ข้อมูล

บทความ /วีดีทัศน/์คลิปผ่านสื่อออนไลน์  จ านวน ๙๐ ชิน้ 

๒) มีประชาชนเข้าถึงข้อมูลการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

Facebook Fanpage : “ศูนย์คุณธรรม Moral Center 

Thailand ของศูนย์คุณธรรม  จ านวน ๘๑,๑๐๔ คน 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรม On Ground ๑) เตรียมด ำเนินกำรโครงกำรประกวดสื่อสร้ำงสรรค์ อวอร์ด ปี 
๒๕๖๓  งบประมำณ ๑ ล้ำนบำท    
๒) จัดโครงกำรสื่อสร้ำงสรรค์ค่ำนิยมคุณธรรมของสังคมไทย  
ในปี ๒๕๖๔ โดยส ำนักงำนกองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและ
สร้ำงสรรค์ ร่วมสนับสนุนงบประมำณ จ ำนวน ๑ ล้ำนบำท  
ในกิจกรรมส ำคัญ  ได้แก่  กำรสร้ำงเครือข่ำยสื่ อมวลชน  
จัดฝึกอบรมหลักสูตรสื่อคุณธรรมส ำหรับสื่อทั่วไป และสื่อเด็ก
และเยำวชนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค และจะมีกำรลงนำม 
MOU เพื่อด ำเนินโครงกำรร่วมกันต่อไป  
๓) กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และ
สื่อสำรสำธำรณะ จ ำนวน ๓ ครั้ง ผลกำรด ำเนินกำรมีกำร
แต่ งตั้ งคณะท ำงำนอ ำนวยกำรโครงกำรสื่ อสร้ำงสรรค์
คุณธรรมอวอร์ด จ ำนวน ๑ คณะ และแต่งตั้งคณะท ำงำน
คัดเลือกสื่อสร้ำงสรรค์คุณธรรม อวอร์ด จ ำนวน ๙คณะ/
ประเภท  ซึ่ งมีคณ ะท ำงำน  ๑๐  คณ ะ ร่วมกันก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกสื่อสร้ำงสรรค์คุณธรรมแล้ว คณะละ ๑ 
ครั้ง อยู่ระหว่ำงประกำศเชิญชวนส่งผลงำนถึงวันที่  ๓๐ 
เมษำยน ๒๕๖๔ และด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรคัดเลือก
ประกำศยกย่องต่อไป 

๖. โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 
กิจกรรมที่ ๑ จัดท ารายงานสถานการณ์คุณธรรมของ จัดท ารายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ประกอบด้วย 
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สังคมไทย ๓ งาน คือ 
๑. ประมวลสถานการณ์คุณธรรมจากเอกสารและข่าว  
แนวคิด ทฤษฎี การประมวลภาพรวมสถานการณ์คุณธรรม 

ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๓ และตน้ป ี๒๕๖๔ และแผนการด าเนนิงาน 
๒. ส ารวจสถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วัดคุณธรรม ๖ 

ภูมิภาค  
ข้อเสนอโครงการและแผนการด าเนินงานโครงการส ารวจ

สถานการณ์คุณธรรมด้วยตัวชี้วดัคุณธรรม ๖ ภูมิภาค 
๓. ส ารวจต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ๖ ภูมิภาค 
ข้อเสนอโครงการและแผนการด าเนินงานโครงการส ารวจ

ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ๖ ภูมิภาค 
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาและพัฒนาโมเดลการสร้างระบบ
นิเวศมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย 

กรอบแนวทางการพฒันาระบบนิเวศมนุษย์ ขอบเขตการ
ด าเนินงาน และแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงบวก ข้อเสนอโครงการและแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนา
กระบวนการสื่อสารเชิงบวก 

๗. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม 
กิจกรรมที่ ๑ การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม

ระดบัพื้นที่ ในพื้นที่น าร่อง ๔ ภมูิภาค 

แผนการด าเนนิงานและโครงร่างการพัฒนาหลักสูตร “การ
จัดการความรู้ออนไลน์” (KM : MK E-learning) จ านวน ๔ 
ตอน รวมทั้งแผนดา้นการผลิต (Production) บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร KM-MK E-learning   

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาโมเดลการจัดการความรู้ด้าน

คุณธรรมระดับพื้นที่ของเครือข่ายทางสังคม 

แผนการลงพืน้ที่ถอดบทเรียนกรณีศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนา
โมเดลการจัดการความรู้ดา้นคณุธรรมระดับพื้นที่ของเครือข่าย
ทางสงัคม ๔ ภูมิภาค 

กิจกรรมที่ ๓ การประชุมวิชาการด้านคุณธรรม  ประเด็นจัดประชุมวชิาการ จ านวน ๓ ประเด็น โดยก าหนดจัด

ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกอบไปด้วย 

     ตอนที่ ๑ ทบทวนสถานการณ์คุณธรรมปี ๒๕๖๓ (๓๐ 

เมษายน ๒๕๖๔) 

ตอนที่ ๒ เครื่องมือรายงานสถานการณ์คุณธรรม (๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔)  

ตอนที่ ๓ แนวโน้มสถานการณ์คณุธรรมปี ๒๕๖๔ และก้าว

ต่อไปของการขับเคลื่อนสังคมคณุธรรม (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการปรับใช้กลไก

ระบบเครดิตสงัคม (Social credit) ในสังคมไทย 

กรอบการศึกษาแนวคิดและ 

ความเป็นไปได้ในการปรบัใช้กลไกระบบเครดิตทางสังคม 
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๘. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการ

สมาชิกเครือข่ายองค์กรคุณธรรม และวิทยากรคุณธรรม 

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

- การพัฒนาชุดข้อมูลหลัก “บัญชีข้อมูลองค์กรเครือข่ำยส่งเสริม

คุณธรรม"  ซึ่งจะเป็นข้อมูลสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร 

ได้แก่  การด าเนินงานสมัชชาคุณธรรม และ การส่งเสริม

คุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ตามมาตรฐานที่ ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ก าหนด  

- การพัฒนาระบบในการเชื่อมโยง (API) ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การ

เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (open data) 

- ก า ร ป รั บ ป รุ ง ฐ า น ข้ อ มู ล อ ง ค์ ก ร เค รื อ ข่ ำ ย ข อ ง 

ศูนย์คุณธรรม รวมทั้งสิ้น 4,๔๐๐ องค์กร และฐำนข้อมูลองค์กร
เครือข่ำยประกำศเจตนำรมณ์สมัชชำคุณธรรม ๕๐๖ องค์กร 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

การติดตามกระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม (BI)  

- การพัฒนาออกแบบมาตรฐานในการจัดท าฐานข้อมูล และการ
พัฒนาระบบติดตามการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม เพื่อก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูล จากองค์กร
ที่มีการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
จ านวน ๕๐๖ องค์กร   

- กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลในกำรเชื่อมโยง ทั้ง ๓ ส่วน  
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสมาชิกองค์กรภาคี
เครือข่าย และฐานข้อมูลวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามประกาศ
เจตนารมณ์สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของศูนย์คุณธรรม 

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาระบบโมบายแอพลิเคชันการ

ให้บริการระบบสื่อสารสนเทศการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี AR 

- การพัฒนาระบบโมบายแอปพลิเคชันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

คุณธรรมเสมือนจริง (AR) โดยการออกแบบระบบการเรียนรู้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระราชา ผ่านโมบายแอพลิเคชัน 

- การพัฒนาระบบในการจ าลองหลักการท าเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อ

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถศึกษาเรียนรู้ทดลองปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ใน

รูปแบบเสมือนจริง 

กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินงาน

ของเจ้าหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS)  

- ขอบเขตงำนกำรจ้ำงผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำระบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบั ติ งำน (Performance Management 
System–PMS) 

- การวางแผนในการพัฒนาระบบและคัดเลือกผู้ประกอบการใน
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การด าเนินงานการพัฒนาระบบตามขอบเขตงาน 

กิจกรรมอ่ืนๆ เพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการ 

รายไตรมาสที่ก าหนด  

- การพัฒนาระบบประเมินวัดระดับองค์กรคุณธรรม (Moral 

Organization Index: OI) ทั้ง 9 ข้อ ตามแนวทางการส่งเสริม

และพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพื่อออกแบบเครื่องมือกลไกในการ

ตรวจสอบและประเมินตนเอง ขององค์กรต่างๆ ในเครือข่ายทาง

สังคม และการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม  

ในการวางแผนยกระดับการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 

- การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) และ

ระบบการลงทะเบียนหลักสูตรการจัดการความรู้สู่การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม (KM For Social Change) .รุ่นที่ 2  

ผ่านหน้าเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม 

- การพัฒนาระบบแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการให้บริการ, การลงทะเบียน, การส ารวจข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์ เพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลกลางของศนูย์คุณธรรม

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- การปรับปรุงระบบภาพและเสียงภายในห้องประชุมศูนย์คุณธรรม 

เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการการประชุมได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพเพิ่ มขึ้น และการจัดอบรมการใช้งานให้กับ

เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมในการใช้งานห้องประชุมและการจัดการ

ระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) เพื่อรองรับการด าเนินงานใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

- การปรับปรุงโครงสร้างระบบฐานข้อมูล การออกแบบ การจัด

ประเภทหมวดหมู่ข่าว การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลประเด็น

คุณธรรม เพื่อใช้ในการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (Dashboard) 

ระบบรายงานข่าวสถานการณ์คุณธรรม ประจ าปี 2564 

๙. โครงการสื่อศาสตร์ตามรอยพระราชา (งบประมาณภายนอก) 
กิจกรรมที่ ๑ เปิดช่องทางตลาดทัวร์ตามรอย  ๑. กิจกรรมตำมรอยพระรำชำ  สำมำรถเชิญชวนครู-อำจำรย์ 

(โรงเรียนและมหำวทิยำลัยทั่วประเทศ) เข้ำร่วมกิจกรรม 
ตำมรอยพระรำชำ จ ำนวน ๒ ครั้ง จ ำนวนครูที่เข้ำร่วม 
๖๐ คน เพื่อให้คุณครู/อำจำรย์น ำควำมรูไ้ปสื่อสำร 
ขยำยผลสู่เด็กเยำวชนต่อได ้

๒. เตรียมกำรจัดกิจกรรม CEO ทัวร์ตำมรอย ร่วมกับ 
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ภำคีควำมร่วมมือ เช่น ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สมำคมกำรจัดกำรงำนบุคคลแห่งประเทศไทย และองค์กร
ธุรกิจต้นแบบ เรียนรู้หลักปรัชญำพอเพียงกับหลัก SDG 
เพื่อน ำไปใช้พัฒนำพนักงำนในองค์กรธุรกิจ  

๑๐. โครงการย่อย Positive Parenting ภายใต้ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง (งบประมาณภายนอก) 
แผนงานการบูรณาการจัดการองค์ความรู้ 
ส ำรวจข้อมูลสถำนภำพปัญหำและประเมินผลกำร
เปลี่ยนแปลง ระดบัจังหวัด 4 จังหวัด 

๑. จัดประชุมภำคส่วนกลำง ผ่ำนระบบออนไลน์ ๑ คร้ัง  
เพื่อพิจำรณำเครื่องมือที่บูรณำกำรแล้วเสร็จ มำจัดท ำ 
ในรูปแบบออนไลน์ ก่อนส่งให้ภำควิชำกำรในพื้นที่ต่อไป 

๒. จัดประชุมภำคีวิชำกำร ๔ จังหวดั ผ่ำนระบบออนไลน์ ๒ 
คร้ัง ได้แก ่
   ๑) กำรประชุมติดตำมกำรคัดเลือกพื้นที่น ำร่อง  
กำรจัดท ำสัญญำจำ้ง     
   ๒) กำรประชุมนัดหมำยเตรียมกำรพื้นที่เป้ำหมำยและ
เชิญแกนน ำเข้ำประชุมพฒันำศกัยภำพ  

แผนงานโครงการย่อย ๑ Positive Parenting 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนำแกนน ำพลังบวก 
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนำภำคีครอบครัว 
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนำครอบครัวพลังบวก 

จัดประชุมเวทีพฒันาแกนน าพลงับวกทีมนักวชิาการและผู้แทน
ชุมชนพื้นทีน่ าร่องในพืน้ที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๒) จังหวัดเชียงราย ๓) จงัหวัดสุราษฎร์ธานี  
ได้รับทราบข้อมูล บริบทพื้นทีน่ าร่อง และให้ความรู้ในการ
จัดระบบพี่เลีย้งชุมชน รู้ทักษะ 5 ด้าน  รวมถึงเป้าหมายการ
พัฒนาครอบครัวพลังบวกเพื่อเตรียมครอบครัวเข้าค่าย 

แผนการบริหารจัดการโครงการ 
๑. กำรพัฒนำระบบดิจิทัล เพื่อเป็น Platform 

ศูนย์กลำงของข้อมูลกำรสื่อสำรของโครงกำร 
และให้ค ำปรึกษำกับพื้นที่ 

๒. กำรติดต่อประสำนจัดกำรงำนเบิกจ่ำยและ
รวบรวมรำยงำนน ำเสนอต่อแหล่งทุน  

๓. กำรก ำกับติดตำมโครงกำร ทั้งประชุมติดตำม  

๑. ท ำสัญญำสนับสนุนกำรวิจัยแล้วเสร็จและเบิกจ่ำยเงินงวดที่ ๑ 
ให้กับคณะแพทยศำสตร์ศิริรำช พยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล 
เพื่อด ำเนินโครงกำรย่อย Healthy Gamer และมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อด าเนินโครงการย่อย Family 

Violence  

๒. ท าสัญญาสนับสนุนภำคีวิชำกำรด ำเนินโครงกำร Positive 

Parenting และเบิกจ่ำยเงินงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑ จังหวัด  

คือ ภำคเหนือ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง และอยู่ระหว่ำง
เตรียมเอกสำรอีก 3 จังหวัด 

๓. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ๖ เดือน ให้กับ สถำบันวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

 


