สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แบบประเมินองค์การมหาชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) –1

เอกสารแนบ

แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์ ตาม (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
1. ดำเนินงำนตำมโยบำยรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสังคมไทย
2. สนับสนุนกำรรวมพลังของเครือข่ำยทำงสังคม และประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน รวมทั้งกำรจัด ประชุมสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติที่สอดคล้องกับแนวทำงหรือกรอบกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ พ.ศ.2550 เพื่อพัฒนำคุณธรรมควำมดีที่เหมำะสม
กับบริบทของสังคมไทย
3. ดำเนินกำรและสนับสนุนกำรศึกษำวิ จัย ค้นคว้ำ พัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับกำรปลูกฝังคุณธรรมควำมดีในสังคมไทยและนำนำชำติ เผยแพร่องค์ควำมรู้ รณรงค์
ปลูกจิตสำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ำยทำงสังคม และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณธรรมควำมดี
4. ส่งเสริมกำรสร้ำงและพัฒนำมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้กับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำคประชำสังคม ภำคประชำชน รวมทั้งพัฒนำกระบวนกำรรับรองกำรเป็น
องค์กรคุณธรรม
5. จัดกำรกองทุนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตำมที่รัฐบำลร่วมมือกับภำคเอกชนและประชำชนจัดตั้งขึ้น
วิสัยทัศน์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เป็นองค์กรกลำงในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข
ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมควำมร่วมมือประชำรัฐ เพื่อขับเคลื่อนงำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรพัฒนำมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำนวัตกรรมองค์ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) –2

เอกสารแนบ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สื่อรณรงค์เพื่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนคุณธรรม จริยธรรมกับนำนำชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดีของศูนย์คุณธรรม
ผลผลิต
1. มีจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม 4 จังหวัด มีต้นแบบหรือโมเดลจังหวัดคุณธรรม เพื่อใช้ในกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด 2
โมเดล
2. มีชุมชน/องค์กรประกำศเข้ำร่วมเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ รวม 500 องค์กร
3. เกิดกำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ 1 ครั้ง และในภูมิภำค 4 ครั้ง มีองค์กรร่วมขับเคลื่อนสมัชชำคุณธรรม 100 องค์กำร
4. เกิดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จำนวน 5 เรื่อง
ผลลัพธ์
1. ประชำชนมีพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรม 51,500 คน
2. เกิดชุมชน/องค์กรที่มีกำรส่งเสริมคุณธรรม 500 แห่ง
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เอกสารแนบ

แบบประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การประเมินองค์การมหาชน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชนและ ส่วนที่ 2 การประเมินผู้อานวยการองค์การมหาชนดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประกอบด้วย 5องค์ประกอบ ดังนี้
1. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน งำนประจำ งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งองค์กำรมหำชน
งำนตำมกฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based) (บังคับประเมิน
2. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based)
3. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภำค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนหลำยพื้นที่หรื อหลำยหน่วยงำน (Area Based)
4. ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล และกำรให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ
(Innovation Based) รวมทั้งกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร (บังคับประเมิน
5. ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำประเทศ ตำมแผนหรือนโยบำยระดับชำติ นโยบำยของรัฐบำล (Potential Based) ประกอบ
กับผลกำรประเมินโดยองค์กรภำยในและภำยนอกประเทศ (บังคับประเมิน
ส่วนที่ 2 การประเมินผู้อานวยการองค์การมหาชนประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้
2.1กำรประเมินผลงำนผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน (ตัวชี้วัดตำมสัญญำจ้ำงผู้อำนวยกำร ผลกำรประเมินองค์กรและงำนอืน่ ๆที่คณะกรรมกำรมอบหมำยดำเนินกำร (Extra
Assignment) (ถ้ำมี
2.2 สมรรถนะทำงกำรบริหำรของผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
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เอกสารแนบ

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจั ดตั้ง
องค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based) (บังคับประเมิน)
วัตถุประสงค์การจัดตั้งตาม
กฎหมาย

ยุทธศาสตร์องค์การมหาชน

แผนยุทธศาสตร์ชาติที่
เกี่ยวข้อง/ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ 2. สนับสนุนกำรรวมพลัง ยุทธศำสตร์ที่ 1ส่งเสริมควำม ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :
ของเครือข่ำยทำงสังคม และ ร่วมมือประชำรัฐ เพื่อ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ประสำนควำมร่วมมือกับทุก ขับเคลื่อนงำนด้ำนคุณธรรม ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ภำคส่วน รวมทั้งกำรจัด
จริยธรรม
และเสริมสร้ำงศักยภำพ
ประชุมสมัชชำคุณธรรม
คน
แห่งชำติที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ที่ 2ส่งเสริมกำร แผน 12 : ประเด็น
แนวทำงหรือกรอบกำร
พัฒนำมำตรฐำนด้ำน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำร คุณธรรม จริยธรรม
เสริมสร้ำงและพัฒนำ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติตำม
ศักยภำพทุนมนุษย์
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
นโยบำยรัฐบำล :
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณธรรม
ประเด็นที่ 3.6 จัด
แห่งชำติ พ.ศ.2550 เพื่อ
ระเบียบสังคม สร้ำง
พัฒนำคุณธรรมควำมดีที่
มำตรฐำนด้ำนคุณธรรม
เหมำะสมกับบริบทของ
จริยธรรม และธรรมำภิ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2560

ผลการดาเนินงาน (ปี)
2557 2558 2559

1.1 กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรสมัชชำ
คุณธรรมในระดับต่ำง ๆ (ตัวชี้วัดใหม่
1.1.1จำนวนองค์กรเครือข่ำยที่ร่วม
ขับเคลื่อนกระบวนกำรสมัชชำคุณธรรม
ในระดับต่ำงๆ

จำนวนองค์กร/เครือข่ำยไม่น้อยกว่ำ
100 องค์กร

45

52

78

1.1.2 จำนวนองค์ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมที่ องค์ควำมรู้ไม่น้อยกว่ำ 4 เรื่อง
ได้จำกกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรสมัชชำ
คุณธรรมในระดับต่ำงๆ (เรื่อง

-

-

3

1.2 องค์กรที่มีกำรส่งเสริมคุณธรรมด้ำน
ใดด้ำนหนึ่ง หรือหลำยด้ำนใน 4 ด้ำน
(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ

-

-

410
(นับ
สะสม

องค์กรที่มีกำรดำเนินงำนส่งเสริม
คุณธรรมด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือทั้งสี่
ด้ำนไม่น้อยกว่ำ 500 องค์กร
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เอกสารแนบ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งตาม
กฎหมาย

ยุทธศาสตร์องค์การมหาชน

สังคมไทย
ข้ อ 3. ด ำ เนิ น ก ำ ร แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น กำรศึ กษ ำวิ จั ย
ค้ น คว้ ำ พั ฒ นำองค์ ค วำมรู้
และนวัต กรรม เกี่ ย วกั บ กำร
ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมควำมดี ใ น
สั ง คม ไท ยแล ะนำนำชำติ
เผยแพร่อ งค์ ค วำมรู้ รณรงค์
ปลู ก จิ ต ส ำนึ ก ด้ ำ นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมให้กับเครือข่ำยทำง
สั ง คม และเป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับกำรพัฒ นำคุณ ธรรม
ควำมดี
ข้อ 4. ส่งเสริมกำรสร้ำงและ
พัฒนำมำตรฐำนด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคธุรกิจ ยุทธศำสตร์ที่ 3พัฒนำ
ภำคประชำสังคม ภำค
นวัตกรรมองค์ควำมรู้ดำ้ น
ประชำชน รวมทั้งพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรม
กระบวนกำรรับรองกำรเป็น

แผนยุทธศาสตร์ชาติที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมายปี 2560
ผลการดาเนินงาน (ปี)
เกี่ยวข้อง/ประเด็นที่
2557 2558 2559
เกี่ยวข้อง
สิ้นปีงบ
บำลให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของ (ตัวชี้วัดใหม่
ฯ
รัฐและประชำชนทั่วไป
2559)
โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12
คำนิยำม
ประกำรตำมนโยบำยของ
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม หมำยถึง องค์กรหรือเครือข่ำยองค์กรทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ภำค
คณะรักษำควำมสงบ
ประชำชน ทั้งที่เป็นนิติบุคคล และมิใช่นติ ิบุคคล ที่ศูนย์คุณธรรมได้ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนให้เข้ำร่วมเป็น
แห่งชำติที่ได้ประกำศไว้
เครือข่ำยองค์กรส่งเสริมคุณธรรม โดยองค์กรนั้นมีกำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้ำนต่ำง ๆ โดยเน้น
แล้ว
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำนก็ได้ ให้กบั บุคลำกรในองค์กรหรือประชำชนทั่วไป ซึ่ง
นโยบำยกระทรวง
อำจเป็นกิจกรรมใหม่หรือต่อยอดจำกกิจกรรมเดิม และมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมนั้นด้วย
กำรวัดผล
วัฒนธรรม : ยุทธศำสตร์
วัดจำกรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนส่งเสริมกิจกรรมรำยองค์กรที่ครอบคลุมจำนวน รูปแบบของกิจกรรม
ที่ 2 เสริมสร้ำงคุณธรรม
จำนวนคนเข้ำร่วม และผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจำกกำรดำเนินงำน
จริยธรรม ค่ำนิยมและ
ทั้งนี้องค์กร ต้องมีการประกาศตนว่าเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (มีเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร) และ
ควำมเป็นไทย
องค์กรนั้นต้องมีการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมด้านใด ด้านหนึ่ง ตามกาหนดไว้หลังจากทีป่ ระกาศตนแล้ว
แผนแม่บทส่งเสริม
ต่อไป
คุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่
1 (พ.ศ.2559 – 2564
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพ

1.3 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และเผยแพร่สู่
สำธำรณะ
1.3.1 จำนวนองค์ควำมรู้ใหม่ที่

17
เรื่อง

30
เรื่อง

สำมำรถพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ที่แล้ว
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) –6

เอกสารแนบ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งตาม
กฎหมาย
องค์กรคุณธรรม

ยุทธศาสตร์องค์การมหาชน

แผนยุทธศาสตร์ชาติที่
เกี่ยวข้อง/ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
คน
แผน 12 : ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพทุนมนุษย์

ตัวชี้วัด

พัฒนำแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ.
2560(เรื่อง

เป้าหมายปี 2560

ผลการดาเนินงาน (ปี)
2557 2558 2559

เสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้
ไม่ต่ำกว่ำ 30 เรื่อง

-

นิยำม
องค์ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมหมำยถึง รำยงำนผลกำรศึกษำวิจยั ผลกำรสรุปบทเรียนหรือถอดองค์ควำมรู้ บทควำมทำง
วิชำกำร หลักสูตรกำรพัฒนำหรือฝึกอบรมฯ ที่มีเนื้อหำสำระเกีย่ วกับคุณธรรม (Content) ขั้นตอน วิธีกำร กระบวนกำร
ปลูกฝัง บ่มเพำะ ส่งเสริม (Process/How to) มำตรฐำนหรือเกณฑ์ในกำรวัด/ประเมินด้ำนคุณธรรม
- กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ หมำยถึง องค์ควำมรู้ ประเภทต่ำงๆ ดังนี้
1 หลักสูตรที่มีกำรนำไปฝึกอบรมจริง 2 ชุดควำมรู้ 3 ผลงำนวิจัย 4 เครื่องมือหรือคู่มือต่ำงๆ
เงื่อนไข: องค์ความรู้นั้น ศูนย์คุณธรรมเป็นผู้จัดทา/พัฒนา/ปรับปรุง/ถอดองค์ความรู้เอง และนาองค์ความรูเ้ หล่านัน้
ไปเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม ส่งให้หน่วยงานเครือข่าย เพื่อนาไปเผยแพร่
และส่งให้ห้องสมุดโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ผู้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
หรือสามารถนามาปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรืองานที่กระทาอยู่

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) –7

เอกสารแนบ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งตาม
กฎหมาย

ยุทธศาสตร์องค์การมหาชน

ยุทธศำสตร์ที่ 3พัฒนำ
นวัตกรรมองค์ควำมรู้ดำ้ น
คุณธรรม จริยธรรม

ยุทธศำสตร์ที่ 1ส่งเสริมควำม
ร่วมมือประชำรัฐ เพื่อ
ขับเคลื่อนงำนด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 2ส่งเสริมกำร
พัฒนำมำตรฐำนด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม

แผนยุทธศาสตร์ชาติที่
เกี่ยวข้อง/ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน
แผน 12 : ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพทุนมนุษย์

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี :
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน
แผน 12 : ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2560

ผลการดาเนินงาน (ปี)
2557 2558 2559

1.3.2 จำนวนองค์กร/หน่วยงำนที่นำ มีหน่วยงำนไม่น้อยกว่ำ 5 องค์กร/
องค์ควำมรู้ของศูนย์คุณธรรมที่พฒ
ั นำ ไป หน่วยงำน นำองค์ควำมรู้ของศูนย์
เผยแพร่สู่สำธำรณะ โดยจัดเป็นหลักสูตร คุณธรรมไปจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม
ฝึกอบรม

-

5
องค์กร/

-

หน่วยง
ำน

คำอธิบำย
พิจำรณำจำกจำนวนองค์กร/หน่วยงำนที่นำองค์ควำมรู้ของศูนย์คุณธรรมที่พฒ
ั นำ ไปเผยแพร่สู่สำธำรณะ โดยจัดเป็น
หลักสูตรฝึกอบรม หรือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรม
เงื่อนไข : องค์ความรู้ในการฝึกอบรม ต้องไม่นับซ้า

1.4 กำรพัฒนำต้นแบบหรือโมเดลจังหวัด
คุณธรรม เพื่อใช้ในกำรส่งเสริมกำร
ขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด(ตัวชี้วัด
ใหม่

ต้นแบบหรือโมเดลจังหวัด
คุณธรรม 2 Model

-

-

-

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) –8

เอกสารแนบ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งตาม
กฎหมาย

ยุทธศาสตร์องค์การมหาชน

แผนยุทธศาสตร์ชาติที่
เกี่ยวข้อง/ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
ศักยภำพทุนมนุษย์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายปี 2560

ผลการดาเนินงาน (ปี)
2557 2558 2559

คาอธิบาย
กำรดำเนินกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดคุณธรรม 4 จังหวัด นำร่อง ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ พิจิตร รำชบุรี พัทลุง เพื่อ
พัฒนำต้นแบบหรือโมเดลจังหวัดคุณธรรม เพื่อใช้ในกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัตกิ ำรส่งเสริม
คุณธรรมระดับจังหวัดจำนวน 2 โมเดล
เครื่องมือหรือ Model จังหวัดคุณธรรม หมำยถึง ชุดควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด
หรือจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ที่มีเนื้อหำสำระครอบคลุม
1 พื้นที่จังหวัดคุณธรรม ได้แก่ ควำมเป็นมำ เหตุผลควำมจำเป็น แนวคิด หลักกำร กระบวนกำรฯ
2 รูปแบบของแต่ละจังหวัด ได้แก่ รูปแบบ ขั้นตอน รวมผลลัพธ์ ผลกระทบจำกกำรดำเนินกำร กลไก บทบำทของภำค
ส่วนต่ำง ๆ กิจกรรมในแต่ละขั้นตอน กระบวนกำรส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ตั้งแต่เริ่มโครงกำร
3 แนวทำงกำรใช้ต้นแบบเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมขยำยผลในกำรจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรมในระดับจังหวัด ตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับที่ 1
การวัดผล
มีกำรดำเนินกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดคุณธรรม 4 จังหวัดนำร่อง เพือ่ พัฒนำต้นแบบหรือโมเดลจังหวัด
คุณธรรม เพื่อใช้ในกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด 2 โมเดล และ
จัดพิมพ์หรือจัดทำเป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิคส์ ส่งมอบให้คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ และหรือจังหวัดเพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) –9

เอกสารแนบ

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)
ตัวชี้วัด

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผลการดาเนินงาน (ปี)
2557

2558

2559

ร้อยละ 100

-

-

-

2.1.1 ร้อยละกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำง ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน

ร้อยละ 100

-

-

-

2.1.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นข่ำวที่ทันต่อสถำนกำรณ์

ร้อยละ 100

-

-

-

ร้อยละ 75
(เจ้ำภำพ: กรมประชำสัมพันธ์

-

-

-

2.1 กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน

2.1.3 ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยทีร่ ับรู้และเข้ำใจในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
สำคัญของรัฐบำล

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม
2559 เรื่ อ งกำรสร้ ำ งควำมรั บ รู้ ค วำม
เข้ำใจแก่ประชำชน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) –10

เอกสารแนบ

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 3ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภำค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนหลำยพื้นที่หรือหลำยหน่วยงำน (Area
Based)
-

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) –11

เอกสารแนบ

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้งการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (บังคับประเมิน)

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน (ปี)
2557

2558

2559

1. ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำร
ให้บริกำร

-

-

-

2. ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

-

-

-

3. กำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน

-

-

-

4. ข้อเสนอกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำน

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ร้อยละ 80 และ องค์กำรมหำชนเสนอรำยงำนผลกำรปรับปรุงงำนตำมผล
กำรสำรวจของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมกำรองค์กำร
มหำชน
ร้อยละ 96
(เป้ำหมำยตำมมติคณะรัฐมนตรี
คะแนนประเมิน ตั้งแต่ 4.0000 ขึ้นไป
(รำยละเอียดเกณฑ์กำรให้คะแนน ปรำกฏตำมคู่มือกำรประเมินผลตัวชี้วัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)
1) เรื่อง ระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library System) ส่งเสริมมุม
คุณธรรม
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ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 4 ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน (ต่อ)
1. ชื่อเรื่อง ระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library System) ส่งเสริมมุมคุณธรรม
2. สภาพในปัจจุบัน/สิ่งที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุง โดยคานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน
ศูนย์คุณธรรมไม่มีระบบห้องสมุดดิจิตัลในองค์กร เป็นกำรนำหนังสือที่ศูนย์ผลิตมำจัดวำงบนชัน้ หนังสือ และกำรส่งหนังสือ หรือองค์ควำมรู้ที่ศูนย์ผลิตส่งให้กับองค์กรเครือข่ำยคุณธรรม และ
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ให้นำหนังสือไปจัดวำงในมุมคุณธรรม ที่ศูนย์คุณธรรมเคยประสำนให้มีกำรจัดไว้ในห้องสมุด
3. กลไก/วิธีการที่องค์การมหาชนใช้ในการดาเนินการ
ระบบห้องสมุดดิจทิ ัล (Digital Library System) ดำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงระบบห้องสมุดดิจทิ ัล ในรูปแบบ เว็บไซต์ และ แอพลิเคชั่นให้มีคุณภำพที่ทนั สมัย มุ่งเน้น ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร และกำรจัดบริกำรส่งเสริมมุมคุณธรรมซึ่งให้บริกำรในรูปแบบของสิ่งพิมพ์อิเลิคทรอนิคส์ (E-book , สื่อสังคม (Social Media เช่น งำน Infographic, Clipที่เกี่ยวข้องกับงำนคุณธรรม
ควำมดี, Clipข่ำวต่ำง ๆ ให้กับองค์กรเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพื่อเป็นแหล่งกำรในกำรเผยแพร่ องค์ควำมรู้ งำนวิชำกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม สู่กำรพัฒนำสังคมคุณธรรม
4. ผลงาน/ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบบห้องสมุดดิจิทลั (Digital Library System)
- ไตรมาสที่ 1 : กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น ให้รวดเร็วทันสมัยขึ้น
เป้ำหมำย ระบบและเครือแม่ข่ำยสำมำรถให้ปริกำรประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ตลอดเวลำ24 ชม.
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- ไตรมาสที่ 2 : กิจกรรม รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และสื่อส่งเสริมคุณธรรมประเภทต่างๆ ของหน่วยงานองค์กรเครือข่ายนาเข้าระบบ
เป้ำหมำย มีฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคม (Social Media) ในรูปแบบต่ำงๆ ที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำ 100 รำยกำร
- ไตรมาสที่ 3 : กิจกรรม การจัดทาเมทาดาตา(Meta Data)ของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
เป้ำหมำย สำมำรถสืบค้นข้อมูลรำยกำรต่ำงๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเพิ่ม % ในควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
- ไตรมาสที่ 4 : กิจกรรม การให้บริการระบบห้องสมุดดิจิทัล ส่งเสริมมุมคุณธรรม
เป้ำหมำย % สถิติผู้ใช้บริกำรระบบห้องสมุด ส่งเสริมมุมคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) –14

เอกสารแนบ

ส่วนที่ 1 การประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล (Potential
Based) (องค์กำรมหำชนจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดเป้ำหมำยผลผลิตรำยไตรมำส และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรรำยไตรมำส)
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติกับยุทธศาสตร์องค์การมหาชน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ยุทธศาสตร์ท1ี่ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(แผน 12 (ปี 60-64
ตัวชี้วัดที่ 1 ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
SDGs
ข้อ 16 สังคมเป็นสุข : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำมยุติธรรม และสร้ำงสถำบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ
และครอบคลุมในทุกระดับ
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ยุทธศำสตร์ตำมแผนแม่บทส่งเสริม ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงและขยำยเครือข่ำยกำรขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภำคส่วน
2560 – 2564
ข้อ 1.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ ในบริบทของพื้นที่เพื่อให้มีกำร
จัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564
ข้อ 1.4 ส่งเสริมกำรจัดตั้งและกำรดำเนินงำนของชมรม ชุมชน สมำคมหรือกลุ่มที่
ส่งเสริมคุณธรรม
ข้อ 1.6 ระดมพลังภำคีเครือข่ำย ประสำนควำมร่วมมือ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยในทุกระดับ ทั้งในและระหว่ำงประเทศ เพื่อขับเคลื่อนหลักคุณธรรม
แห่งชำติ
ยุทธศำสตร์องค์กำรมหำชน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมควำมร่วมมือประชำรัฐเพื่อขับเคลื่อนงำนด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม
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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติกับยุทธศาสตร์องค์การมหาชน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เกี่ยวกับองค์การมหาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผน 12 ปี)

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกัน
ทำงสังคม
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน

ยุทธศำสตร์ท1ี่ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 1 ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัตติ นที่
สะท้อนกำรมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ SDGs ที่เกี่ยวกับองค์การมหาชน
ข้อ 16 สังคมเป็นสุข : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำม
ยุติธรรม และสร้ำงสถำบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ
และครอบคลุมในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์กระทรวง (ที่เกี่ยวข้อง)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงและขยำยเครือข่ำยกำรขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภำคส่วน
ข้อ 1.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ ในบริบทของพื้นที่เพื่อให้มีกำรจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564
ข้อ 1.4 ส่งเสริมกำรจัดตั้งและกำรดำเนินงำนของชมรม ชุมชน สมำคมหรือกลุม่ ที่ส่งเสริมคุณธรรม
ข้อ 1.6 ระดมพลังภำคีเครือข่ำย ประสำนควำมร่วมมือ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในทุกระดับ ทั้งในและระหว่ำงประเทศ เพื่อขับเคลื่อนหลักคุณธรรม
แห่งชำติ
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ยุทธศาสตร์องค์การมหาชน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมควำมร่วมมือประชำรัฐเพื่อขับเคลื่อนงำนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม

แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2560 – 2564)
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ตัวชี้วัด : การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
Q1 / ธ.ค. 59
การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2560 – 2564)

ต.ค.

พ.ย.

Q2 / มี.ค. 60

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

Q4 / ก.ย. 60

Q3 / มิ.ย. 60
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. กำรจัดกลไก/กระบวนกำรเผยแพร่แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1
- จัดทำเครื่องมือ/เอกสำรกำรเผยแพร่
- จัดประชุมเผยแพร่ทำควำมเข้ำใจแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ แก่
เครือข่ำยองค์กรต่ำง ๆ
- กำรส่งเสริมกำรนำแผนแม่บทฯ ไปวำงแผนส่งเสริมในองค์กรลูกข่ำย
2.การขับเคลื่อนแผนแม่บทในระดับต่าง ๆ

•
•
•

กำรส่งเสริมกำรรับรู้แผนแม่บทฯ ให้เกิดกำรขับเคลื่อนจริงในองค์กร
ปฏิบัติระดับต่ำง ๆ
กำรเผยแพร่ในองค์กรภำครัฐระดับกรม/กระทรวง ผ่ำนกระบวนกำร
สมัชชำคุณธรรม
กำรนำโมเดลจังหวัดคุณธรรมเป็นต้นแบบกำรขยำยผลเชิงนโยบำย

3. การนาเสนอกระบวนการเผยแพร่แผนแม่บทฯ ในองค์กรเป้าหมายต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
• กำรนำเสนอกระบวนกำรเผยแพร่แผนแม่บทฯ ต่อคณะอนุกรรมกำรภำยใต้
คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ
• สรุปผลกำรเผยแพร่แผนแม่บทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติ และนำเสนอแผนกำรขับเคลื่อนต่อในปีงบประมำณ พ.ศ.
2561
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เอกสารแนบ

สรุปผลงาน/ผลลัพธ์ที่คาดหวังในแต่ละไตรมาส
ไตรมาสที่ 2

มีเครื่องมือในกำรเผยแพร่แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ
มีกำรจัดกลไก/กระบวนกำรเผยแพร่ หรือกำรจัดประชุมเครือข่ำยองค์กรต่ำง ๆ
นำเสนอแผนกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ต่อคณะอนุกรรมกำรฯ ภำยใต้คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ หรือคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ

ไตรมาสที่ 3

กำรประชุมร่วมกับเครือข่ำยในกำรวำงแผนส่งเสริมต่อในองค์กรลูกข่ำย
ส่งเสริมกำรรับรู้และกำรขับเคลือ่ นจริงในองค์กรระดับปฏิบัติ
กำรเผยแพร่ในองค์กรภำครัฐระดับกรม/กระทรวงผ่ำนกระบวนกำรสมัชชำคุณธรรม
รำยงำนผลกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ต่อคณะอนุกรรมกำรฯ ภำยใต้คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ หรือคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ

ไตรมาสที่ 4

รำยงำนผลกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ต่อคณะอนุกรรมกำรฯ ภำยใต้คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ หรือคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ
สรุปผลกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และแผนกำรขับเคลื่อนต่อไปในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561ต่อคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ
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เอกสารแนบ

ข้อมูลประกอบ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ดดเง
เงินงบประมาณ และรายได้ 3 ปีย้อนหลัง
เงินงบประมาณที่ได้รับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายได้

62,024,000.00 บำท
65,557,300.00 บำท
45,557,300.00 บำท
45,487,900.00 บำท

64,949,534.73 บำท
75,454,311.98 บำท
47,152,164.01 บำท
46,115,555.87 บำท

เงินทุนสะสม ณ 30 กันยำยน 2559
41,073,558.04 บำทบำท

เงินที่มีกำรผูกพันแล้ว (41,000,000.00 บำท

\จาแนกรายการตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เงินงบประมาณที่ได้รับ (เงินอุดหนุน)
ระบุจำนวนค่ำครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง (ถ้ำมี
เงินทุน
เงินรายได้

45,487,900.00 บำท
30,050,000.00 บำท
รำยได้จำกกำรดำเนินงำน

 ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำรฯ

รำยได้อื่น ๆ

 ดอกเบี้ยเงินฝำก

0.00 บำท
627,655.87 บำท
0.00 บำท

 เงินบริจำค
รวม

75,537,900.00 บาท

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) –21

เอกสารแนบ

โปรดจาแนกงบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์และโครงการ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน

ยุทธศาสตร์

1. ด ำเนิ น งำนตำมโยบำยรั ฐ บำลและ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมควำมร่วมมือ
ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม ประชำรัฐ เพื่อขับเคลื่อนงำนด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรม
ในสังคมไทย
2. สนั บ สนุ น กำรรวมพลั งของเครื อข่ำย
ทำงสังคม และประสำนควำมร่วมมือ
กับทุกภำคส่วน รวมทั้งกำรจัดประชุม
สมัชชำคุณธรรมแห่งชำติที่สอดคล้อง
กับแนวทำงหรือกรอบกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม
แ ห่ ง ช ำ ติ ต ำ ม ร ะ เบี ย บ ส ำ นั ก
นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยกำรส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธรรมแห่ ง ชำติ พ.ศ.2550 เพื่ อ
พัฒนำคุณธรรมควำมดีที่เหมำะสมกับ
บริบทของสังคมไทย

โครงการ
1. โครงกำรสมัชชำคุณธรรม (จัด

สมัชชำคุณธรรมระดับภูมิภำค 4
ภำคและระดับชำติ 1 ครั้ง
2. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
เครือข่ำยคุณธรรม (เชิงพื้นที่
(จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม และเชิง
ประเด็น
3. โครงกำรนำร่องสถำบันอำชีวะ
ต้นแบบสร้ำง “สุภำพชน คน
อำชีวะ” (งบประมำณตำม
ยุทธศำสตร์
4. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมควำม
ซื่อตรงของผู้นำนักศึกษำ
(งบประมำณตำมยุทธศำสตร์

งบประมาณ
10,482,000.00 บำท จำก
(งบประมาณ) 5,482,000.00 บาท
(เงินทุน) 5,000,000.00 บาท
(เงินทุน 3,500,000.00 บำท

(งบประมาณ) 6,171,100.00 บาท

(งบประมาณ) 2,223,800.00 บาท
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เอกสารแนบ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมควำมร่วมมือ
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมกับนำนำชำติ
3. ด ำ เนิ น ก ำ ร แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก ำ ร ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำนวัตกรรมองค์
ศึกษำวิจัย ค้นคว้ำ พัฒนำองค์ควำมรู้ ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
และนวัต กรรม เกี่ ย วกั บ กำรปลู ก ฝั ง
คุ ณ ธรรมควำมดี ใ นสั ง คมไทยและ
น ำน ำช ำติ เผ ย แ พ ร่ อ งค์ ค ว ำม รู้
รณรงค์ ปลู ก จิ ต ส ำนึ ก ด้ ำนคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมให้ กั บ เครื อ ข่ ำ ยทำงสั งคม
และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
คุณธรรมควำมดี
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สื่อรณรงค์เพื่อกำร
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
4. ส่งเสริมกำรสร้ำงและพัฒนำมำตรฐำน ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ด้ ำน คุ ณ ธ ร รม จ ริ ย ธ รร ม ให้ กั บ มำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
หน่ ว ยงำนภำครั ฐ ภำคธุ ร กิ จ ภำค
ประชำสังคม ภำคประชำชน รวมทั้ง
พั ฒ นำกระบวนกำรรั บ รองกำรเป็ น

โครงการ
5. โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ

อำเซียน
1. โครงกำรนวัตกรรมและองค์ควำมรู้
2. โครงกำรพัฒนำหลักสูตร 6
หลักสูตร
3. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำย/นัก
จัดกำรควำมรู้เชิงคุณธรรม และ
รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม
จำกแหล่งอื่น
4. กำรจัด Symposium ประจำปี
5. โครงกำรสื่อรณรงค์เพื่อกำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม
1. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและ

งบประมาณ
(เงินทุน 1,500,000.00 บำท
6,000,000.00 บำท จำก
(งบประมำณ 1,000,000.00 บำท
(เงินทุน 5,000,000.00 บำท

5,020,000.00 บำท จำก
(งบประมำณ 1,020,000.00 บำท
(เงินทุน 4,000,000.00 บำท
(เงินทุน 3,000,000.00 บำท

รับรองมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมและค่ำนิยม
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เอกสารแนบ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ

องค์กรคุณธรรม
5. จั ด กำรกองทุ นส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมตำมที่ รั ฐ บำลร่ ว มมื อ กั บ
ภำคเอกชนและประชำชนจัดตั้งขึ้น
รวมงบประมำณ

37,896,900.00 บำท จำก
(งบประมำณ 15,896,900.00 บำท
(เงินทุน 22,000,000.00 บำท
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เอกสารแนบ
คณะกรรมการองค์การมหาชน
กรรมการองค์การมหาชน
1. นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่หมดวาระ

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2562

สถานะ
อยู่ในวาระ
 ลาออก
 อยู่ระหว่างการสรรหา

2. นางสาวรังสิมา จารุภา

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2562

อยู่ในวาระ
 ลาออก
 อยู่ระหว่างการสรรหา

3. นายธาดา เศวตศิลา

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2562

อยู่ในวาระ
 ลาออก
 อยู่ระหว่างการสรรหา

4. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2562

อยู่ในวาระ
 ลาออก
 อยู่ระหว่างการสรรหา

5. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2562

อยู่ในวาระ
 ลาออก
 อยู่ระหว่างการสรรหา

6. พลเอก ศรุต นาควัชระ

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2562

อยู่ในวาระ
 ลาออก
 อยู่ระหว่างการสรรหา
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) –25

เอกสารแนบ
กรรมการองค์การมหาชน
7. คุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่หมดวาระ

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2562

สถานะ
 อยู่ในวาระ
 ลาออก
 อยู่ระหว่างการสรรหา

8. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

8 ธันวาคม 2558

อยู่ในวาระ
 ลาออก
 อยู่ระหว่างการสรรหา

9. นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8 ธันวาคม 2558

10. นายพิธาน พื้นทอง รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8 ธันวาคม 2558

11.นำยณรงค์ สหเมธำพัฒน์

4 มกรำคม 2560

อยู่ในวาระ
 ลาออก
 อยู่ระหว่างการสรรหา
อยู่ในวาระ
 ลาออก
 อยู่ระหว่างการสรรหา
7 ธันวาคม 2562

อยู่ในวำระ
 ลำออก
 อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) –26

เอกสารแนบ
โครงสร้างองค์กร

อัตรากาลัง(ณ วันที่ 13 มกรำคม
ตาแหน่ง
ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
ผู้เชี่ยวชำญ/ที่ปรึกษำ
เจ้ำหน้ำที่
ลูกจ้ำง
รวม

จานวน (กรอบ/อัตราจริง) (คน)
1/1
1/1
34/28
6/6
42/36
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เอกสารแนบ

วัตถุประสงค์การจัดตั้งตามกฎหมาย

สรุปผลงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ระบุผลสัมฤทธิ์ (ผลผลิตและผลลัพธ์ ที่สำคัญในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 แยกตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
 แสดงให้เห็นกำรบรรลุวัตถุประสงค์ เทียบกับเป้ำหมำยและงบประมำณที่ได้รับโดยอธิบำยถึงควำมคุ้มค่ำ หรือผลกระทบและประโยชน์ที่
ได้รับ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรวมพลัง
ของกลุ่มหรือเครือข่ำยทำงสังคมและ
ประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน
รวมถึงกำรจัดประชุมสมัชชำ
คุณธรรมแห่งชำติที่สอดคล้องกับ
แนวทำงหรือกรอบกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติ ตำมระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติ พ.ศ.2550 เพื่อ
พัฒนำคุณธรรมควำมดีที่เหมำะสม
กับบริบทของสังคมไทย

1. กำรเสนอบทบำทภำรกิจของศูนย์คุณธรรมในยุทธศำสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ทำให้ได้รับมอบหมำยให้ ผอ.ศูนย์
คุณธรรมเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร และร่วมเป็นอนุกรรมกำรทั้ง 5 คณะ
2. เสนอประเด็นกำรปฏิรูปเรื่องกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและรับรองมำตรฐำนด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมขององค์กรในกำรเข้ำร่วมเป็น
อนุกรรมำธิกำร ในคณะอนุกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกีฬำ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ทำให้ได้รับควำม
เห็นชอบจำกสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศให้เป็นหนึ่งในประเด็นกำรปฏิรูปประเทศ
3. กำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ 1 ครั้งร่วมกับองค์กรร่วมจัด 78 องค์กร ภำยใต้แนวคิด “รวมพลังประชำรัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเนื่องในโอกำสมหำมงคลเสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำครบ 84 พรรษำ” มีผู้เข้ำร่วมกว่ำ 3,000
คน ทำให้เกิดกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม เกิดกำรรณรงค์ตำมโครงกำร 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้ำนควำมดี ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้
ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นต่อนโยบำยรัฐในกำรให้คุณค่ำควำมสำคัญกับคุณธรรมควำมดีในกำรบริหำรประเทศ
4. พัฒนำองค์กรเครือข่ำยคุณธรรมให้มีบทบำทและควำมสำมำรถในกำรส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ เครือข่ำยโรงเรียนคุณธรรม เครือข่ำยชุมชน
คุณธรรม เครือข่ำยธุรกิจคุณธรรม และเครือข่ำยสื่อคุณธรรม ซึ่งทำให้เกิดกำรรวมตัวของเครือข่ำย ยกระดับเครือข่ำยเป็นผู้ส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กร และร่วมกันพัฒนำมำตรฐำนองค์กรคุณธรรม
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5. กำรพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนคุณธรรม โดยร่วมมือกับองค์กรต่ำง ๆ 7 องค์กรในกำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกรและผู้นำของ
องค์กรคุณธรรม ทำให้เกิดวิทยำกรกระบวนกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหลำกหลำยอำชีพ ได้แก่
- เครือข่ำยองค์กรต่อต้ำนคอรัปชัน (ACT) ในกำรจัดอบรมค่ำยเยำวชนไทยไร้คอรัปชัน Youth 2020
- กองบัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ และผู้นำ 3 ศำสนำในกำรจัดอบรมหลักสูตรศำสนิกสัมพันธ์ให้นักเรียนนำยสิบตำรวจและครูฝึก และ
นักเรียนนำยร้อยตำรวจ
- ศำลเยำวชนและครอบครัวกลำงในกำรอบรมแนวทำงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมสันติสุขให้กับผู้พิพำกษำ ผู้
พิพำกษำสมทบ และเจ้ำหน้ำที่ศำลเยำวชน
- สนับสนุนวิทยำกรและควำมรู้ในกำรอบรมกำรส่งเสริมจริยธรรมแก่นำยอำเภอและพนักงำนของศูนย์ดำรงธรรม
- สภำคำทอลิกแห่งประเทศไทยในกำรจัดเวทีวิชำกำรสร้ำงแรงบันดำลใจและควำมรู้กำรพัฒนำคุณธรรมและโรงเรียนคุณธรรม ให้
ผู้บริหำร ครูและนักเรียนแกนนำ 30 โรงเรียน
- พอช. มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย มศว สำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ กองทุนเวลำเพื่อสังคมในกำรจัดอบรม
หลักสูตรวิทยำกรกระบวนกำรนักสร้ำงสุขภำวะชุมชนให้แกนนำชุมชน นักพัฒนำ นักศึกษำ
6. กำรส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ ตำมโครงกำรส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร รำชบุรี บุรีรัมย์ พัทลุง และขยำยผล
ไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ โดยประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ภำคชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันศำสนำ ทำให้เกิดกำรบูรณำกำรเป้ำหมำยและกำรดำเนินกำรในภำพรวมของจังหวัดร่วมกัน ดังนี้
- จังหวัดพิจิตร ภำยใต้เป้ำหมำย “เมืองแห่งควำมสุข บนฐำนแห่งควำมดี มีน้ำใจ รับผิดชอบ จิตอำสำ ภำยใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง”
- จังหวัดรำชบุรี ภำยใต้เป้ำหมำย “เมืองแห่งควำมจงรักภักดี สำมัคคีและมีวินัย”
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำวิจัย
ค้นคว้ำ พัฒนำองค์ควำมรู้ สร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่ รวบรวมองค์ควำมรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหำรจัดกำร
ควำมรู้ เผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำน
คุณธรรมควำมดีและเป็นศูนย์ข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบของกำรประพฤติ
ปฏิบัติดีของบุคคลและกำรเป็นคนดี
ของสังคม
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำน
ควำมร่วมมือกับภำครัฐ ภำคธุรกิจ
ภำคประชำสังคมและภำคประชำชน
ในกำรดำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำม
เข้มแข็งทำงวิชำกำรและนวัตกรรมใน
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1.

2.

3.
4.
5.
1.

- จังหวัดบุรีรัมย์ ภำยใต้เป้ำหมำย “บุรีรัมย์ สันติสุขบนควำมพอเพียง”
- จังหวัดพัทลุง ภำยใต้เป้ำหมำย “เมืองลุง เมืองบำยใจ มีวินัย บนควำมพอเพียง”
กำรจัดกำรควำมรู้จำกกำรดำเนินงำนเป็นชุดองค์ควำมรู้เพื่อให้หน่วยงำนที่ทำงำนด้ำนส่งเสริมคุณธรรมได้นำไปใช้ในกำรทำงำนด้ำนกำร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ กำรส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ธรรมนูญควำมสุขชุมชน กำรนำ BCM Model ไปสู่กำรปฏิบัติ กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกบนฐำนคุณธรรม รำยงำนสถำนกำรณ์ทุนควำมดีในสังคมไทย องค์ควำมรู้กำรพัฒนำคุณธรรมเชิงพื้นที่
กำรพัฒนำด้ำนมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรม โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสนอนโยบำยกำรพัฒนำและรับรอง
มำตรฐำนด้ำนคุณธรรมจริยธรรมผ่ำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ เกิดกำรจัดทำเกณฑ์มำตรฐำนคุณธรรมสำหรับองค์กรเครือข่ำย
ต่ำง ๆ
กำรจัดทำสื่อรณรงค์กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ รำยกำรทีวีทำงช่อง TNN ชื่อรำยกำรสร้ำงชำติโปร่งใส สร้ำงไทยซื่อตรง หนังสือ
รวมพระบรมรำโชวำทและพระรำชดำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในหนังสือ “เทิด ๙ ปกเกศ ๗๐ คุณธรรมนำประชำ”
กำรจัดทำสำรคดี 50 ตอนเกี่ยวกับคุณธรรม 4 ด้ำน พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ เพื่อเผยแพร่รณรงค์หกำรทำควำมดี
กำรออกบูธประชำสัมพันธ์ในงำนต่ำง ๆ และกำรสื่อสำรทำง Social Media ต่ำงๆ
สนับสนุนกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมร่วมของประเทศสมำชิก ASEAN โดยเฉพำะในด้ำนขบวนกำรจิตอำสำและมีกำรประชุม 5
ประเทศ ได้แก่ ไทย ลำว เวียดนำม กัมพูชำและเมียนมำร์ในเรื่อง “จิตอำสำ คุณธรรมกำรอยู่ร่วมกันของคนในอำเซียน” (ASEAN : Caring
and Sharing Community) ซึ่งสรุปได้ว่ำ งำนจิตอำสำจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้คนในอำเซียนมีควำมสัมพันธ์ ร่วมมือและอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติสุขได้
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กระบวนกำรพัฒนำคุณธรรมควำมดี
ในรูปแบบต่ำง ๆ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ
และกำรใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม
ทำงสังคม เพื่อประโยชน์ในกำร
พัฒนำคุณธรรมควำมดี

1. ทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับสำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ สำนักพระพุทธศำสนำและวัดพระเชตุพน เพื่อร่วมกัน
สนับสนุนกองทุนหมู่บ้ำนสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนคุณธรรมและธรรมำภิบำล
2. ศูนย์คุณธรรมร่วมเป็นองค์กรภำคีในกำรจัดประมวลรำงวัลผู้สร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ตำมแนวคิดอำจำรย์ป๋วย อึ้งภำกรณ์ ได้นำบุคคล
และหมู่บ้ำนต้นแบบกำรขับเคลื่อนคุณธรรมรับรำงวัล “วัฒนคุณำธร” จำกกระทรวงวัฒนธรรม
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)จะปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้
องค์ประกอบในการประเมินองค์การ
มหาชน
1. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำม
หลักภำรกิจพื้นฐำน งำนประจำ งำน
ตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์
กำรจัดตั้งองค์กำรมหำชน งำนตำม
กฎหมำย กฎ นโยบำยของรัฐบำล
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional
Based)

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าสังคมจะได้รับ
ผลผลิต
จำนวนองค์กรเครือข่ำยที่ร่วมขับเคลื่อนกระบวนกำรสมัชชำคุณธรรมในระดับต่ำงๆ
ไม่น้อยกว่ำ 100 องค์กร
ดำเนินกำรจัดสมัชชำคุณธรรมระดับชำติ และระดับภำค ในพื้นที่ 4 ภูมิภำค ได้แก่
ภำคเหนือ จังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดพิจิตร ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ภำคใต้ จังหวัดปัตตำนี และภำคกลำง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
จำนวนองค์ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมไม่น้อยกว่ำ 4 เรื่องที่ได้จำกกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำรสมัชชำคุณธรรมในระดับต่ำงๆ
จำนวนองค์กรไม่น้อยกว่ำ 500 องค์กรที่มีกำรส่งเสริมคุณธรรมด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือ
หลำยด้ำนใน 4 ด้ำน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ
องค์ควำมรู้กลำงเพื่อใช้สนับสนุนในกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมคุณธรรมระดับนโยบำย
จำนวน 2 ชุดควำมรู้ และองค์ควำมรู้กลำง ที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมำ
คุณธรรมในระดับปฏิบัติ จำนวน 3 ชุดควำมรู้
มีหน่วยงำนไม่น้อยกว่ำ 5 องค์กร/หน่วยงำน นำองค์ควำมรู้ของศูนย์คุณธรรมไป
จัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม หรือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรม หรือนำไป
ดำเนินกำรส่งเสริมขยำยผล
กำรพัฒนำต้นแบบหรือโมเดลจังหวัดคุณธรรม เพื่อใช้ในกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อน

1.

2.

3.

4.

ผลลัพธ์
มีข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมของแต่ละ
จังหวัดจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วม
และนำสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคมอย่ำงเป็นรูปธรรม
มีกำรนำควำมรู้ด้ำนคุณธรรมไปใช้
ในองค์กรที่เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
คุณธรรม ทำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงำน/
องค์กร
มีองค์ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมที่สำมำรถใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำคุณธรรมควำมดีใน
สังคมไทยได้
เกิดองค์ควำมรู้กำรพัฒนำคุณธรรม
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เอกสารแนบ

องค์ประกอบในการประเมินองค์การ
มหาชน

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าสังคมจะได้รับ
ผลผลิต
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

2. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำม
หลักภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำง
ปฏิรูปภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน หรือ
ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ
(Agenda Based)
3. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำม
หลักภำรกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภำค
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือกำรบูรณำ
กำรกำรปฏิบัติงำนหลำยพื้นที่หรือ
หลำยหน่วยงำน (Area Based
4. ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
และพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำร
จัดกำรระบบงำน งบประมำณ
ทรัพยำกรบุคคล และกำรให้บริกำร
ประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ
(Innovation Based) รวมทั้งกำร

1. มีแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนและสำมำรถดำเนินกำรตำมแผนกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. มีกลไกและมือกำรปฏิบัติงำนเพื่อสนับสนุนกำรชี้แจงประเด็นข่ำวที่ทันต่อสถำนกำรณ์
3. มีผู้รับผิดชอบตอบประเด็นข่ำวที่มีคุณภำพและรำยงำนเข้ำสู่ระบบ PMOC ได้ทันตำม
ระยะเวลำกำรตอบสนองที่กำหนดไว้
-

ผลลัพธ์
กำรอยู่ร่วมกันของประเทศในกลุ่ม
อำเซียน
ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องในกำรดำเนินงำนด้ำนคุณธรรม

-

1. ดำเนินกำรได้ตำมแผนปฏิบัติกำร 100% โดยมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงประหยัด ตอบสนองนโยบำยรัฐบำลดิจิตัลในกำร
และมีประสิทธิภำพแต่ไม่น้อยกว่ำ 96%
เชื่อมโยงบูรณำกำรข้อมูลด้ำนคุณธรรม
2. ทบทวน และปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ จริยธรรม
จัดตั้งฯ ฉบับใหม่ และกระบวนกำรทำงำน
3. พัฒนำศักยภำพและสมรรถนะบุคลำกรเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมพันธกิจ
องค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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เอกสารแนบ

องค์ประกอบในการประเมินองค์การ
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าสังคมจะได้รับ
มหาชน
ผลผลิต
กำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร 4. ประสำนสถำบันอุดมศึกษำในกำรสำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร
(บังคับประเมิน
5. สนับสนุนบทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศูนย์คุณธรรม ได้แก่
5.1 คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบโครงสร้ำงองค์กร แผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติงำนประจำปี 2560
5.2 กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของ ศคธ.รำยไตรมำส ได้แก่
(1) แผนและรายงานผลการควบคุมภายใน
(2) แผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
(3) แผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
(4) แผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ
(5) แผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
(6) รายงานด้านการเงิน
(7) รายงานด้านภารกิจหลัก
5.3 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
5.4 กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร
5.5 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (ในเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม
(1) รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลัก
(2) มีข้อมูลงบการเงิน
(3) มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการศูนย์คุณธรรมรายบุคคล

ผลลัพธ์
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เอกสารแนบ

องค์ประกอบในการประเมินองค์การ
มหาชน

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าสังคมจะได้รับ
ผลผลิต
(4) มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม
(5) มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชนและคณะอนุกรรมการ
(6) มีข้อมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์
6. กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำรศูนย์คุณธรรม
6.1 มีกำรเปิดเผยกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรในที่ประชุมคณะกรรมกำร
โดย
6.2 มีกำรรำยงำนผลกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรของกรรมกำร
7. มีระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library System)เป็นแหล่งกำรในกำรเผยแพร่ องค์
ควำมรู้ งำนวิชำกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม สู่กำรพัฒนำสังคมคุณธรรม

ผลลัพธ์

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) –35

เอกสารแนบ

องค์ประกอบในการประเมินองค์การ
มหาชน
5. ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มี
ควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพื่อกำร
พัฒนำประเทศ ตำมแผนหรือ
นโยบำยระดับชำติ นโยบำยของ
รัฐบำล (Potential Based)
ประกอบกับผลกำรประเมินโดย
องค์กรภำยในและภำยนอกประเทศ
(บังคับประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าสังคมจะได้รับ
ผลผลิต
1. กำรดำเนินงำนสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ โดยกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำยทุกภำคส่วน
- มีเครื่องมือช่วยในกำรเผยแพร่แผนแม่บทฯ
- กำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมในระดับต่ำง ๆ
2. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะอนุกรรมกำรในคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติ หรือในกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ

ลงชื่อ

ผลลัพธ์
- เกิดกำรรับรู้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติ และนำไปปฏิบัติ
ในองค์กร/เครือข่ำย
- เกิดกำรขยำยผลแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติในระดับปฏิบัติ
ด้วยโมเดลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม

………………………………………………………………………..
( นำยสิน สื่อสวน )
ผู้อำนวยกำรศูนย์คุณธรรม .(องค์กำรมหำชน
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เอกสารแนบ

ภำคผนวก : รำยละเอียดตัวชี้วัด ส่วนที่ 1กำรประเมินองค์กำรมหำชน
ตัวชี้วัด
1.การขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ (ตัวชี้วัดใหม่)
1.1 จานวนองค์กร/เครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับต่างๆ ไม่น้อย
กว่า 100 องค์กร/เครือข่าย
1.2 จานวนองค์ความรู้ด้านคุณธรรมที่ได้จากการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับ
ต่างๆ (เรื่อง) ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง

2. จานวนองค์กรไม่น้อยกว่า 500 องค์กรที่มีการส่งเสริมคุณธรรมด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน
ใน 4 ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)

รายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด
1. เอกสำรหลักฐำนรำยงำนกำรประชุมของศูนย์คุณธรรม ก่อน ระหว่ำง และหลัง
งำนสมัชชำคุณธรรม และเอกสำรหลักฐำน ซึ่งระบุชื่อองค์กรในประกำศ
เจตนำรมณ์ขององค์กรเครือข่ำย ที่ได้ดำเนินกำรร่วมกับศูนย์คุณธรรมตำมขั้นตอน
กำรดำเนินงำนสมัชชำคุณธรรม
2. เป็น “องค์ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมที่ได้จำกกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรสมัชชำ
คุณธรรมในระดับต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ 4 เรื่อง ตำมเป้ำหมำยผลผลิต และผลลัพธ์
ของโครงกำร”
1. รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรที่มีกำรส่งเสริมคุณธรรม
ครอบคลุมจำนวน รูปแบบของกิจกรรม จำนวนคนเข้ำร่วม และผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบที่เกิดจำกกำรดำเนินงำน
ทั้งนี้องค์กร ต้องมีกำรประกำศตนเองว่ำเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (มีเอกสำรยืนยัน
เป็นลำยลักษณ์อักษร และองค์กรนั้นต้องมีกำรดำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมด้ำนใด
ด้ำนหนึ่ง หรือหลำยด้ำน และรำยงำนผลโดยรำยงำนเป็นองค์กรเดี่ยว หรือผ่ำนระบบ
เครือข่ำย (เหตุผล : เนื่องจำกศูนย์คุณธรรมใช้แนวทำงกำรส่งเสริมแบบเครือข่ำย เพื่อ
สร้ำงกระบวนกำรของเครือข่ำยองค์กรคุณธรรม ซึ่งจะได้ผลดีกว่ำและจะทำให้ต้นทุน
กำรดำเนินกำรน้อยกว่ำทั้งบุคลำกร เวลำและงบประมำณ
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เอกสารแนบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด
เครื่องมือหรือ Model จังหวัดคุณธรรม หมำยถึง ชุดควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินกำร
3. กำรพัฒนำต้นแบบหรือโมเดลจังหวัดคุณธรรม เพื่อใช้ในกำรส่งเสริมกำร
ขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จำนวน ส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด หรือจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ที่มีเนื้อหำสำระ
ครอบคลุม
2 โมเดล
1 พื้นที่จังหวัดคุณธรรม ได้แก่ ควำมเป็นมำ เหตุผลควำมจำเป็น แนวคิด หลักกำร
กระบวนกำรฯ
2 รูปแบบของแต่ละจังหวัด ได้แก่ รูปแบบ ขั้นตอน รวมผลลัพธ์ ผลกระทบจำกกำร
ดำเนินกำร กลไก บทบำทของภำคส่วนต่ำง ๆ กิจกรรมในแต่ละขั้นตอน กระบวนกำร
ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ตั้งแต่เริ่มโครงกำร
3 แนวทำงกำรใช้ต้นแบบเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมขยำยผลในกำรจัดทำแผน
แม่บทและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด ตำมแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมฉบับที่ 1
กำรวัดผลจำกกำรมีโมเดลส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบ 2 โมเดล จำกำรดำเนินกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดคุณธรรม 4 จังหวัดนำร่อง และจัดพิมพ์หรือจัดทำเป็นเอกสำร
อิเล็กทรอนิคส์ ส่งมอบให้คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ และหรือจังหวัดเพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป
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ตัวชี้วัด
4. จำนวนองค์ควำมรู้ใหม่ที่พัฒนำแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
4.1 จำนวนองค์ควำมรู้กลำงเพื่อใช้สนับสนุนในกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมคุณธรรมระดับนโยบำย
จานวน 2 ชุดความรู้ และองค์ควำมรู้กลำง ที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมำคุณธรรมในระดับ
ปฏิบัติ จานวน 3 ชุดความรู้
4.2 จำนวนองค์กร/หน่วยงำนที่นำองค์ควำมรู้ของศูนย์คุณธรรมไปเผยแพร่สสู่ ำธำรณะ โดยจัดเป็น
หลักสูตรฝึกอบรม หรือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรม หรือนำไปดำเนินกำรส่งเสริมขยำยผล

9. ระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library System) ส่งเสริมมุมคุณธรรม
10. กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ด้ำนคุณธรรม ตำมแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (2560 – 2564
:ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรม

รายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัด /เงื่อนไขการวัด
4.1 องค์ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมหมำยถึง รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัย ผลกำรสรุปบทเรียนหรือ
ถอดองค์ควำมรู้ บทควำมทำงวิชำกำร หลักสูตรกำรพัฒนำหรือฝึกอบรมฯ ที่มีเนื้อหำสำระ
เกี่ยวกับคุณธรรม (Content) ขั้นตอน วิธีกำร กระบวนกำรปลูกฝัง บ่มเพำะ ส่งเสริม
(Process/How to) มำตรฐำนหรือเกณฑ์ในกำรวัด/ประเมินด้ำนคุณธรรม
องค์ควำมรู้นั้น ศูนย์คุณธรรมเป็นผู้จัดทำ (ทำเอง ทำร่วม และจัดจ้ำงทำ เพื่อ
พัฒนำ/ปรับปรุง/ถอดองค์ควำมรู้ และนำองค์ควำมรู้เหล่ำนั้นไปเผยแพร่สู่สำธำรณะผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม ส่งให้หน่วยงำนเครือข่ำย เพื่อนำไปเผยแพร่
4.2 จำนวนองค์กร/หน่วยงำนที่นำองค์ควำมรู้ของศูนย์คุณธรรมที่พัฒนำหรือพัฒนำ
ร่วมกับองค์กรอื่นไปเผยแพร่สู่สำธำรณะ โดยมีกำรจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม
หรือนำเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรม หรือนำไปดำเนินกำรส่งเสริม
ขยำยผลกำรส่งเสริมคุณธรรม (เหตุผล : กระบวนกำรจัดองค์ควำมรู้ต้องใช้
เวลำนำน ด้วยมีงบประมำณ องค์ควำมรู้ที่เสร็จอำจยังไม่ได้รับกำรนำไปใช้ ต้อง
ส่งเสริมต่อ หรือองค์ควำมรู้ที่เคยมีมำแล้วยังมีประโยชน์และคุณค่ำ และกำร
พัฒนำด้ำนคุณธรรม ไม่จำเป็นต้องเป็นหลักสูตรกำรฝึกอบรมเสมอไป
วัดผลตำมแผนปฏิบัติกำรรำยไตรมำส
วัดผลตำมแผนปฏิบัติกำรรำยไตรมำส
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