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สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์)

	 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	–	2564)	มุ่งหวังให้คน
ไทย	มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์	มีวินัย	มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม	
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์	มีความรับผิดชอบ	
และทำาประโยชนต์อ่สว่นรวม	มสีขุภาพกายและใจทีด่	ีสอดคล้องกบัแผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาติ
ฉบับที่	1	(พ.ศ.	2557	–	2564)	ที่มุ่งให้ทุกระบบของสังคมเกิดการตื่นตัวพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม	
ซึ่งเน้นหนักในเรื่องความพอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	

	 ศูนยค์ณุธรรม	(องคก์ารมหาชน)	เปน็องคก์รกำากบัดแูลของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม	
ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม	 ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกภาค
ส่วน	 โดยการประสานพลัง	 	 เสริมสร้างให้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายด้านคุณธรรม	 ดำาเนินงานโดยเน้น
การบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน	ภาคประชาชน	ภาคชุมชน	ภาคธุรกิจ	ภาคการศึกษา	
สือ่มวลชน	และกลุม่งานอืน่ๆ	ภายใต้กระบวนการสมชัชาคณุธรรม	เพ่ือผลกัดนัใหป้ระเทศมกีารพฒันา
ด้านคุณธรรมอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพคนไทย	รวมถึงการคิดค้นและส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานคุณธรรม	ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	

	 ในปีที่ผ่านมา	ศูนย์คุณธรรม	ได้ดำาเนินการตามภารกิจองค์กร	และนโยบายคณะกรรมการส่ง
เสริมคุณธรรมแห่งชาติได้เป็นอย่างดี	และมีส่วนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม	ในการนำาแนวนโยบายไป
สู่การปฏิบัติด้วยดีตลอดมา			

	 สดุทา้ยนี	้กระผมขอขอบคณุและเปน็กำาลงัใจ	ต่อคณะกรรมการศนูยค์ณุธรรม	ผู้บรหิารและเจา้
หน้าที่		ที่มีส่วนร่วมสำาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย	และสนับสนุนการทำางานด้านคุณธรรม	ให้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาสังคม		เพื่อเป็นรากฐานสำาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป	
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สารจากประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม
(นายแพทย์จักรธรรม  ธรรมศักดิ์)

	 ในปี	2560	เป็นปีที่พสกนิกรชาวไทย	ต่างกำาลังโศกเศร้าเสียใจจากการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	แต่ก็ได้เห็นพลังความจงรักภักดี
ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างแสดงออกถึงซึ่งความดีงาม	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	จนเกิดเป็น
ปรากฏการณ์แห่งความดี	ที่สังคมโลกต่างชื่นชมและยอมรับในพระบารมีของพระองค์ที่มีต่อ
พสกนิกรชาวไทย

	 ศนูยค์ณุธรรม	เป็นองคก์รของรฐัองคก์รหนึง่	ทีต่อบสนองต่อการนำาหลักการทรงงานและพระ
ราชดำารัสของพระองค์มาสู่การปฏิบัติขับเคลื่อน	โดยได้รวบรวมพระบรมราโชวาท	และ	พระราชดำารัส
ในโอกาสต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม	เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ให้เป็นหลัก
คุณธรรมร่วมที่จะใช้รณรงค์ในสังคมไทย	ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต	ิ ฉบับที	่ 1	พ.ศ.
2559	–	2564		คือ	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	และยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม	ให้ร่วมกัน
ขับเคลื่อน	4	คุณธรรมนี้	ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในแต่ละภูมิภาค	ทั้ง	4	ภาค	สามารถเสริม
สร้างพลังให้กับชุมชน	สังคม	ประชาชน	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และ	ประสิทธิผลเป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณะ	มผีลงานดา้นคณุธรรมในหลายๆด้าน	พรอ้มท้ังมกีารผลักดันใหเ้กดิการยอมรับในระดับต่างๆ	
มากยิ่งขึ้น

	 ในโอกาสนี้	กระผมขอขอบคุณที่ปรึกษา	คณะกรรมการ	คณะอนุกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ภาคี
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกองค์กร	 เจ้าหน้าที่	 และ	 ผู้ให้การสนับสนุนศูนย์คุณธรรมทุกท่าน	ที่ร่วม
กันทุ่มเททั้งแรงกาย	แรงใจ	ในการดำาเนินงาน	ปฏิบัติหน้าที่	เพื่อสนับสนุนงานด้านคุณธรรมและสร้าง
สงัคมคณุธรรม	ดว้ยความมุง่มัน่	ตัง้ใจ	พรอ้มทัง้เปน็สว่นหนึง่ทีเ่ปน็พลงัขบัเคลือ่นสงัคมไทยใหเ้ปน็สงัคม
คุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม	และเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ
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สารจากผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม
(นายสิน  สื่อสวน)

	 ในปีงบประมาณ	2560	ศูนย์คุณธรรม	ได้มีความพยายามที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง	ให้เกิด
ขึ้นหลายเรื่อง	โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย	ทั้งในระดับนโยบาย	คือ	คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	และระดับเครือข่ายปฏิบัติ	ที่สนับสนุนให้
ศูนย์คุณธรรม	ยกระดับบทบาทการทำางานจากเดิม	ที่เป็นองค์กรส่งเสริมพัฒนา	และคิดค้นนวตกรรม
การส่งเสริมคุณธรรมเชิงลึก	 มาสู่การเป็นองค์กรที่เน้นการประสานเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทางสังคม
ผา่นกระบวนการสมชัชาคณุธรรม	และ	สรา้งกระบวนการเรยีนรูด้า้นคณุธรรมใหก้บัสงัคมมากขึน้	ผ่าน
หลายกิจกรรมโครงการ	 ซึ่งศูนย์คุณธรรม	 สามารถดำาเนินการได้สอดคล้องกับความคาดหวังของภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง	
	 โดยสามารถบรรลุผลงาน	 ตามตัวชี้วัด	 กพร.	 สนองนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรม	 โดยมี
บทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1	และการดำาเนิน
งานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติร่วมกับกรมการศาสนา	 เช่น	 การเสนอคุณธรรม	 4	
ประการ	คอื	ความพอเพยีง	วนิยั	สจุรติ	จติอาสา	ต่อคณะกรรมการส่งเสริมคณุธรรมแหง่ชาติ	พจิารณา
เห็นชอบ	ให้นำาไปสู่การรณรงค์ในสังคมไทย	และในจังหวัดคุณธรรมนำาร่อง	ทั้งนี	้ยังสามารถเชื่อมโยง
ภาคีเครือข่ายกว่า	 115	 องค์กร	 ให้เข้าร่วมในกระบวนการสมัชชาคุณธรรม	 ที่จัดข้ึนในระดับภูมิภาค	
และมกีารสง่เสรมิองคก์รกวา่	500	องคก์รร่วมขับเคล่ือนคณุธรรม	4	ประการ	ภายใต้แผนแมบ่ทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ	ทำาให้องค์ความรู้จากการปฏิบัติของภาคีเครือข่ายทางสังคม	ได้รับการยอมรับ	และ
ขยายผลไปอย่างรวดเร็ว	ด้วยพลังความรู้	พลังนโยบาย	และพลังเครือข่ายปฏิบัต	ิทำาให้ศูนย์ฯ	ประสบ
ความสำาเร็จและค่อยๆ	ก้าวออกมามีบทบาทกับสังคมมากยิ่งขึ้น	
	 ขณะเดียวกัน	 กับท่ีพสกนิกรชาวไทย	 ต่างรู้สึกเศร้าโศก	 ในการเสด็จสวรรคต	 ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		รัชกาลที่	9	พวกเราชาวศูนย์คุณธรรม	ก็ไม่ต่างอะไรกับพี่น้องประชาชนชาวไทย
เช่นเดียวกันที่ต่างก็เศร้าโศกเสียใจ	ในเหตุการณ์ครั้งนี	้	แต่ในโอกาสเช่นนี้	ชาวศูนย์คุณธรรม	ก็ได้แปร
พลังแห่งความเศร้าโศก	มาเป็นพลังแห่งการให้	ด้วยการทำางานให้หนักขึ้น	อุทิศเวลากับงานและให้กับ
กิจกรรมจิตอาสาทางสังคมมากขึ้น	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	เช่น	การเป็นอาสาสมัคร	ดูแล	บริการ
ประชาชนในงานพระราชพิธีบำาเพ็ญกุศลพระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 จน
เสร็จสิ้นพิธีในวันสุดท้ายของการเปิดเข้าชมพระเมรุมาศ	
	 ในโอกาสน้ี	กระผมขอขอบคณุพลเอก	ธนะศกัดิ	์ปฏมิาประกร	รองนายกรฐัมนตร	ีและประธาน
คณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาติ		รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม	ทีก่รณุาต่อศนูยค์ณุธรรม	
ด้วยดีเสมอมา		กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ท่านที่ปรึกษา		คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม		คณะ
อนุกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	โดยเฉพาะภาคีเครือข่าย	ความร่วมมือจากทุกองค์กร	รวมถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์
คณุธรรมทกุคน	ท่ีรว่มกนัทุม่เททัง้แรงกาย	แรงใจ	ในการปฏบิตัหินา้ที	่ดว้ยความมุง่มัน่	ต้ังใจ	จนสามารถ
ทำาให้ศูนย์คุณธรรม	ที่เป็นองค์กรเล็กๆ	แห่งนี	้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนสังคมไทยให้
เป็นสังคมคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม	และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม	
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หัวข้อ
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
นโยบายชาติที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
ภาพรวมปัญหาสังคมด้านคุณธรรมในประเทศไทย
สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย
แนวทางของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม
1.	การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที	่(จังหวัดคุณธรรม)	
			-	กิจกรรมสำาคัญในการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม
										-	จังหวัดราชบุรี	
										-	จังหวัดพัทลุง			
										-	จังหวัดร้อยเอ็ด		
										-	จังหวัดศรีสะเกษ		
										-	จังหวัดบุรีรัมย์		
										-	จังหวัดพิจิตร	
			-	การถอดบทเรียนความสำาเร็จพื้นที่ต้นแบบองค์กรคุณธรรม	
2.	การพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมเชิงประเด็น
			-	หน่วยงานที่ศูนย์คุณธรรมร่วมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
3.	การพัฒนาผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรม	
4.	การสนับสนุนและดำาเนินการจัดสมัชชาคุณธรรม
			-	สมัชชาคุณธรรมภาคใต้		
			-	สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ		
			-	สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง		
			-	สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
			-	สรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมทั้ง	4	ภูมิภาค			
			-	ข้อเสนอเชิงนโยบายของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค			
5.	การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย
			-	ด้านวิชาการ
			-	ด้านการประชาสัมพันธ์
			-	ด้านการติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

หน้า
2
3
4
4
6
6
7
8 
8
9
10
11
11
12
12
13
14
14
15
24
25
26
27
28
29
31
32
32
32
33 

สารบัญ
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สารบัญ

หัวข้อ
6.	ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม	จริยธรรม			
			-	มาตรฐานชุมชนคุณธรรม		
			-	มาตรฐานธุรกิจคุณธรรม		
			-	มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม		
7.	พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม	จริยธรรม				
8.	การยกย่องเชิดชูบุคคล	/	องค์กรคุณธรรม			
9.	สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม		
			-	การเผยแพร่	รณรงค์ส่งเสริมเรื่องราวดีๆสู่ภายนอก		
			-	รายงานสถานการณ์คุณธรรมในแต่ละภาค
10.	Co-Brand	องค์กรคุณธรรมสู่ความร่วมมือส่งเสริมองค์กรคุณธรรม		
11.	การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม		
			-	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	
			-	พัฒนาระบบสารสนเทศและ	Website	องค์กร		
			-	พัฒนาศูนย์คุณธรรม	ให้เป็นองค์กรคุณธรรม	
งบแสดงฐานะทางการเงิน	-	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560		
งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2560	
งบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2560		
โครงสร้างการบริหารศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	

หน้า
35
35
36
38
39
45
47
48
52
56
60
60
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61
65
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67
68
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การดำาเนินงานของศูนย์คุณธรรม 
ปีงบประมาณ 2560

เป้าหมาย	“ประชาชนมีจิตสำานึกและพฤติกรรม	

เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ”
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรเชื่อมโยง	ประสานเครือข่ายทางสังคม	และรณรงค์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม	
จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข

พันธกิจ
• เชื่อมโยงและประสานงานในการรณรงค์ขับเคลื่อนการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

และแผนระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	และธรรมาภิบาล	ในสังคมไทย
• พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม	องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับ

สังคมไทย
• ส่งเสริม	สนับสนุน	เครือข่ายทางสังคมให้มีความรู้	และความสามารถในการ	ปลูกฝัง	ส่งเสริม	

พัฒนาคุณธรรม	จริยธรรมในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

1. ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
•		ส่งเสริมการพัฒนาการเครือข่ายคุณธรรมเชิงประเด็น/เชิงพื้นที่/องค์กร
•		ส่งเสริมการพัฒนาการผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรม
•		สนับสนุนและดำาเนินการจัดการสมัชชาคุณธรรม
•		สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่่ดีของศูนย์คุณธรรม
•		พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
•		พัฒนาองค์กรตามมาตรฐานองค์กรคุณธรรม

2. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้าน 
   คุณธรรม จริยธรรม
•		ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน
			คุณธรรม	จริยธรรมขององค์กรโดย
			ใช้กระบวนการ	มีส่วนร่วมของผู้มี
			ส่วนได้เสีย
•		กระบวนการยกย่องเชิดชูบุคคล/
			องค์กรคุณธรรม

4. สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรม 
   จริยธรรม
•		ส่งเสริมและดำาเนินการพัฒนาสื่อส่ง
			เสริมคุณธรรม	จริยธรรม

5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านคุณธรรม 
   จริยธรรมกับนานาชาติ
•		ส่งเสริมความร่วมมือและการแลก
			เปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม	จริยธรรม
•		สมัชชาคุณธรรมอาเซียน

3. พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้
   ด้านคุณธรรม จริยธรรม
•		พัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสร้าง
			คุณธรรม	จริยธรรม
•		ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้าน
			คุณธรรม	จริยธรรม
•		ศูนย์สารสนเทศด้านคุณธรรม	
			จริยธรรม

ประชาชนมีจิตสำานึก
และพฤติกรรมเพื่อ
ประโยชน์ของสังคม

ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ
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นโยบายชาติที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม

•		ปรบัเปลีย่นคา่นยิมและวฒันธรรมให้
		คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
		พลเมืองที่ดีของชาติ
•		มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูก
			ฝงัคา่นยิมวฒันธรรมทีพ่งึประสงคใ์น
		การหล่อหลอมให้คนไทยมีคุณธรรม
		จริยธรรม	ในลักษณะที่เป็น	"วิถีการ
		ดำาเนินชีวิต"

•		ส่งเสริมและสนับสนุนให้
			เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่มี
			คุณธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
•		พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการ
		ศึกษาทุกระดับให้มีการปลูก
		ฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
•	ดำาเนินการสร้าง	พัฒนาและ
		เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม
		จริยธรรมและวัฒนธรรม
•		ดำาเนินการจัดประชุมสมัชชา
			คุณธรรม	ทั้งในระดับพื้นที่และ
			ระดับชาติ

•		จัดระเบียบสังคม	สร้างมาตรฐาน
			ด้านคุณธรรมจริยธรรม	
			และธรรมาภิบาล	ให้แก่เจ้าหน้าที่
			ของรัฐและประชาชนทั่วไป
•		พฒันาคนทกุชว่งวยัโดยสง่เสรมิการ
			เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยบูรณาการ
			ความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน
•		ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำานึกที่ดี	
			รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อ
			คุณภาพ

•		ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน
			ไทยไปสู่การมีจิตสาธารณะ
			เพิ่มขึ้น
•		เสริมสร้างคุณธรรม
			จริยธรรมฯ	ให้แก่ผู้ดำารง
			ตำาแหน่งทางการเมือง
•		สร้างการรับรู้และจิตสำานึก
			ของประชาชนในการต่อ
			ต้านการทุจริต

•		ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทย
			ให้มีคุณธรรมจริยธรรม	
			มีวินัย	จิตสาธารณะและ
			พฤติกรรมที่พึงประสงค์
•		ผลักดันให้สถาบันทางสังคม
			มีความเข้มแข็งและมีส่วน
			ร่วมในการพัฒนาประเทศ
			เพิ่มขึ้น

•	 	 สร้างสังคมต่อต้านการทุจริต	
โดยส่ ง เสริ ม ให้มี ระบบและ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 เพื่อ
ต้านทุจริต

ยุทธศาสตร์ แผน
และนโยบาย

ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

นโยบาย
รัฐบาล

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12

แผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ
ฉบับที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3

แผนปฏิรูป
ประเทศ
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	 ในสถานการณ์สังคมไทยปัจจุบันมีปรากฎการณ์ด้านสังคมที่คนในสังคมมีความเห็นว่าเป็น
ปัญหาสังคมที่หลากหลาย	สวนดุสิตโพล	จึงมีการสำารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสังคม	เป็นดังนี้	

5 อันดับปัญหาสังคมไทยที่ประชาชนคิดว่าต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน

	 จากผลการสำารวจข้างตน้	พบวา่	การทจุรติคอรปัชัน่	ของเจา้หนา้ทีใ่นแวดวงราชการ/การเรยีก
รบัสนิบนซึง่เป็น	1	ใน	4	คณุธรรม	ท่ีศนูยค์ณุธรรมรณรงคส์ง่เสรมิใหเ้กดิความตืน่ตวั	เปน็ปญัหาทีค่นใน
สังคมให้น้ำาหนักเป็นอันดับที	่2	ของปัญหาสังคมไทย	และประชาชนได้เสนอแนวทางการแก้ไขไว้ดังนี	้

การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ในแวดวงราชการ/การเรียกรับสินบน การแก้ไขคือ

	 ศูนย์คุณธรรม	 ร่วมกับนิด้าโพล	ได้สำารวจสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย		พ.ศ.	2559		จาก
ประชาชนท่ัวประเทศมีผลการสำารวจดังน้ี	

ความรุนแรงของปัญหาวิกฤตด้านคุณธรรมในสังคมไทย พบว่า 

ภาพรวมปัญหาสังคมด้านคุณธรรมในประเทศไทย

สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย

อันดับ	1 การหลอกลวง/ล่วงละเมิดทางเพศ/ค้ามนุษย์ 81.53%

อันดับ	2 การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ในแวดวงราชการ/การเรียกรับสินบน 80.20%

อันดับ	3 ความรุนแรงโหดร้ายในครอบครัว/ฆ่ายกครัว/การทำาร้ายกันในครอบครัว 78.32%

อันดับ	4 การปล้นฆ่า	ชิงทรัพย์/ลักทรัพย์ 71.81%

อันดับ	5 การหลอกลวงต้มตุ๋น/ฉ้อโกงทรัพย์สินเงินทอง 61.20%

อันดับ	1 เอาผิดอย่างรุนแรง	เช่น	ยึดทรัพย์	ไล่ออก	จำาคุกทันที 71.13%

อันดับ	2 มีมาตการตรวจสอบที่เข้มงวดจริงจัง 69.94%

อันดับ	3 เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสำานึกที่ด	ีมีคุณธรรม	จริยธรรม	รู้จักพอเพียง 53.26%

อันดับ ประเด็นคุณธรรม ร้อยละ

อันดับ	1 ความซื่อสัตย์สุจริต	ทุจริตคอรัปชั่น 33.15

อันดับ	2 ความสามัคคี	ความขัดแย้งในสังคม 19.30

อันดับ	3 จิตสาธารณะ	ความรับผิดชอบต่อสังคม 14.69

ท่ีมา	:	http://suandusitpoll.dusit.ac.th/UPLOAD_FILES/POLL/2560/PS-2560-1493514283.pdf
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คุณธรรมที่เยาวชนไทยควรได้รับการปลูกฝัง พบว่า 

คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมไทย พบว่า 

คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 3 อันดับ พบว่า 

อันดับ ประเด็นคุณธรรม ร้อยละ

อันดับ	1 ระเบียบวินัย 76.59

อันดับ	2 ความซื่อสัตย	์สุจริต 75.35

อันดับ	3 ความมีน้ำาใจเอื้อเฟื้อ/เผื่อแผ่ 57.94

อันดับ ประเด็นคุณธรรม ร้อยละ

อันดับ	1 ความสามัคคี 25.02

อันดับ	2 ความมีีน้ำาใจ/เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 20.82

อันดับ	3 ความมีระเบียบวินัย 18.79

อันดับ ประเด็นคุณธรรม ร้อยละ

อันดับ	1 ความซื่อสัตย์สุจริต 39.57

อันดับ	2 ความมีระเบียบวินัย 37.67

อันดับ	3 ความสามัคคี 28.81

อันดับ ประเด็นคุณธรรม ร้อยละ

อันดับ	1 ความมีวินัยเคารพในกติกาอาเซียน 68.47

อันดับ	2 ความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน 59.19

อันดับ	3 ความสามัคคีของประชาชนอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน 52.40

	 ในส่วนของมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร	ในสังคมไทย	พบว่า	ประชาชน	ร้อย
ละ	95.06		ควรม	ีเพือ่เป็นพืน้ฐานทีด่ใีนการพฒันาสงัคมภายในองคก์ร	เพือ่เพิม่คณุธรรมจรยิธรรมดา้น
ความสามคัค	ี	และรอ้ยละ	84.12	เห็นวา่	สงัคมไทยควรใชเ้กณฑด์า้นคณุธรรมประกอบการคดัเลอืกคน
เข้าเรียน/เข้าทำางาน/เข้ารับตำาแหน่ง		พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะคุณธรรมหลัก	3		อันดับ	ที่รัฐบาลควร
ส่งเสริมในการดำาเนินชีวิตให้ประชาชน	ได้แก	่

คุณธรรม จริยธรรม ที่รัฐบาลควรส่งเสริมให้กับประชาชน 3 อันดับแรก  พบว่า 
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แนวทางของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณธรรม

การส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม

	 เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2559		คณะรัฐมนตรีได้มีมต	ิเห็นชอบในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฉบับที	่1	 (พ.ศ.2559-2564)	 	 ให้เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมใน
ทุกภาคส่วน	ซึ่งมียุทธศาสตร์	4	ด้าน	ประกอบด้วย	

 
	 โดยมอบหมายให	้ศนูยค์ณุธรรมเปน็ผู้ชว่ยเลขานกุารของคณะกรรมการส่งเสริมคณุธรรมแหง่
ชาติ	 และสนับสนุนงานด้านองค์ความรู้	 รวมท้ังจัดการความรู้พ้ืนท่ีต้นแบบเพ่ือเป็นแนวทางการขับ
เคลือ่นแผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมของสงัคมไทย		อกีทัง้นำาเสนอประเด็นคณุธรรมเพือ่ใชเ้ปน็
หลักในการส่งเสริมในสังคมไทย	ต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	และได้รับความเห็นชอบ
คุณธรรม	4	ประการ	ให้เป็นคุณธรรมที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย	ได้แก่	พอเพียง		วินัย		สุจริต		
จิตอาสา	

	 ศูนย์คุณธรรมกำาหนด	เป้าหมาย	และยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนงานตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ดังน้ี
เป้าหมาย	“ประชาชนมีจิตสำานึกและพฤติกรรม	เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ”	โดย
ยุทธศาสตร์	6	ด้านประกอบด้วย	

ยุทธศาสตร์ท่ี	1	ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพ่ือขับเคล่ือนงานด้านคุณธรรม	จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี	2	ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม	จริยธรรม		
ยุทธศาสตร์ท่ี	3	พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรม	จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี	4	ส่งเสริมความร่วมมือด้านคุณธรรม	จริยธรรม	กับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี	5	ส่ือรณรงค์เพ่ือการพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม	
ยุทธศาสตร์ท่ี	6	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีของศูนย์คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่	1	วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย		
ยุทธศาสตร์ที่	2	สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม	
ให้เป็นเอกภาพ
ยุทธศาสตร์ที่	3	สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม		
ยุทธศาสตร์ที่	4	ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม

	 ท้ังน้ีเพ่ือให้ภารกิจขององค์กรสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ	ภายใต้การปฏิรูปประเทศ	และ	
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	1	(พศ.	2559-2564)	เพ่ือเตรียมความพร้อมในการยกระดับ
บทบาทขององค์กรให้มีน้ำาหนักในการประสานเช่ือมโยงเครือข่ายทางสังคมให้มากข้ึน	โดยใช้กระบวนการ
สมัชชาคุณธรรม	 เป็นเวทีกลางของการขับเคล่ือน	 และดำาเนินการสนับสนุนด้านวิชาการท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางของรัฐบาล	และ	คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ในการรณรงค์คุณธรรม	4	ประการ	คือ	
ความพอเพยีง	วนิยั	สจุรติ	จติอาสา	ใหส้งัคมไทยรบัรู	้และ	ยอมรบัเปน็คณุธรรมรว่มสำาคญัของชาต	ิโดย
การบูรณาการร่วมกับการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมนำาร่อง	 ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปีงบประมาณ	
2558	เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้	ในการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

	 การเตรียมความพร้อมในการยกระดับบทบาทของศูนย์คุณธรรม	 ได้ทำาให้เกิดการทำางานโดยวิธี
การใหม่ๆ	ภายใต้งบประมาณท่ีจำากัด	 น่ันคือ	การเข้าไปสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับองค์กรอ่ืนๆท่ีดำาเนินการ
อยู่แล้วเดิม	โดยเรียกการทำางานในลักษณะ	Co-Brand	เพ่ือรณรงค์	ส่ือสารคุณธรรม	ภายใต้สถานการณ์
ท่ีประชาชนต่ืนตัวอย่างสูงสุดในการทำาความดี	เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล	แด่ในหลวงรัชกาลท่ี	9	จนเกิด
เป็นภาพความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ร่วมกันบ่อยคร้ัง	ผ่านส่ือทุกช่องทาง	และนับเป็นก้าวย่างของการ
ขยายความร่วมมือกับกลุ่มใหม่ๆ	มากข้ึน	

	 ขณะท่ีการพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้	ก็ได้เพ่ิมมิติใหม่จากการพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบเดิม	
ให้มีการเปิดพ้ืนท่ีทางวิชาการ	และถ่ายทอดนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมต่อสังคมอีกด้วย	ท้ังน้ี	โดยมีท้ัง
เวทีวิชาการเฉพาะกลุ่ม	คือ	ด้านสถานศึกษา	เวทีวิชาการต่อประชาชนท่ัวไป	คือ	งานวิชาการคุณธรรมใน
พ้ืนท่ีทางสังคม	ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง	และ	 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้	 ระหว่างหน่วยงานภาค
รัฐ	และ	ประชาสังคมท่ีเป็นเวทีระหว่างประเทศ	ASEAN	:	Caring	and	Sharing	Community	ทำาให้การ
พัฒนาและการค้นหาองค์ความรู้	การส่งเสริมคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย	และ	ระดับช่วงวัย	
มีพ้ืนท่ีส่ือสารเพ่ิมข้ึน

	 ในขณะท่ีปี	2560	น้ี	ศูนย์คุณธรรม	ก็ได้ริเร่ิมวางรากฐานการพัฒนามาตราฐานคุณธรรม	ตามข้อ
เสนอต่อรัฐบาล	และ	ศูนย์ฯ	ได้เสนอแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	ตามพระ
ราชบัญญัติองค์การมหาชน	ฉบับแก้ไข	พศ.2559	ให้มีภารกิจด้านการส่งเสริม	การพัฒนามาตรฐาน	และ
กระบวนการรับรองมาตรฐานคุณธรรมข้ึนมารองรับ	 โดยได้ทดลอง	 ริเร่ิม	 ส่งเสริม	 การพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรมในกลุ่มสถานศึกษา	ธุรกิจเอกชน	และ	ชุมชน	เพ่ือเป็นการศึกษาและทดลอง	ให้เป็นฐานในการ
พัฒนามาตรฐานคุณธรรมของชาติ	ในระยะต่อไป

	 ในปีงบประมาณ	2560	มีกิจกรรมการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ	ๆ	ดังต่อไปน้ี
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1. การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดคุณธรรม)

กิจกรรมสำาคัญในการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม

	 จงัหวดัสง่เสรมิคณุธรรม	เปน็รปูแบบของการพฒันาคณุธรรมเชงิพืน้ทีเ่พือ่การบรูณการทกุภาค
สว่นใหเ้กดิการกำาหนดแผนยทุธศาสตรจ์งัหวดัด้านการสง่เสรมิคณุธรรม	ซ่ึงดำาเนนิการต่อเนืือ่งมาต้ังแต่
ป	ี2558	ในระยะการขบัเคลือ่นงานปีที	่3	นีพ้บวา่	6	จงัหวดันำารอ่ง	ประกอบด้วย	จงัหวดัพจิติร		จังหวดั
บุรีรัมย์		จังหวัดราชบุรี		จังหวัดพัทลุง		จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดศรีสะเกษ		เป็นจังหวัดคุณธรรมที่
เป็นแบบอย่าง	ในหลายด้าน	โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัด	การกำาหนดประเด็น
คุณธรรมร่วมในจังหวัด	การค้นหารูปธรรมพื้นที่ที่โดดเด่นและเป็นแบบอย่างในพื้นที่		ซึ่งในป	ี2560	มี
กระบวนการประสานเชื่อมโยงองค์กรคุณธรรมผ่านการประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งพื้นที่	 ส่ง
เสริมกิจกรรมกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่	 กิจกรรมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด	 และถอด
บทเรียนกรณีศึกษาในพื้นที่ต้นแบบ	

การถอดบท
เรียนต้นแบบ
องค์กรส่งเสริม

คุณธรรม

เวทีขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่ง
เสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัด 

เวทีสมัชชา
คุณธรรม

ระดับจังหวัด



9

จังหวัดราชบุรี
	 จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี		และมหกรรมเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม	“ราชบุรีเมืองแห่ง
ความจงรักภักดี	 ทำาดีตามรอยพ่อ	 สานต่องานที่พ่อทำา	 พอเพียง	 สามัคคี	 มีวินัย”	 มีพิธีลงนามบันทึก
ความร่วมมือการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายคุณธรรมราชบุรี	 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์คุณธรรม	 4	 ปี	
จังหวัดราชบุรี	 มอบโล่เชิดชูเกียรติ	 แก่หน่วยงาน/องค์กร	 ต้นแบบด้านคุณธรรม	 จังหวัดราชบุรี	 โดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี	และ	การมอบประกาศเชิดชูเกียรติแก่
องค์กรร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม	99	องค์กร
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จังหวัดพัทลุง  
	 จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง	 จำานวน	 2	 ครั้ง	 ภายใต้แนวคิด	 “เมืองลุง	 เมืองบายใจ	
มีวินัยบนความพอเพียง”	 เพื่อนำาเสนอผลการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมที่เน้น
คุณธรรมเรือ่งวนิยั	และความพอเพยีงของคนพทัลงุ	ใน	3	ประเด็น	คอื	วนิยัการจดัการสิง่แวดลอ้ม	วนิยั
การจราจรและความพอเพยีงเรือ่งผา้ไทย	ผา้ถิน่		และร่วมประกาศเจตนารมณใ์นการร่วมกนัขบัเคล่ือน
จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมต่อไป	
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จังหวัดร้อยเอ็ด  
	 คณะอนกุรรมการสง่เสรมิคณุธรรมจงัหวดัรอ้ยเอด็	เหน็ชอบแผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรมจงัหวดั
ร้อยเอ็ด	ฉบับที	่1	เมื่อวันที่	16		ตุลาคม	2559	ประกอบด้วย	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบคุณธรรม
ในเครอืขา่ย	9	ด	ียทุธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แขง็ในระบบการบรหิารจดัการดา้นการสง่เสรมิคณุธรรม
ใหเ้ปน็เอกภาพ	ยทุธศาสตรก์ารสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการสง่เสรมิคณุธรรม	และยุทธศาสตรก์าร
สง่เสรมิสนบัสนนุใหอ้งคก์ร	หนว่ยงานเปน็แบบอยา่งด้านคณุธรรม	จริยธรรม	ท้ังนี	้เปน็ผลสืบเนือ่งจาก
การสง่เสรมิจงัหวดัคณุธรรม	โดยไดน้ำาแผนการขบัเคลือ่นมาสูก่ารปรบัปรงุเปน็แผนการสง่เสรมิคณุธรรม	
ของจังหวัด	และเป็นเจ้าภาพจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

จังหวัดศรีสะเกษ  
	 เวทีขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด	 ร่วมแสดงเจตนารมณ์การขับเคล่ือน
ไปสู่เป้าหมาย	“การสร้าง	5	ดีเมืองศรี	อยู่ดี	มีแฮง”	ประกอบด้วย	วัฒนธรรมดี	คนดี	สวัสดิการด	ีสิ่ง
แวดล้อมดี	 และมีวิถีพอเพียง	 โดยมีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมให้อยู่ในกระบวนการทำางาน
ของหมู่บ้านและองค์กร	 เป็นวิถีชีวิต	และสร้างธรรมนูญความสุขหมู่บ้าน	และตำาบล	 เป็นระบบกำากับ
พฤตกิรรมชมุชน	พรอ้มกบัการประกาศเปน็องคก์รส่งเสริมคณุธรรม	เพ่ือร่วมขบัเคล่ือนจังหวดัส่งเสริม
คุณธรรมต่อไป	
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จังหวัดบุรีรัมย์  
	 เครอืขา่ยบรุรีมัยส์นัตสิขุ	9	ด	ี	มกีารประชมุขบัเคล่ือน	"บรีุรัมยสั์นติสุข	9	ดบีนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง"	เพือ่ขยายผลหมูบ่า้นสง่เสริมคณุธรรม	ครอบครวัคณุธรรม	ภายใต้แผนแมบ่ทส่งเสริม
คณุธรรมแหง่ชาต	ิและพฒันาเกณฑ์กลางตวัชีว้ดัรปูธรรมการพฒันา	และการแกไ้ขปญัหา	ตามธรรมนญู
หมู่บ้านสันติสุข	9	ดี	ค้นพบความสำาเร็จท่ีต่อเน่ือง	อันเกิดการปฏิบัติตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข	9	ดี	
จนนำาไปสูก่ารขยายความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา	ในการนำาองคค์วามรูธ้รรมนญูหมูบ่า้น	เขา้ไปสอน
ในระบบ	ได้แก่	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	
เป็นต้น		

จังหวัดพิจิตร 
	 ขบัเคลือ่นงานจงัหวัดคณุธรรม		ดว้ยพลงั	12	เครอืขา่ย	กอ่ใหเ้กดิกระแสการพฒันาคณุธรรมใน
จงัหวดัอยา่งแพรห่ลาย	ไปในกลุม่ประชาชน	ตอ่เนือ่ง	และเสนอตัวเปน็เจา้ภาพ	จดังานสมชัชาคณุธรรม
ภาคเหนือ	 โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน	 5	 กระทรวงหลัก	 จัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ	
ภายใต้แนวคิด	"รวมพลังประชารัฐ	ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม	:	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา"	ณ	วัด
ท่าหลวง	พระอารามหลวง	อำาเภอเมืองพิจิตร	จังหวัดพิจิตร
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การถอดบทเรียนความสำาเร็จพื้นที่ต้นแบบองค์กรคุณธรรม

	 จากการพฒันาคณุธรรมเชงิพืน้ทีผ่่านกระบวนการต่างๆส่งผลให	้เกดิการคน้พบรูปธรรมการขบั
เคลื่อนงานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆได้	รวม	156	กรณีศึกษา	
คลอบคลมุทัง้ชมุชน		สถานศกึษา	โรงพยาบาล		วดัและศาสนสถาน		โรงงาน	โรงพกั			ส่ือประชาสมัพนัธ	์
องค์กรภาคประชาสังคม		เครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ		ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่โดด
เด่นในแต่ละจังหวัด		นำามาสู่การสนับสนุนการถอดองค์ความรู้	ไปใช้ขยายผลและยกย่องเชิดชูต้นแบบ
เหล่านี้ในระยะต่อไป	ดังนี้	

พิจิตร ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ พัทลุง ราชบุรี รวม 
(องค์กร/ชุมชน) 

25 24 31 20 31 25 156
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หน่วยงานที่ศูนย์คุณธรรมร่วมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

ภาคสีมชัชาคณุธรรม	ทีม่สีว่นรว่มเปน็กลไกสำาคญัในการขบัเคลือ่นงานสมชัชาคณุธรรมระดบัภาค	
4	ภาคทั่วประเทศ	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลต่อการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับ
ภาค	จำานวน	115	องค์กร	
เครอืขา่ยสถานศกึษา		มกีารดำาเนนิงานร่วมกบัสถานศกึษา	กวา่	635	แหง่	ในการสง่เสริมกจิกรรม
ตา่งๆตามชว่งวยัทีเ่หมาะสม		ทัง้ในสว่นของนกัเรยีนตัง้แตร่ะดบัปฐมวยัจนถงึมธัยมศกึษา	เยาวชน
ในระดับอุดมศึกษาและนักเรียนอาชีวะ	เกิดการปรับพฤติกรรมของบุคลากร	นักเรียน	นักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำากว่า	5,000	คน
เครอืข่ายชุมชนคณุธรรม		มชุีมชนในเครอืขา่ยตา่งๆ	เชน่	กองทนุสวสัดกิารชมุชน	กองทนุหมูบ่า้น	
สภาองค์กรชุมชน	 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและเครือข่ายความสุขชุมชน	 เข้าเป็นเครือข่าย
ชุมชนคุณธรรม	ท่ีสามารถยกระดับสู่การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานชุมชนคุณธรรม	กว่า	723	องค์กร	
เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม	 จัดกระบวนการให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มธุรกิจในจังหวัด
ราชบุรี	เพื่อสร้างความเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม	จำานวน	39	แห่ง
เครือข่ายอปท.คุณธรรม	 ซึ่งเป็นอปท.ที่ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมโดยศูนย์คุณธรรม
เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่	กว่า	155	องค์กร		

•	ภาคีสมัชชาภาคเหนือ	
		42	องค์กร
•	ภาคีสมัชชาภาคตะวัน
		ออกเฉียงเหนือ	15	องค์กร
•	ภาคีสมัชชาภาคกลาง	
		25	องค์กร
•	ภาคีสมัชชาภาคใต	้
		33	องค์กร

•	โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริม
		คุณธรรม	557	แห่ง
•	เครือข่ายสถาบันอาชีวะ
		20	แห่ง
•	เครือข่ายอุดมศึกษา	
		46	แห่ง
•	เครือข่ายเทคนิคการ
		แพทย์	12	แห่ง

•	จังหวัดคุณธรรม	
		6	จังหวัด
•	เครือข่ายส่งเสริมชุมชน
		คุณธรรมในจังหวัด
		คุณธรรม	6	จังหวัด	
		578	แห่ง
**เครือข่ายกองทุน
  สวัสดิการ 6,500 แห่ง

•	เครือข่ายองค์กรธุรกิจ
		ในเครือข่ายสมาคมนัก
		สร้างสุขภาวะองค์กร
		พื้นที่ปฏิบัติการจังหวัด
		ราชบุรี	นครปฐม
		และสมุทรสาคร

•	องค์กรปกครอง
		ส่วนท้องถิ่นใน		
		จังหวัดคุณธรรม	6	
		จังหวัด
•	องค์กรปกครอง
		ส่วนท้องถิ่นในเครือ		
		ข่ายความสุขชุมชน

115 องค์กร 635 องค์กร 723 องค์กร 39 องค์กร 155 องค์กร 

ภาคีสมัชชา
คุณธรรม

สถานศึกษา
คุณธรรม

ชุมชน
คุณธรรม

ธุรกิจ
คุณธรรม

อปท.
คุณธรรม

2. การพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมเชิงประเด็น
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3. การพัฒนาผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมจริยธรรม

	 ศูนย์คุณธรรม	 ได้ร่วมกับภาคี	 หน่วยงานต่างๆ	 พัฒนาหลักสูตรการอบรมและการศึกษาดู
งานด้านการส่งเสริมคุณธรรม	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี	 2560	 ได้ดำาเนินการพัฒนาศักยภาพผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการดำาเนินงานของแต่ละโครงการ	 และยังได้ประสานความร่วมมือ	 และให้การ
สนับสนุนการเป็นวิทยากร	ให้กับภาคีเครือข่ายต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	

พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาแกนนำาสถานศึกษา 4 รุน่ ตามโครงการการพฒันาความซือ่ตรงของ
ผู้นำานักศึกษา  
	 จากสถานศึกษา	46	แห่ง	รวมนักศึกษาแกนนำาที่ได้รับการอบรมจำานวน		337	คน	
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำา		จำานวน	4	รุ่น	ในพื้นที	่4	ภาค	

ภาคกลาง 
ได้ทำาการฝึกอบรม	ณ	ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์	อ.คลองหลวง	
จ.ปทุมธานี	ให้กับนักศึกษาในสังกัด	
สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	(สกอ.)	จาก	9	สถาบัน
การศึกษา	รวม	64	คน	

ภาคเหนือ	ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง	จ.เชียงราย	มีผู้เข้าร่วมอบรม
จากสถานศึกษา	9	แห่ง	รวม	60	คน	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จาก	16	
สถาบันการศึกษา	รวม	119	คน

ภาคใต้ 
ผู้เข้ารับการอบรมจาก	12	
สถาบันการศึกษา	รวม		94	คน
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พฒันาศกัยภาพนกัศกึษาแกนนำา โครงการนำารอ่งสถาบนัอาชวีะตน้แบบ “สรา้งสภุาพชนคน
อาชีวะ”
	 ศูนย์คุณธรรม	(องค์กรมหาชน)	ร่วมกับองค์กรภาคีความร่วมมือ	5	องค์กร	ได้แก่

					สำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

					สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	

					วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	

					กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

					สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และสถาบันอาชีวศึกษา	20	แห่ง	เพื่อให้เกิดการพัฒนา

					อาชีวศึกษา	ให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานที่สถานประกอบการยอมรับ	ผนวกกับทักษะด้าน

					คุณธรรม	ทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของอาชีวะ	  

ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำาเนินงาน	 โครงการนำาร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบ	 “สร้าง
สภุาพชนคนอาชวีะ”	เมือ่วนัที	่14	มนีาคม	2560	โรงแรมเซน็จรูีพ่ารค์	กทม.	เพ่ือพฒันาครแูกนนำา	และ
นักศึกษาแกนนำา	ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติในหลักสูตรโครงการคุณธรรม	เน้นการทำากิจกรรมจิตอาสา	
และการสร้างวินัยภายในสถานศึกษา	ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจาก	20	สถาบัน	จำานวน	201	คน

1.

2.

3.

4.

5.
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หลักสูตร“การบริหารจัดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี” เครือข่ายโรงเรียนวิถีคริสต์
	 หน่วยงานจากเครือข่ายคาทอลิก	 20	 หน่วยงาน	 จำานวน	 71	 คน	 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลกัสตูร“การบรหิารจดัการโครงการสง่เสรมิคณุธรรมความดี”	ศกึษาดูงาน	ณ	มลูนธิพุิทธฉือจ้ีไต้หวนั	
ระหว่างวันที่	23-27	ตุลาคม	2559		
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หลักสูตร “ผู้นำาเยาวชนสู่โรงเรียนคุณธรรม” อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเครือข่ายวิถีคริสต์
	 อบรมเชงิปฏิบัตกิารของนกัเรยีนในหลกัสตูร“ผูน้ำาเยาวชน	สู่โรงเรยีนคณุธรรม”	ป	ี2	จำานวน	2	
รุ่น		ระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายวิถีคริสต	์ระหว่างวันที่		25-31	
พฤษภาคม	2560	มีผู้เข้าร่วมอบรมจาก	18	โรงเรียน		จำานวน	362	คน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ยกระดับนักเรียน	 ให้เป็นแกนนำาจิตอาสาทำากิจกรรมพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรมในโรงเรียน	และสร้าง
เครือข่ายนักเรียนแกนนำาจิตอาสา	ณ	สถาบันฝึกอบรมผู้นำามูลนิธิพลตรีจำาลอง	ศรีเมือง	จ.กาญจนบุรี
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พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
	 การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำาโรงเรียนคุณธรรม	ภายใต้	 โครงการบุคลากรครู	
ของ	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	โดยใช้หลักสูตรของศูนย์คุณธรรม	จำานวน	
3	หลักสูตร	ได้แก่	

					หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและครู	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา	จำานวน	3	รุ่น	

					หลักสูตร	Moral	Project	Coaching	จำานวน	3	รุ่น

					การวิจัยคุณธรรมในชั้นเรียน	จำานวน	2	รุ่น	

รวมมีผู้เข้ารับการอบรม	296	โรงเรียน		จำานวน		613	คน

หลักสูตร	 Moral	 Project	
Coaching	 (ครูที่ปรึกษาโครง
งานคุณธรรม)	 มีคณะครูจาก
ภาคต่างๆเข้ารับการพัฒนา	
รวม	3	รุ่น	จำานวน	239	คน

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
และครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรม	
จรยิธรรมในสถานศกึษา	รวม	3	
รุน่	มีคณะครจูากภาคตา่งๆ	เข้า
รับการพัฒนา	จำานวน	217	คน

หลักสูตรการวิจัยคุณธรรมใน
ชั้นเรียน	 มีผู้เข้ารับการอบรม	
จำานวน	157	คน

1.

2.

3.
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พัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครด้านคุณธรรมจริยธรรม 
	 การอบรมบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร	 ซ่ึงเป็นข้าราชการใหม่	 รุ่นที่	 8	 ของ	 กทม.	 ซ่ึง
ได้กำาหนดให้มีการอบรมเกี่ยวกับ	 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติและภารกิจสำาคัญของศูนย์
คุณธรรม		ระบบ	ระเบียบราชการ	และสวัสดิการ	5	วัน	รวมทั้งการปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ	เช่น	เข้า
วัดปฏิบัติธรรม	2	วัน	เข้าค่ายละลายพฤติกรรม	3	วัน	อบรม	System	thinking	1	วัน	ศึกษาดูงาน	ทำา
กิจกรรมจิตอาสา	2	วัน	และอบรมหลักคุณธรรม	จริยธรรม	3	วัน

พัฒนานักสื่อสารการแพทย์ฉุกเฉินภาคพลเมือง
	 การอบรม	 การพัฒนานักสื่อสารการแพทย์ฉุกเฉินภาคพลเมือง	 ณ	 โรงแรมกนกกาญจน์		
จ.กาญจนบุรี		เพื่อสนับสนุนการพัฒนา	"คุณธรรม	จริยธรรมคนทำาสื่อ"	
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อบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (รุ่นที่ 3) 
	 อบรมเรือ่งการสง่เสรมิคณุธรรม	จรยิธรรม	หวัขอ้เศรษฐกจิพอเพยีงสูช่วีติทีด่กีวา่	และการสร้าง
เครอืขา่ยคุณธรรมจรยิธรรม		ใหก้บัสำานกังานจเรตำารวจ		ในโครงการฝกึอบรมสมัมนาสง่เสรมิคณุธรรม
จริยธรรม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(รุ่นที	่3)		

อบรมเชงิปฏบิตักิาร “กระบวนการพฒันาคุณธรรมเชงิพืน้ท่ีแบบมสีว่นรว่ม” (Participatory 
Area Cycle Management) 
	 ศูนย์คุณธรรม	 ได้ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
ได้พัฒนาชุมชนช่อสะอาด	ในชุมชนมุสลิมเขตหนองจอก	มีนบุรี	คลองสามวา	และปทุมธานี	โดยใช้องค์
ความรู้กระบวนการพัฒนาธรรมนูญชุมชนของศูนย์คุณธรรม		ภายใต้โครงการนี้	มีการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ	“กระบวนการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม”	(Participatory	Area	Cycle	Manage-
ment)	ให้กับ	เจ้าหน้าที	่ปปช.	ที่เกี่ยวข้อง	ในการสร้างชุมชนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	(ช่อสะอาด)	
เขตกรงุเทพมหานคร		และไดร้ว่มกนัขยายผลการพัฒนาชมุชนชอ่สะอาด	ดว้ยเคร่ืองมอืธรรมนญูความ
ดีชุมชน		รอบๆพื้นที่มัสยิด		5	แห่ง		อาทิ		ชุมชนมัสยิดคอยรุตตั๊กวา	นำาโดยอิหม่ามมัสยิดนูรุดดิน	ใน
เขตหนองจอก	กทม.	โดยการจัดทำาเวทีประชาพิจารณ์แผนหมู่บ้าน/ชุมชน	และยกร่างพิจารณาและลง
มติธรรมนูญความดีหมู่บ้าน/ชุมชน	
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อบรมผู้นำาส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดราชบุรี
	 ศนูยค์ณุธรรม	รว่มกบัสำานกังานวฒันธรรมจังหวดั	และจังหวดัราชบรีุ	ร่วมมอืฝึกอบรมผู้นำาส่ง
เสริมคุณธรรม	 	ภายใต้แนวคิด	 "การส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมสู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน"	 โดยมีผู้เข้า
อบรมจากผู้บริหาร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้อำานวยการสถานศึกษา	นักธุรกิจ
เอกชนในจังหวัดราชบุรี	 จำานวน	300	คนเข้ารับการอบรม	สร้างความเข้าใจสถานการณ์และนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม		บทเรียนการขับเคลื่อนพิจิตรจังหวัดคุณธรรม	การจัดทำาโครงงาน
คุณธรรม	ใน	10	อำาเภอ	เพื่อแปลงคุณธรรมร่วม	3	ประการ	คือ	พอเพียง	สามัคคี	มีวินัย	ไปสู่การปฏิบัติ		
และการวางแผนจัดทำาธรรมนูญความดี	10	อำาเภอ
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4. การสนับสนุนและดำาเนินการจัดสมัชชาคุณธรรม

	 ตามยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิฉบับที่	12	แผนแม่บทส่ง
เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต	ิฉบบัที	่1	และนโยบายของรฐับาล	ทีมุ่ง่พัฒนาเสริมสร้างศกัยภาพใหค้นไทยมคีา่
นิยมที่ดี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	ระเบียบวินัย	และจิตสำานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม	เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้	อยู่
รว่มกันอยา่ง	ปรองดอง	สามคัค	ีมสีนัตสิขุ	และมกีารประพฤตปิฏบิตัทิีส่ะทอ้นการมคีณุธรรม	จรยิธรรม
เพิ่มมากขึ้น
 
	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	
ให้ดำาเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคขึ้น	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ	ภาค
เอกชน	ภาคประชาสงัคม	และภาคประชาชน	ในการรณรงคส์ง่เสรมิการสรา้งจติสำานกึและการประพฤติ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน	 ให้ยึดมั่นคุณธรรมความดีในการดำาเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันใน
สังคม	ซึ่งการดำาเนินงานมีความก้าวหน้ามาระยะหนึ่งและได้ส่งผลกระทบต่อสังคมมากขึ้น	
 
	 ภารกิจสำาคัญในปี	2560	คือ	การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค	ให้เป็นเวทีกลางของหน่วย
งาน	องคก์ร	และเครอืข่ายทุกภาคสว่น	ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู	้รว่มมอืกนัพฒันาสง่เสรมิคณุธรรม	
จริยธรรม	ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	และนโยบายรัฐบาล
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สมัชชาคุณธรรมภาคใต้

 สมัชชาคุณธรรมภาคใต้  วันที่	1	–	2	กุมภาพันธ์	2560		ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์
วทิยาเขตปตัตาน	ีอ.เมอืง	จงัหวดัปตัตาน	ีและม	ี6	จงัหวดัใกล้เคยีง	ได้แก	่จังหวดัยะลา	จังหวดันราธวิาส	
จังหวัดสงขลา	จังหวัดสตูล	จังหวัดตรัง	และจังหวัดพัทลุง	และหน่วยงาน	33	องค์กร	เป็นองค์กรร่วม
จัด	ภายใต้ชื่อ	“รวมพลังประชารัฐ	ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยพหุวัฒนธรรม”
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สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

 งานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ  ระหว่าง	22	-	23	มิถุนายน	2560	ณ	วัดท่าหลวง	อ.เมือง	
จ.พิจิตร		และ	8	จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง	ได้แก	่จังหวัดอุตรดิตถ	์จังหวัดเพชรบูรณ์	จังหวัดพิษณุโลก	
จังหวัดตาก	จังหวัดสุโขทัย	จังหวัดกำาแพงเพชร	จังหวัดนครสวรรค	์และจังหวัดอุทัยธาน	ี5	กระทรวง
หลักในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและหน่วยงานในระดับจังหวัด	จำานวน	89	องค์กรเป็น
องค์กรร่วมจัด	ภายใต้ช่ือ	“รวมพลังประชารัฐ	ขับเคล่ือนสังคมคุณธรรม	:	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา”
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สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง

 สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง   วันที่	8	–	9	มีนาคม	2560		ณ	โรงแรมแกรนด์รอยัล	พลาซ่า	
และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	อำาเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	และม	ี8	จังหวัดใกล้เคียง	ได้แก่	
จังหวัดปราจีนบุรี	จังหวัดสระแก้ว	จังหวัดนครนายก	จังหวัดปทุมธาน	ีจังหวัดสมุทรปราการ	จังหวัด
เพชรบุรี	จังหวัดราชบุรี	และกรุงเทพมหานคร	และมีหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค	49	องค์กร	เป็น
องค์กรร่วมจัด	ภายใต้ชื่อ	“รวมพลังประชารัฐ	ขับเคลื่อนคุณธรรมความดี	ตามวิถีพอเพียง”
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สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วันที่	22	–	23	ธันวาคม	2559		ณ	โรงแรมเพชร
รัชต์	การ์เด้น	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยมี	6	จังหวัดใกล้เคียง	ได้แก่	จังหวัดขอนแก่น	จังหวัดมหาสารคาม	
จงัหวดักาฬสนิธุ	์จงัหวัดนครราชสมีา	จงัหวัดศรสีะเกษ	และจงัหวดับรุรีมัย	์และมหีนว่ยงานในพืน้ทีแ่ละ
ส่วนกลาง	16	องค์กร	เป็นองค์กรร่วมจัด	ภายใต้ชื่อ	“ทำาดีตามรอยพ่อ	สานต่องานที่พ่อทำา	พอเพียง	มี
วินัย	สุจริต	จิตอาสา”	มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน	ประมาณ	1,500	คน
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สรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมทั้ง 4 ภูมิภาค

	 	 	 	 	 	 การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 ผ่านเวทีสมัชชา
คุณธรรมระดับภูมิภาคที่เป็นเวทีกลางในการมอบนโยบาย	 และสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการขับ
เคลื่อนคุณธรรมโดยผู้แทนรัฐบาล	 และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 เพื่อให้เกิดการแลก
เปลีย่นเรยีนรูแ้ละกระบวนการมสีว่นรว่มในการจดัทำาแนวทางการขบัเคลือ่นดา้นการสง่เสรมิคณุธรรม
ของผู้แทนหน่วยงาน	องค์กร	เครือข่ายแต่ละภาคส่วนและพื้นที	่ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทส่ง
เสริมคุณธรรมแห่งชาติ

	 การสง่เสรมิกระบวนการยกยอ่งเชดิชบูคุคล	องคก์รต้นแบบด้านคณุธรรม	โดยการกำาหนดหลัก
เกณฑ์การคัดเลือกบุคคล	องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	4	ด้าน	(พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา)	ผ่าน
กลไกคณะกรรมการจดังานและคณะทำางานระดบัจงัหวดั	เพือ่เขา้รบัใบประกาศเกยีรตคิณุทัง้	4	ภมูภิาค	
โดยมีบคุคลตน้แบบดา้นคณุธรรมรวมทัง้สิน้	จำานวน	108	คน	และองค์กรตน้แบบดา้นคณุธรรม	จำานวน	
39	องค์กร	รายละเอียด	ดังนี้	

ภาค
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม	(คน)

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา คุณธรรม	4	ด้าน รวม

ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 6 6 6 10 34

ใต้ 7 6 6 7 - 26

กลาง 4 3 5 6 - 18

เหนือ 6 8 9 7 - 30

รวม 23 23 26 26 10 108

1.

2.
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ภาค
องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	(คน)

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา คุณธรรม	4	ด้าน รวม

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1 1 1 11 15

ใต้ - - 1 1 -- 2

กลาง 2 3 1 1 - 7

เหนือ 4 1 2 7 1 15

รวม 7 5 5 10 12 39

ภาค
ภาคีสมัชชาคุณธรรม	

(องค์กรร่วมจัด)
ร่วมประกาศเจตนารมณ	์
ความมุ่งมั่น	(องค์กร)

ลงนาม	MOU	การขับ
เคลื่อนสังคมคุณธรรม	

(องค์กร)

ตะวันออกเฉียงเหนือ 16 101 -

ใต้ 33 33 -

กลาง 49 49 82

เหนือ 89 89 2

รวม 187 272 82

	 การเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรเครือข่ายคุณธรรม	เกิดการเชื่อมโยงความร่วม
มือหน่วยงาน	 องค์กร	 เครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม	 ทั้งในระดับองค์กรและในระดับพื้นที่	 และร่วม
ประกาศตวัรว่มเปน็องคก์รสง่เสรมิคณุธรรมในงานมากกวา่		272	องคก์ร	โดยมีการประกาศเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในการขับเคลื่อนคุณธรรม	4	ประการ	คือ	พอเพียง	วินัย	
สุจริต	จิตอาสา	ให้เป็นฐานการดำาเนินชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่		

3.



31

	 การรณรงค์สร้างกระแสคุณธรรม	 4	 ประการ	 ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการต้ังปณิธาน
ทำาความดี	“ทำาดีตามรอยพ่อ	สานต่องานที่พ่อทำา”	ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ผ่านการนำาเสนอเนื้อหา	 บูธนิทรรศการ	 และกิจกรรมภายในงานท่ีมุ่ง
เสริมสร้างคุณธรรม	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา

	 การมสีว่นรว่ม	ผูส้นใจเขา้รว่มงานจากทกุภาคสว่นทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และ
ประชาชนทัว่ไป	จำานวน	6,669	คน	มหีนว่ยงานองคก์รเขา้ร่วมจัดแสดงนทิรรศการทีม่เีนือ้หาเกีย่วขอ้ง
กับกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม		4		ด้าน	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	จำานวน	183	บูธ		

       รฐับาลโดยคณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต	ิควรมบีทบาทเปน็กลไกกลางในการเชือ่มโยง
ยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ	
ของกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง	กำาหนดนโยบาย	แปลงแผนแม่บทสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาตไิปสูก่ารปฏบิตั	ิโดย
เน้นความสอดคล้องกับปัญหา	ความต้องการ	หรือบริบทของแต่ละจังหวัด	เน้นการระเบิดจากภายใน	
ให้ความสำาคัญกับผลลัพธ์ของการส่งเสริมคุณธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงจิตสำานึกและ
พฤตกิรรมของประชาชนทีส่ะทอ้นการมคุีณธรรม	และมนีโยบายขยายผลจังหวดัคณุธรรมใหค้รอบคลุม
ทุกภูมิภาคมากขึ้น
							รัฐบาลควรกำาหนดคุณธรรม	4	ประการ	คือ	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ให้เป็นวาระแห่งชาติ
รณรงค์ให้องค์กรต่างๆ	และประชาชนนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง
       สง่เสรมิบทบาทของภาคเีครอืขา่ยภาคประชาชน	ภาคประชาสังคมและเอกชนใหม้บีทบาทสำาคญั
ในการขับเคลื่อนการสร้างสังคมคุณธรรมโดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน
							จัดระบบโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ	ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรมความดีมีการ
บูรณาการความร่วมมือ	ทั้งเป้าหมาย	 แผนงาน	การดำาเนินการและงบประมาณ	ทั้งภายในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงาน	เพื่อให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
      รัฐบาลควรมีการยกย่องเชิดชูต้นแบบความดีของบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	องค์กร	หน่วยงาน
และบุคคล	รวมถึงพิจารณากำาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ
        ผู้ว่าราชการจังหวัดควรเป็นผู้นำา	สนับสนุนนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม	โดยประกาศเป็นวาระ
ของจังหวัดในการขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมตามบริบทของพ้ืนท่ี	กำาหนดการส่งเสริมคุณธรรม	พอเพียง	
วินัย	สุจริต	จิตอาสาเป็นวาระการพัฒนาของจังหวัด	และจัดให้มีแผนการส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัด
ท่ีมีส่วนร่วมจากประชาชน	ประชาสังคม	ในทุกข้ันตอนการดำาเนินงาน	และวางระบบการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมให้เกิดความย่ังยืน	โดยสอดแทรกหรือบูรณาการเข้ากับแผนงานหรือโครงการท่ีมีอยู่ทุกระดับ
      ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	ควรมีบทบาทสนับสนุนองค์ความรู้	การวิจัย	และข้อมูลเพื่อ
ให้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในพื้นที่	 ร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการ
ในพื้นที่	 ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อมโยง	 เครือข่ายภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 และภาค
ประชาชน	เพือ่ขบัเคลือ่นคณุธรรมตามแผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต	ิโดยมกีระบวนการสมชัชา
คุณธรรมเป็นเครื่องมือ	

4.

5.

ข้อเสนอเชิงนโยบายของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค
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5. การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย

	 การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมนั้น	 ศูนย์คุณธรรมซึ่งเป็นผู้ช่วย
เลขานุการแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม	มีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทั้งระดับนโยบาย
และระดบัพ้ืนที	่	โดยการสนบัสนนุการประชมุคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นแผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรม		

ด้านวิชาการ 
	 จัดทำาองค์ความรู้บทเรียนองค์กรส่งเสริมคุณธรรม	 ต้นแบบ	 70	 องค์กร	 โดยการคัดเลือก
จากองค์กรที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับจากชุมชน	/องค์กร	ต่างๆ	ได้แก	่ภาคชุมชน	ภาคธุรกิจ		
โรงเรยีน	องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน	และหนว่ยงานอืน่ๆ	จำานวน	70	องคก์ร	รวบรวมจดัทำาเปน็หนงัสอื
องค์ความรู้ส่งเสริมคุณธรรม	จำานวน	2	เล่ม		ได้แก่		

					องค์กรคุณธรรม	สร้างคนดี	สังคมดี	70	ประสบการณ์ส่งเสริมคุณธรรม	"ระเบิดจากข้างใน”	และ	

					การส่งเสริมคุณธรรม	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
	 ประชาสมัพนัธก์ารดำาเนนิการหรอืโครงการต่างๆจากการขบัเคลือ่นแผนแมบ่ทสง่เสรมิคณุธรรม
ตามกรอบคิด	 “ทำาดีเพื่อพ่อ..พอเพียง	 มีวินัย	 สุจริต	 จิตอาสา”	 ผ่านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ช่อง
ทางต่างๆสื่อบุคคล	สื่อมวลชน	สื่อโทรทัศน์	สื่อวิทยุ	สื่อสิ่งพิมพ์	สื่อโสตทัศน์	สื่อกิจกรรม	สื่อสมัยใหม่	
(Modern	Media)	และสื่ออื่นๆ	โดยยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่เด็กจำาง่ายและนำาไปปฏิบัติได้

นโยบาย
ประชุมคณะ
กรรมการขับเคล่ือน
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม

วิชาการ
สนับสนุนองค์ความรู้
พ้ืนท่ีต้นแบบ

การติดตาม
ประเมินผล

ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์	ส่งเสริม

คุณธรรม	4	ประการ	

1.

2.
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ด้านการติดตามการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
	 ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการดำาเนินงานของเครือข่ายองค์กรส่งเสริมคุณธรรม	 นำาโดยประธาน
อนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม	 และ
กรรมการศูนย์คุณธรรม		เพ่ือสนับสนุนและให้กำาลังใจในการขับเคล่ือนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม		ในการ
บรูณาการเชือ่มโยงเขา้กบัแผนงานในระดบัจงัหวดั	ระดับอำาเภอ	รวมถึงภาคสว่นราชการ	ในการรองรับ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	1

ภาพการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระดับจังหวัด
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ภาพการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระดับจังหวัด
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6. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม

	 เกณฑ์มาตรฐานคณุธรรมแหง่ชาต	ิทีผ่า่นความเหน็ชอบจากสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ	
(สปท.)	 มีรูปแบบเป็นเกณฑ์มาตรฐานเชิงโครงสร้าง	 หลายฝ่ายพิจารณาว่า	 อาจส่งผลให้เกิดความยุ่ง
ยากในการปฏิบัต	ิ ในการเริ่มต้นดำาเนินงานด้านงานมาตรฐานนั้นไม่ควรกำาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ยาก
เกินไป		และควรเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม	ไม่เน้นที่การตรวจประเมินและการรับรอง	ควรทำาใน
สิ่งที่เป็นไปได	้เกิดผลจริง	และมีความยั่งยืน
 
	 ศูนย์คุณธรรม		จึงมีบทบาทหน้าที่ในการกระตุ้นสำานึกด้านความดีงาม	ทั้งในระดับบุคคลและ
ระดบัองคก์ร		จงึแสวงหาวธิกีารทำางานดา้นงานมาตรฐานในรปูแบบอืน่ๆ	ยงัไมม่กีารตรวจประเมนิและ
รับรอง	แต่เน้นกระบวนการชื่นชม	การยกย่อง	และเชิดชู		รวมถึงการแสวงหาคำาจำากัดความของคำาว่า	
“มาตรฐานคุณธรรม”	ของศูนย์คุณธรรมให้มีความชัดเจนมากขึ้น	
 
	 ฝ่ายปฏิบัติการของศูนย์คุณธรรม	 	 จึงได้นำามาตรฐานคุณธรรม	 ไปสู่การปรึกษาหารือในกลุ่ม	
องค์กรต่างๆ	 	 ในเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม	 ซ่ึงเกิดความเห็นร่วมกัน	 ว่าการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
เกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาตินั้น	 เป็นสิ่งที่ยุ่งยากในการปฏิบัติ	 แต่เห็นว่า	 กลุ่มต่างๆ	 ควรสร้าง
มาตรฐานคุณธรรมของตนเอง	และให้ถือปฏิบัติไปก่อน	จะเหมาะสมกว่า	ดังนั้น	ศูนย์คุณธรรม	จึงได้
ทดลองนำารอ่งปฏบิตั	ิในกลุ่มองคก์รตา่งๆ	ท่ีมคีวามพรอ้มและสมคัรใจเขา้รว่มดำาเนนิการ	ประกอบดว้ย	

มาตรฐานชุมชนคุณธรรม 
	 ศูนย์คุณธรรม	 จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติ
การ	“การขับเคลือ่นมาตรฐานความสขุชมุชน”	ณ	
ศนูยฝ์กึอบรม	วีเทรนด	์ดอนเมอืง	กรงุเทพฯ	โดยมี
วัตถุประสงค์	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และสรุปผล
ความก้าวหน้าการดำาเนินงานเครือข่ายความสุข
ชุมชน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	โดยนำากรอบมาตรฐาน
ความสุขชุมชน	 เป็นตัววัดผลการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกดิขึน้ในพืน้ทีม่ติติา่งๆ	เชน่	มติดิา้นทรพัยากรส่ิง
แวดล้อม	มิติด้านวัฒนธรรม	หรือมิติด้านสุขภาพ
ชุมชน	 และหารือการยกร่างมาตรฐานชุมชน
คุณธรรมร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการระดับภาคแล้วเสร็จและมีแผนงานที่จะ
นำาไปใชใ้นการดำาเนนิการรว่มกบัชมุชนทีม่กีองทนุ
สวสัดกิาร	กว่า	6,500	แหง่	ในปงีบประมาณ	2561		
ซ่ึงการดำาเนินการน้ีประสานความร่วมมือกบัองคก์ร
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มาตรฐานธุรกิจคุณธรรม  
	 จัดเวที	“พัฒนาศักยภาพแกนนำานักส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจ		จำานวน	39	แห่ง	เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมและมีการใช้ข้อกำาหนดนี้ประเมินระดับคุณธรรมของบริษัท		เป็น
แนวทางพฒันาการดำาเนนิงานของบรษิทัอยา่งมคีณุภาพ	นำาคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งักลา่วมากำาหนด
เปน็ตวัชีว้ดัในการประเมนิมาตรฐานองคก์รธรุกจิคณุธรรมในปี	2561	ตอ่ไป	โดยกำาหนดคณุสมบตัขิอง
บรษัิทคณุธรรม	วา่เปน็บรษิทัทีม่กีารดำาเนนิการด้วยความรับผิดชอบต่อลูกคา้	พนกังาน	และสงัคมโดย
มีข้อกำาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์	คือ

ภาคีต่าง	ได้แก่	สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน		มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร	มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย	กองทุนเวลาเพื่อสังคม	สมาคมนัก
สร้างสุขภาวะชุมชน	มูลนิธิหัวใจอาสาและเครือข่ายความสุขชุมชน	19	จังหวัด

ความรับผิดชอบต่อทุก
ภาคส่วนทั้งพนักงาน	ผู้
ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	ชุมชน	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม			

การบริหารองค์กรด้วย
หลักธรรมาภิบาล				

การปฏิบัติตามกฎหมาย	
และมาตรฐานการทำางาน

ต่างๆ				

มีการทำา	CSR		

มีความเสมอภาคใน
องค์กร/	ไม่มีความเลื่อม

ล้ำาในองค์กร			

มีนโยบายและวัฒนธรรม
องค์กรท่ีสนับสนุนการเป็น
องค์กรคุณธรรม		

การผลิตสินค้าและบริการ
ที่ดี	มีคุณภาพ	และราคา

ยุติธรรม

การส่งเสริมความสุขและ
สวัสดิการของพนักงาน

การรับฟังความคิดเห็น
และส่งเสริมให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
กับองค์กร

1

4

7

3

6

9

2

5

8
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มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
	 จัดประชุมขับเคลื่อนมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม	 4	 ภาค	 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ	
พิจารณามาตรฐานกลางของโรงเรียนคุณธรรม	พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรม	4	ภาค		โดยการผลักดันการทำามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมไปยังระดับนโยบาย	เช่น	
กระทรวงศกึษาธกิาร	สำานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา	(องค์การมหาชน)	หรอื	
สมศ.	ให้ข้อเสนอแนะในการทำา	Moral	Quality	improvement	:	MQI	เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
องค์กรที่เข้ารับการประเมิน	รับรองมาตรฐาน	อบรมให้ความรู้ผู้ประเมิน	และผู้มีส่วนได้เสีย		เชื่อมโยง
เครอืขา่ยใหท้ำามาตรฐานคณุธรรมของศนูยค์ณุธรรม	ใหก้ารรับรอง	และใหร้างวลัตามเปา้หมายของการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมเป็นเครือข่าย	ไม่น้อยกว่า	120	แห่ง	
 
	 จากเป้าหมายดังกล่าว	 จึงมีการจัดเวทีทำาความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียน
คุณธรรม	 ภาคใต้	 70	 โรงเรียน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 73	 โรงเรียน	 เพื่อร่วมกันพัฒนามาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม		พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม	
6	ด้าน	ได้แก่		ผู้บริหารดี	ครูดี	นักเรียนดี	สภาพแวดล้อมดี		บุคลากรดี	และมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	
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7. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

	 ศูนย์คุณธรรม	มีการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม	ที่หลากหลาย	
เพื่อให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการข้อมูลด้านคุณธรรมความดี	สามารถเข้าถึงได้ง่าย	เช่น	งานวิชาการ		สื่อ
สิ่งพิมพ์	หนังสือ	บทความวารสารวิชาการ	รายงานสถานการณ์คุณธรรมและนำาเสนอสู่ภายนอก	ดังนี	้

การพัฒนา
คุณธรรมระดับ

ปฐมวัย

การพัฒนา
คุณธรรมระดับ
ประถมศึกษา  

การพัฒนา
คุณธรรมระดับ

อาชีวะ

การพัฒนา
คุณธรรมระดับ
มัธยมศึกษา

การพัฒนา
คุณธรรมในเด็ก
การศึกษาพิเศษ

การพัฒนา
คุณธรรมระดับ

อุดมศึกษา

ห้องสมุดดิจิทัล
คุณธรรม

เครือข่ายสถานศึกษามีการดำาเนินงานต่อเนื่องร่วมกับเครือข่ายการศึกษาต่างๆในทุกช่วงวัย	จึงจัดการ
สมัมนาเพือ่นำาเสนอและแลกเปลีย่นผลการดำาเนนิทีผ่า่นมาของแตล่ะสถานศกึษา	มาแลกเปลีย่นและนำา
เสนอร่วมกัน	มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น	1,058	คน		โดยมี	ดร.ฉวีรัตน	์เกษตรสุนทร	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา
กระทรวงวัฒนธรรม	 เป็นประธานเปิดงาน	พร้อมทั้งมอบโล่ยกย่องผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำาประโยชน์ให้กับ
ศูนย์คุณธรรมจำานวน	8	ท่าน	การบรรยายพิเศษ	เรื่อง“การพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนา
คนแต่ละช่วงวัย”	 โดย	ศ.ดร.เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์	ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา		
มีกิจกรรมในห้องย่อย	7	ห้อง	ตามความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน	ได้แก	่	

สร้างพื้นที่กลางในการ
สื่อสารนวัตกรรมการส่ง
เสริมคุณธรรม	จริยธรรม

เวทีวิชาการจากการพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรม
ด้านคุณธรรม	จริยธรรม

เวทีสัมมนาเชิงวิชาการการ
พัฒนาคุณธรรมในสถาน
ศึกษา	“สร้างคนดีด้วยวิถี

คุณธรรม”	
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ห้องย่อย	"การพัฒนาคุณธรรม	ระดับปฐมวัย"

กิจกรรม	"การประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม"

ห้องย่อย	"การพัฒนาคุณธรรม	ระดับมัธยมศึกษา"
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การบรรยายพิเศษโดย	ศ.ดร.	เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์

ห้องย่อย	"การพัฒนาคุณธรรม	ระดับประถมศึกษา"

ห้องย่อย	"การพัฒนาคุณธรรม	ระดับอุดมศึกษา"
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เวทีประชุมวิชาการระหว่างประเทศ
	 เวทีประชุมวิชาการระหวา่งประเทศ	เรือ่ง	“ส่งเสรมิความรว่มมอืและการแลกเปลีย่นเรยีนรูค้ณุ
ธรรมผ่านงานจิตอาสา	:	“ASEAN	Caring	and	Sharing	Community”		วันท่ี	12	-	13		กันยายน	2560	
ณ	อาคารมหาจุฬาลงกรณ์	มีผู้เข้าร่วมประมาณ	166		คน		ซึ่งมีองค์กรร่วมจัด	จำานวน	6	องค์กร	ได้แก่		

					สำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	กระทรวงวัฒนธรรม

					กรมอาเซียน	กระทรวงการต่างประเทศ

					กองการต่างประเทศ	สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

					ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

					ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน)

					กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม	 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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เวทีประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพ้ืนท่ีทางสังคม ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง”
	 เวทีประชุมวิชาการ	“คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม	ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง”	เพื่อ
สร้างพื้นที่ความรู้ของการส่งเสริม	 “ความดี”	 ที่มาจากการแลกเปล่ียนแนวคิด	 และการปฏิบัติจริงใน
พื้นที่ทางสังคม	 และประมวลรวมองค์ความรู้	 และนวัตกรรมท่ีนำามาใช้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมคุณธรรม
ในทุกช่วงวัย		การค้นหา	“ความเป็นไปได้ใหม่”	ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม	ของเครือข่ายองค์กร
ภาค	ีบคุคลทีส่นใจทัง้จากภาครฐั	ภาคเอกชนและประชาสงัคม	มกีจิกรรมทีห่ลากหลายได้แก	่	เวทเีสวนา	
“ปณิธานความดี	 จากความตั้งใจสู่การปฏิบัติ”	 	 เวทีเสวนา	 “แรกเกิดสู่วัยชราบนเส้นทางคุณธรรม”	
นำาเสนอตัวอย่าง	 (Best	 practice)	 ในปฏิบัติการเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงกับกระบวนการส่งเสริม
คุณธรรมแต่ละช่วงวัย	แบ่งออกเป็น	3	ห้องย่อย	ได้แก่	
ห้องย่อยที่ 1		“วารีพินาศ”	
ห้องย่อยที่ 2		“ฟังด้วยใจขยายความเป็นไปได้ใหม่ในสังคม”
ห้องย่อยที่ 3		“การเจริญสติ”
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8. การยกย่องเชิดชูบุคคล / องค์กรคุณธรรม

รางวัลวัฒนคุณากร 
	 เชิดชูเกียรติผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม	จากนายวีระ		โรจน์พจนรัตน	์รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 เครือข่ายของศูนย์คุณธรรมได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม	 	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	–	2560	ประเภทเด็กหรือเยาวชน	ประเภท
บุคคล		และประเภทกลุ่มองค์กร
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รางวัลผู้ทำาประโยชน์ให้กับศูนย์คุณธรรม
	 เพ่ือยกย่องและให้กำาลังใจ	 ผู้ทำาคุณประโยชน์ให้กับศูนย์คุณธรรม	 โดย	หม่อมหลวงปนัดดา	 ดิศกุล	
รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร	และ	ดร.ฉวรีตัน	์เกษตรสนุทร	ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจำากระทรวง
วฒันธรรม	รบัโลเ่กยีรตคิณุจากกระทรวงวฒันธรรม	โครงการ	“ยกยอ่งส่ือโฆษณาประชาสัมพันธส่์งเสริม
คุณธรรมและการประกวดสือ่สรา้งสรรคค์ลปิวดีโีอสง่เสรมิคณุธรรม	พอเพยีง	วนิยั	สุจรติ	จิตอาสา”	ชือ่	
“รูอิ้โหน่	อเิหน”่	ตอน	ลอกข้อสอบ	ซ่ึงเปน็การต์นูแอนเิมชนั	ทีใ่ชเ้ปน็สือ่ในการพฒันาคณุธรรมเดก็และ
เยาวชน	เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมสำาหรับเด็กในปี	2548		โดย	ดร.ฉวีรัตน	์เกษตรสุนทร		
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงวัฒนธรรม	
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9. สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

	 ดำาเนนิการพฒันาสือ่สง่เสรมิคณุธรรม	จริยธรรม	ในรูปแบบต่างๆ	เพือ่ใชเ้ผยแพรค่ณุธรรมด้าน
ต่างๆที่ศูนย์คุณธรรม	ส่งเสริม	ได้แก่	

รายการโทรทัศน์
• สถานีโทรทัศน์ช่อง	TNN	2	และ	ช่อง	NBT
• สร้างชาติโปร่งใส	สร้างไทยซื่อตรง	
• รายการกล้าทำาด	ี
• รายการกระเทาะเปลือกคอรัปชั่น

รายการวิทยุ  
•	รายการวัยติดใจ	ออกอากาศทางสถานีวิทยุช่อง	TPBS
•	ข่าวดีบันดาลใจ	ออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

สร้างความร่วมมือ 
•		Co-brand	15	องค์กร		
•		ทำาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆช่วย	รณรงค์ส่งเสริม	
			คุณธรรม	4	ประการ	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	

นิทรรศการ 
•		โครงการ	70	บุคคลต้นแบบ	7	ล้านความดี	เพื่อประกาศเชิดชู
			ยกย่อง	ในงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่	9		



48

การเผยแพร่ รณรงค์ส่งเสริมเรื่องราวดีๆสู่ภายนอก

รายการ
กล้าทำาดี

นิทรรศการ
ส่งเสริม
คุณธรรม

รายการ
สร้างชาติโปร่งใส
สร้างไทยซื่อตรง

รายการ
กระเทาะเปลือก

คอรัปชั่น
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งานแถลงข่าว

รายการกล้าทำาดี
	 จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว	รายการ	"กล้าทำาดี"	 	และการระดมทุนจัดพิมพ์หนังสือ	“ทำาความดี
ไม่มีที่สิ้นสุด”	ณ	กระทรวงวัฒนธรรม	โดย	วันที่	4	พฤษภาคม	2560	โดยได้รับเกียรติจากนายวีระ	
โรจน์พจนรัตน์	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวในคร้ังนี้	 สาระสำาคัญได้แก่	 การผลิต
รายการ	“กล้าทำาดี”	 เพื่อสื่อสารเรื่องราว	คุณธรรมความดีงาม	ในชีวิต	4	ด้าน	พอเพียง	วินัย	สุจริต	
จิตอาสา	และเปน็สื่อกลางในการนำาเสนอขอ้มลูข่าวสาร	กิจกรรมทีด่ีปลูกฝงัค่านิยมสังคมคณุธรรมเผย
แพร่ทางสถานีโทรทัศน์	TNN	2		

เปิดไฟให้ประเทศ
	 เวท	ี“เปดิไฟใหป้ระเทศ”	เพือ่กำาหนดทิศทางการรณรงคส่์งเสริม	สงัคมไทยไมท่นต่อการทุจริต
ร่วมมือกับ	19	องค์กรด้านสื่อมวลชน	(เครือข่ายสื่อมวลชน	หลักสูตรคุณธรรม	จริยธรรมสื่อมวลชน	รุ่น
ที่	1)	และนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่	จัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้น	(Viral	Video)	พร้อม	Work	Shop	
“สื่อสอนอะไรฉัน”	 ภายใต้โครงการ	 “เปิดไฟประเทศไทย”	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการขับเคล่ือนสังคม
ไทย	สู่สังคมคุณธรรม	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต	ิฉบับ
ที่	1		(พ.ศ.	2559-2564)	โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายคือ	เด็ก	และเยาวชน	(Generation		Z)	ในระดับมัธยม	
4	–	6	ทั่วประเทศ	
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องค์ความรู้และส่ือคุณธรรม

สื่อวีดิทัศน์ 

สื่อสิ่งพิมพ์
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สื่อสิ่งพิมพ์
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รายงานสถานการณ์คุณธรรมในแต่ละภาค
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รายงานสถานการณ์คุณธรรมในแต่ละภาค
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รายงานสถานการณ์คุณธรรมในแต่ละภาค
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รายงานสถานการณ์คุณธรรมในแต่ละภาค
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10. Co-Brand องค์กรคุณธรรมสู่ความร่วมมือส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

	 ศูนย์คุณธรรม	กำาหนดกลยุทธ์การดำาเนินงานเพ่ือการส่งเสริมคุณธรรม	 โดยได้ลงนามความร่วมมือ	
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมไปสู่การเป็น	"องค์กรคุณธรรม"	ในองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม	
สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 และสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรมในองค์กร	 ไปสู่ความเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม	 และขยายผลการขับเคลื่อนให้แพร่หลาย	 โดยนำาหลักคุณธรรม	 4	 ประการ	
ได้แก่	พอเพียง	วินัย	สุจริต	จิตอาสา	เพื่อสร้างคนดี	สังคมดี	โดยนำาร่อง	15	องค์กร

เข้าพบ	นายวิทยา	สุริยะวงค์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เข้าพบ	ดร.ชัยพฤกษ	์เสรีรักษ์	
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เข้าพบ	นายกฤชเทพ	สิมลี	
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
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Co-Brand องค์กรคุณธรรมสู่ความร่วมมือส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

เข้าพบ	นพ.สมศักดิ์	อรรฆศิลป์	
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เข้าพบ	พลอากาศเอกชัยพฤกษ์		ดิษยะศริน	
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

เข้าพบ	นายประเสริฐ	สลิลอำาไพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและ

กิจการเพื่อสังคม	บริษัท	ปตท.

เข้าพบ	รศ.ดร.	ประดิษฐ์	วรรณรัตน์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(นิด้า)
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Co-Brand องค์กรคุณธรรมสู่ความร่วมมือส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

เข้าพบ	นางภาวนา	อังคณานุวัฒน์
พบผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย

เข้าพบ	นางลาวัณย์	ฉัตรรุ่งชีวัน	
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง

เข้าพบ	นายบัญชา	บัญชาดิฐ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ	การเคหะแห่งประเทศไทย

เข้าพบ	นายสุรพล	รักตสันต	ิผู้จัดการฝ่ายกิจการ
สัมพันธ์	และนางเชาวน์ด	ีทองทวี

บริษัท	ทีโอที	จำากัด	
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Co-Brand องค์กรคุณธรรมสู่ความร่วมมือส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

เข้าพบ	นายไมตรี	อินทุสุต
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

เข้าพบ	นายวิชิต	เอื้ออารีวรกุล	
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เจริญยิ่ง	(8888)	จำากัด

(เจริญเคเบิลทีวี)	

เข้าพบ	นายภูมิสิทธิ์	ขันตยานุกูลกิจ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

เข้าพบ	ผู้แทนผู้บริหาร	บริษัทโตโยต้า	
เค.มอเตอร์ส	(สำานักงานใหญ่)
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11. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

	 การพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทีดี่ของศนูยค์ณุธรรม	แบง่เปน็	2	เรือ่งหลกั	คอื	การ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	และการพัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม	รวมทั้งการรายงาน
งบการเงินของศูนย์คุณธรรม	

พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้สามารถรองรับภารกิจขององค์กร
       ด้านกรรมการบริหาร		ดำาเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการที่ลาออก	โดย
คณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการศนูยค์ณุธรรมได้พิจารณาคดัเลือกบคุคล
ตามระเบียบการสรรหาของศูนย์คุณธรรม	โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	4	มกราคม	2560	
ใหน้ายแพทยณ์รงค	์	สหเมธาพัฒน	์เปน็กรรมการศนูยค์ณุธรรมแทนคณุหญงิสุพัตรา	มาศดิตถ์	ทีล่าออก
จากตำาแหน่งเมื่อวันที่		24	มีนาคม	2559	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที	่4	มกราคม	2560	เป็นต้นไป	และให้มีวาระ
การดำารงตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งไว้	

          ดา้นการรายงานผลตอ่หนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง 	ศนูยค์ณุธรรมได้ดำาเนนิการตามขอ้กำาหนดของ
หนว่ยงานกำากบัในการจดัสง่ขอ้มลูและหลกัฐานท่ีเกีย่วข้องแกห่นว่ยงานท่ีรับผิดชอบ		ได้แก	่	สำานกังาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำานวยการ
องค์การมหาชน			ตามมาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ			สำานกังานคณะกรรมการ
ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต	ิ(ปปช.)	การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำาเนนิ
งานของหน่วยงานภาครัฐ	(ITA)	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	การรายงานผลการดำาเนินการตามแผน
ปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ	ปี	2560	-	2561

     ด้านสถานภาพองค์กร ดำาเนินการประสานกับสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	
(ก.พ.ร.)	 ในการพิจารณาแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 พ.ศ.	 2554		
ปรับปรุงโครงสร้างและวิธีการทำางานขององค์กร	 ให้สอดคล้องกับภารกิจงานตามยุทธศาสตร์ศูนย์
คุณธรรม	ที่ต้องตอบสนองต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	(พ.ศ.2560-2579)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที	่12	ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที	่3	(พ.ศ.	
2560-2564)	 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และแผนแม่บทส่ง
เสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที	่1	(พ.ศ.2559-2564)	รวมทั้งร่วมกันทำาความเข้าใจในระบบการเงินและ
บัญช	ีระบบพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง	ระบบสารบรรณ	ระบบการใช้อาคารสถานที่และยานพาหนะ	เพื่อ
ปรับปรุงระบบให้มีมาตรฐานและมีความถูกต้อง	
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	 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณธรรม	จริยธรรม	 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานของเครือข่าย
คุณธรรม	อันประกอบด้วย	ฐานข้อมูลส่งเสริมคุณธรรม	ฐานข้อมูลองค์กร	 เครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม	
รวมทั้งรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านคุณธรรมความดี

พัฒนาระบบสารสนเทศและ Website องค์กร

พัฒนาศูนย์คุณธรรม ให้เป็นองค์กรคุณธรรม

พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
	 พฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบัตงิานดว้ยการอบรมในหลกัสตูรต่างๆทีเ่ปน็หลกัสตูรกลางในการพฒันา
คุณธรรมจรยิธรรมของผูป้ฏบิตังิาน	เชน่	การขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรฐานทางจริยธรรมกับประมวลจริยธรรมของศูนย์คุณธรรมเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน	สุนทรียสนทนา	(Dialogue)	พัฒนาทักษะการฟัง	การจัดการในการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน		

สร้างความตระหนักคุณธรรม 4 ประการ
การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานในกำากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม	 เข้าร่วมลงนามปฏิญญา	 “ขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม”สู่	 การเป็น
องคก์รคณุธรรมตน้แบบของภาครฐั	รว่มกับหนว่ยงานในสังกดักระทรวงวฒันธรรมอืน่	ได้แก	่	สำานกังาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	กรมศิลปากร	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กรมการศาสนา	(ศน.)	สำานักงานศิลป
วฒันธรรมรว่มสมยั	(สศร.)	สถาบนับัณฑิตพฒันศลิป	์(สบศ.)	ศนูยม์านษุยวทิยาสรินิธร	(องคก์ารมหาชน)	
หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
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งานจิตอาสา ในงานบริการประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
 
	 ศูนยค์ณุธรรมไดช่้วยปฏิบัตภิารกจิจติอาสา	ตรวจเคร่ืองแตง่กายของประชาชนในการเขา้กราบ
พระบรมศพ	 และการอำานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าชมพระเมรุมาศ	 ต่อเนื่องตั้งแต่
ตุลาคม	2559	-	31	ธันวาคม	2560	จนสิ้นสุดงาน	ด้วยความเต็มใจและจงรักภักด	ี
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กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม

ช่วยผู้ประสบภัย	ณ	โรงเรียนบ้านสะพานหิน	
จ.	นครราชสีมา

มอบของ	ณ	บ้านพักฉุกเฉินสตรี	กรุงเทพมหานคร

ทำาแนวกันไฟป่าร่วมกับชุมชนบ้านอีเลย์์์	อ.	บ้านไร	่จ.	อุทัยธานี

งานเดิน	วิ่ง	หัวใจอาสา

ช่วยเหลือชุมชนบางสะพาน	จ.	ประจวบคีรีขันธ์
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน - ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

				เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 26,869,893.91	 48,408,105.89	

				ลูกหนี้ระยะสั้น	 6 1,322,628.71	 203,014.84	

				เงินลงทุนระยะสั้น 7 10,506,838.36	 10,300,821.92	

				วัสดุคงเหลือ 8 	370,741.77	 387,793.49	

				สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9 			9,488.26	 8,398.50	

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 39,079,591.01 59,308,134.64

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

			ลูกหนี้ระยะยาว		 10 200.00	 200.00

			อาคาร	และอุปกรณ์ 11 1,082,625.48	 1,221,207.31	

			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 40,221.83	 138,330.45	

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,123,047.31 1,359,737.76

รวมสินทรัพย์/ทุน 40,202,638.32 60,667,872.40

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

			เจ้าหนี้ระยะสั้น 13 2,994,772.47	 3,138,149.43	

			เงินรับฝากระยะสั้น		 14 	301,051.65	 720,244.10	

รวมหนี้สิน 3,295,824.12 3,858,393.53

สินทรัพย์สุทธิ 36,906,814.20 56,809,478.87

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

			ทุน 15 64,169,405.33 64,169,405.33

			รายได้สูง/(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (27,262,591.13) (7,359,926.46)

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 36,906,814.20  56,809,478.87

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2560

(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ 2560 2559

รายได้

				รายได้จากงบประมาณ 16 45,487,900.00		 45,557,300.00		

				รายได้อื่น	 17 4,127,820.37		 					1,741,439.01		

รวมรายได้ 49,615,720.37   47,298,739.01 

ค่าใช้จ่าย

			ค่าใช้จ่ายบุคลากร 18 			19,080,948.86	 			17,709,235.18	

			ค่าตอบแทน 19 									52,000.00	 					1,010,800.00	

			ค่าใช้สอย 20 					8,958,976.56	 					7,023,872.50	

			ค่าวัสดุ 21        472,332.15        466,810.81 

			ค่าสาธารณูปโภค 22    		1,154,931.33      1,204,432.56 

			ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 23 							592,176.75	 							561,238.71	

			ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค 24 			39,212,838.39	 			37,645,987.18	

			ค่าใช้จ่ายอื่น 25 															81.00	                    -   

รวมค่าใช้จ่าย 69,524,285.04 65,622,376.94 

รายได้สูง/(ต่ำา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิิ  (19,908,564.67) (18,323,637.93)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2560

(หน่วย	:	บาท)

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

				รายได้สูง	(ต่ำา)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (19,908,564.67)		 (18,323,637.93)		

ปรับ  

			กระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำาเนินงาน

			แก้ไขข้อผิดพลาดงวดก่อน 										5,900.00	                   -   

			ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่าย 						592,176.75	 						61,238.71	

			ลูกหนี้ระยะสั้น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง (1,119,613.87) 649,019.16	

			วัสดุคงเหลือ		(เพิ่มขึ้น)	ลดลง 17,051.72	 (66,020.34)

			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง (1,089.76) (8,398.50)

			เจ้าหนี้ระยะสั้น	เพิ่มขึ้น	(ลดลง) (143,376.96) 1,078.99	

			เงินรับฝากระยะสั้น	เพิ่มขึ้น	(ลดลง) (419,192.45) 375,122.55	

			เงินลงทุนระยะสัน	เพิ่มขึ้น	(ลดลง) (206,016.44)                   -   

			รายการขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 81.00                   -   

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน (21,182,644.68) (16,811,597.36)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

			จากการลงทุนระยะสั้น                   -   39,699,178.08	

			จากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์	(ครุภัณฑ์) (355,567.30) (762,131.01)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (355,567.30) 38,937,047.07

			เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(ลดลง)	สุทธิ (21,538,211.98) 22,125,449.71

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ	ณ	วันต้นงวด 48,408,105.89 26,282,656.18

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ ปลายงวด 26,869,893.91 48,408,105.89 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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โครงสร้างการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการ

ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม

รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายอำานวยการ

กลุ่มงานอำานวยการ กลุ่มงานนวัตกรรม
องค์ความรู้เพื่อสร้าง

สังคมคุณธรรม

กลุ่มงานสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

และสมัชชาคุณธรรม

กลุ่มงานเสริมสร้างพลัง
ภาคีเครือข่ายคุณธรรม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

งานบริหารทั่วไป
-	งานการเงินและบัญชี
-	งานพัสด	ุ
-	งานธุรการ/สารบรรณ
-	งานยานพาหนะ/
		อาคารสถานที่

งานทรัพยากรมนุษย์

งานพัฒนานวัตกรรม งานสมัชชาคุณธรรม

งานขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ

งานพัฒนาคุณธรรม
เชิงพื้นที่

งานพัฒนามาตรฐาน
คุณธรรม

งานส่งเสริมความร่วมมือ
นานาชาติ

งานแผนงบประมาณ
และติดตามผล

งานส่ือสารเพ่ือการเปล่ียน	
แปลงและภาพลักษณ์องค์กร

งานจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศ

งานเลขานุการผู้บริหาร
และคณะกรรมการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา	/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

งานส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนและสถานศึกษา

งานส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายภาครัฐและเอกชน

งานส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายครอบครัวและชุมชน
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คณะกรรมการบริหาร

นายแพทย์จักรธรรม		ธรรมศักดิ์
ประธานกรรมการ  

พลเอกศรุต	นาควัชระ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		

นายแพทย์ณรงค์	สหเมธาพัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		

นายอดิศักดิ์	ภาณุพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		



70

คณะกรรมการบริหาร

นางสาวรังสิมา		จารุภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิ	

นายดนัย	จันทร์เจ้าฉาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิ	

นายธาดา		เศวตศิลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิิ		

นายสิน	สื่อสวน
ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรมกรรมการและเลขานุการ		
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คณะกรรมการตรวจสอบ

นายดนัย	จันทร์เจ้าฉาย
ประธานกรรมการ		

นายจรูญ	นราคร	
รองประธานกรรมการ
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ผู้อำานวยการและผู้บริหาร

นายสิน			สื่อสวน		
ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม		

นางสุมาลี		เจริญมินตร	์	
ผู้ตรวจสอบภายใน

นายสุทธิพงศ์	ชาญชญานนท	์
รองผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม			
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ฝ่ายอำานวยการ - กลุ่มงานอำานวยการ

นางวิไลวรรณ		ถึกไทย
หัวหน้ากลุ่มงานอำานวยการ	

นางสาวรัตน์ติญาภรณ์	ร่มเย็น
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสาวอรวรรณ	ชินพัฒนวานิช
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี



74

นางสาววัชรี	วิวัชชะนะ	
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายวชิราวุธ	ชูวงษ์วาน		
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานยานพาหนะ			

นางสาวสุนิสา	แสนดา
เจ้าหน้าที่โครงการ	(งานพัสดุ)	

นางสาวปุณยวีร์	อนนตพันธ์	
เจ้าหน้าที่โครงการ	(งานธุรการ/สารบรรณ)	

งานพัสดุ งานยานพาหนะ/อาคารสถานที่ 

ฝ่ายอำานวยการ - กลุ่มงานอำานวยการ
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ฝ่ายอำานวยการ - กลุ่มงานอำานวยการ

นางฐานิสา	สุขเกษม
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย	์

นายอภิรักษ์	สินแท้
เจ้าหน้าที่โครงการ

นายปิยะพงษ	์	พารักษา	
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

งานทรัพยากรมนุษย์ 
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ฝ่ายอำานวยการ - กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 

งานแผนงบประมาณและติดตามผล

นางสาววงเดือน		ดาศร	ี	
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรทัย		ทองมูล		
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววราภรณ์	เอี่ยมวิจารณ์		
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์	
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ฝ่ายอำานวยการ - กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
และภาพลักษณ์องค์กร 

นางสาววิชดา		นฤวรพัฒน์	
หัวหน้างาน

นางกฤตินิฏฐ์		ประสมพลอย
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่
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ฝ่ายอำานวยการ - กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
และภาพลักษณ์องค์กร 

นางสาวสาริณี		ถูกจิตร		
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

นายเมธัส		ศรีโมรา	
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

นายจักราชัย		ทองเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่โครงการ
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ฝ่ายอำานวยการ - กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 

นายชาตรี	ดุลยเสนี		
เจ้าหน้าที่โครงการ

นายวัฒนชัย	มิ่งเหล็ก	
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพัณณ์ชิตา		พุ่มทอง			
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 

นางสาวพัลลภา		ฉัตรทอง	
นักวิชาการ
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ฝ่ายอำานวยการ - กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 

งานเลขานุการผู้บริหารและ
คณะกรรมการ 

นางสาวน้ำาฝน		พันธะวงค์		
นักวิชาการ

นางสาวสยุมพร	พรหมเสน		
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรัชวรรณ		โพนพุทธ	
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

นางสาวธัญลักษณ์	ศรีสง่า	
หัวหน้ากลุ่มงาน

นายยงจิรายุ		อุปเสน		
นักวิชาการเชี่ยวชาญพิเศษ
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ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

นางสาวภูริชยา		ภูวญาณ
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวกิธิญา	สุขประเสริฐ	
นักวิชาการ

นายติณณพัชช	์	พูลพิพัฒน์			
นักวิชาการ
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ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และสมัชชาคุณธรรม

นายประมวล	บุญมา	
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวภัททิรา	วิริยะสกุลธรณ์	
นักวิชาการ

นางสาวจีระวรรณ์	บรรเทาทุกข	์		
นักวิชาการ

งานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
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ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และสมัชชาคุณธรรม

นางสาวกมลวรรณ	จันคำาสี	
เจ้าหน้าที่โครงการ

งานพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ 

นางสาวอสมา	ปัทมะสังข	์	
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม

นางสาวเนตรนภา	ปานมน	
นักวิชาการ

นางสาวสุขุมาล		มลิวัลย์
หัวหน้ากลุ่มงาน

งานส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนและสถานศึกษา
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นางสาวชนกกานต์	หอวรรณภากร	
นักวิชาการ

นายธวัชชัย		ก่อบุญ			
นักวิชาการ

งานส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนและสถานศึกษา

งานส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนา
เครือข่ายภาครัฐและเอกชน

ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม




