รายงานผลการดาเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ศูนย์คุณธรรมมีการดาเนินงานไตรมาส ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ๖ ด้าน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓) พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔) สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับนานาชาติ (อาเซียน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม
โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
วัตถุประสงค์โครงการ/การดาเนินงาน

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

โครงการสมัชชาคุณธรรม
๑) เพื่ อ เป็ น เวที ก ลางการแลกเปลี่ ย น การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค
เรี ย นรู้ เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและ ๑) ประชุมสร้างความเข้าใจและวางแผนการ
น าเสนอผลเชิ ง รู ป ธรรมด้ า นการ
จัดงานสมัชชาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมของหน่ ว ยงาน
จังหวัดของ ๔ ภูมิภาค (เหนือ,กลาง,
องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงสร้าง
ตะวันออกเฉียงเหนือ,ใต้)จัดเวทีเตรียม
กระแสให้ เกิ ด ความตระหนั ก และ
ความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

เชิงปริมาณ : จานวนองค์กร
เครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนกระบวน
การสมัชชาคุณธรรม ๒๐๐ องค์กร/
เครือข่าย
เชิงคุณภาพ :

๑) หน่วยงานองค์กรภาคส่วนต่างๆที่เข้าร่วม
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมช่วงก่อนงานตาม
ตัวชี้วัด ๒๐๐ องค์กร ดาเนินการได้ ๒๒๒
หน่วยงาน ดังนี้
- ภาคเหนือ : หน่วยงานเข้าร่วมกระบวนการ
จานวน ๔๗ หน่วยงาน จาก ๑๗ จังหวัด รวม
๑

วัตถุประสงค์โครงการ/การดาเนินงาน
ตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณ ธรรม ๔
ประการ พอเพี ย ง วิ นั ย สุ จ ริต จิ ต
อาสา อย่างกว้างขวาง
๒) เพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นแผน
แม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ใน
การน าเสนอความก้ า วหน้ า การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อน
ของหน่ ว ยงาน องค์ ก ร ในระดั บ
กระทรวง และระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ
สร้ า งการรั บ รู้ แ ละขยายผลในวง
กว้าง
๓) เพื่ อ ติ ด ต า ม ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ขับเคลื่อน ตามประกาศเจตนารมณ์
ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุ ณ ธรรม
แห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ผ่ า นมา และการ
ขยายผลสู่ ก ารป ฏิ บั ติ ใ น ระดั บ
ภู มิ ภ าค และกาหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในปีต่อไป

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ
ในแต่ละภูมิภาค (โดยใช้จงั หวัดที่เป็น
เจ้าภาพหลักการจัดงานเป็นศูนย์กลาง
การประชุมภาคละ ๒ ครั้ง ร่วมกับ
จังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค)

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
๑. หน่วยงานภายใต้กลไกคณะอนุ
๒๒๐ คน
กรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หน่วยงานเข้าร่วม
จังหวัด ให้ความสนใจและร่วม
กระบวนการจานวน ๕๖ หน่วยงานจาก ๒๐
สนับสนุนการจัดงานฯ มากขึ้น
จังหวัด รวม ๒๐๘ คน
๒. หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ใน
- ภาคกลาง : หน่วยงานเข้าร่วมกระบวนการ
จังหวัดเจ้าภาพหลักของการจัดงาน
จานวน ๖๗ หน่วยงาน จาก ๒๖ จังหวัด ๑๖๑
สมัชชาฯแต่ละภูมิภาคเกิดความตื่นตัว
คน
ที่จะร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง - ภาคใต้ : หน่วยงานเข้าร่วมกระบวน การ
วินัย สุจริต จิตอาสา ตามแผนแม่บท
จานวน ๕๒ หน่วยงาน จาก ๑๔ จังหวัด รวม
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
๑๓๔ คน
๓. ได้ประเด็นความต้องการและ
๒) ผลจากการดาเนินงานจัดเวทีเตรียมความ
รับทราบสถานการณ์ด้านคุณธรรม
พร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภาค ทาให้
เพื่อนามากาหนดประเด็นการจัดงาน เกิดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน องค์กรทุกภาค
ของแต่ละภูมิภาค
ส่วนเข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
ระดับภูมิภาค ให้ความสนใจกับการขับเคลื่อน
คุณธรรมในองค์กรของตนเพิ่มขึ้น และได้ข้อสรุป
รูปแบบเนื้อหา วันเวลา และสถานที่จัดงาน ดังนี้
- ภาคเหนือ จัดงานในวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม
๒๕๖๒ ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดสุโขทัย
ร่วมกับหน่วยงานภาคี ๑๗ จังหวัด
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานในวันที่ ๑๑๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุม กิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
๒

วัตถุประสงค์โครงการ/การดาเนินงาน

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ
๑) ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
๒) ยกร่างกรอบแนวคิดการจัดงานนาเสนอ
คณะกรรมการศู น ย์ คุ ณ ธรรมให้ ค วาม
เห็ น ช อ บ ห ลั ก ก า ร เพื่ อ น า เส น อ
คณะกรรมการจัด งานสมั ช ชาคุณ ธรรม
แห่ ง ชาติ แ ละคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม
๑) การสนับสนุนกลไกคณะกรรมการ
เข้าร่วมสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการฯ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติภายใต้แผน
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในส่วนที่
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์คุณธรรม
ฉบับที่ ๑

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ร่วมกับหน่วยงานภาคี ๒๐ จังหวัด
- ภาคกลาง จัดงานวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม
๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงาน
ภาคี ๒๖ จังหวัด
- ภาคใต้ จัดงานในวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม
๒๕๖๒ ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาคี ๑๔
จังหวัด
ดาเนินงานจัดทาประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการที่มีความหลากหลายจากทุก
ภาคส่วน และนัดหมายการประชุมคณะกรรมการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ในวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์คุณธรรม

เชิงปริมาณ :
๑. ร่วมสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติในฐานะกรรมการ

สามารถดาเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น รายงานผลการขับเคลื่อน
๓

วัตถุประสงค์โครงการ/การดาเนินงาน

๒) สนับสนุนกลไกคณะอนุกรรมการ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
และผู้ชว่ ยเลขานุการ จานวน ๑ ครั้ง สมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาค ๔ ภาค ในปี
๒๕๖๑
๒. ร่วมสนับสนุนข้อมูลการประชุม
ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
จานวน ๔ คณะ รวม ๔ ครั้ง

เชิงคุณภาพ : สามารถสนับสนุน
ข้อมูลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติได้เป็นอย่างดี
๑) ดาเนินงานวิชาการรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณ : จานวนองค์ความรู้
ประเด็นสถานการณ์ทางสังคมเพื่อเป็น ประเด็นทางสังคมด้านคุณธรรม
ข้อมูลการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรม จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) ประเด็น
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
การสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบ:
๒) จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม ยืม-ไม่คืน ๒) ประเด็นทุจริตโกงคน
และกากับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วย เดือดร้อน ๓) ประเด็นจิตสาธารณะ
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการ
ปรากฏการณ์เชิงบวกทางสังคม
ทางสังคม
๔) ประเด็นการบังคับใช้มาตรการทาง
๓) ร่วมจัดงานรายงานผลการดาเนินงาน
กฎหมาย
ของคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ (ระยะที่๑) วันที่ ๒๔
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ศูนย์
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกรม
คุณธรรมดาเนินการได้รบั การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ในเวทีสรุปผลการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ ๒๑

ศูนย์คุณธรรม สามารถดาเนินงานสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนตามบทบาททีไ่ ด้รับมอบหมายจากกลไก
คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ได้
ตามเป้าหมาย สามารถผลิตองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการสนับสนุนการดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างการเรียนรู้ประเด็นทาง
สังคมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องคุณธรรมให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเวทีประชุมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมและกากับพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการ
ทางสังคม เมื่อวันที่ ๙ และวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราฯ แจ้งวัฒนะ จานวน
๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การสร้างจิตสานึกความ
รับผิดชอบ:ยืม-ไม่คืน ๒) การทุจริตโกงคน
เดือดร้อน ๓) จิตสาธารณะปรากฏการณ์เชิงบวก
๔

วัตถุประสงค์โครงการ/การดาเนินงาน

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ทางสังคม ๔) การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย

โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิตทิ างวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
๑) เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ๑) ประชุมหารือภาคีความร่วมมือเพื่อจัดทา เชิงปริมาณ :
ภาครัฐและประชาสังคม ให้มีความเป็น หลักสูตรการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ๑. เกิดวิทยากรตัวคูณในภาค
ประชาชน จานวน ๘๖๐ คน
ผู้ น าด้ า นการส่ ง เสริม คุ ณ ธรรมต่ อ ต้ า น ต่อต้านการทุจริต และร่วมหารือแนวทาง
ก า รทุ จ ริ ต ส าม ารถ น าค ว า ม รู้ ไป ความร่วมมือพื้นที่เป้าหมายในการจัดอบรม ๒. เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหา
การทุจริตและการประพฤติมิชอบ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละขยายผลการด าเนิ น เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์
กิ จ กรรมในองค์ ก รต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี คุณธรรม (องค์การมหาชน) จานวน ๒ ภาค ร้อยละ ๘๐
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
คือ ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ร่วมกับ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย/
เครือข่ายวิท ยากรส่ งเสริม คุณ ธรรม ใน สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสุโขทัย และ
สั ง คมไท ย และยกระดั บ การสร้ า ง สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี/
เครือข่ายวิท ยากรส่ งเสริม คุณ ธรรม ให้ สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุดรธานี
เกิดการเกื้อหนุนการทางานระหว่างศูนย์ ๒) ประชุมระดับพืน้ ที่เพื่อหารือแนวทาง
คุณธรรม และ ป.ป.ช.ให้มากยิ่งขึ้น
ความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในพื้นที่
๓) พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ เป้าหมาย
ให้ มี แ หล่ ง บ่ ม เพาะวิ ท ยากรกลาง ที่ ๓) ร่ ว มประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการติ ด ตาม
ส าม ารถเผ ย แ พ ร่ แ ล ะส ร้ า งส รรค์ ค วาม ก้ าวห น้ าแ ล ะน าเส น อ แ ผ น ก าร
กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมใน ดาเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านทุจริต
อ ง ค์ ก ร ต น เอ ง เพื่ อ ให้ ก ร ะ จ า ย และประพฤติ มิ ช อบ ปี ง บประมาณ พ.ศ.
ครอบคลุม ไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
๒๕๖๒
๔) เพื่ อ จั ด ท าองค์ความรู้ เพื่ อขยายผล ๔) จั ด ท าสื่ อ ข้ อ มู ล โครงการฯ เพื่ อ การ

๑) จัดทาร่างองค์ประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตร และเสนอชือ่ ผู้ทรงคุณวุฒิ/
วิทยากรที่เชี่ยวชาญเพื่อเป็นวิทยากรในหลักสูตร
รวมถึงการพัฒนากรอบแนวทางการจัดทา
หลักสูตรการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
ต่อต้านการทุจริต
๒) การลงพื้ น ที่ ห ารือแนวทางความร่ว มมื อและ
สร้ า งความเข้ า ใจในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย ได้ มี ก าร
ดาเนินการแล้วจานวน ๔ ภาค ดังนี้
ด้ า นความร่ ว มมื อ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
เป้ า หมายการอบรม เช่ น ส านั ก งานวั ฒ นธรรม
จังหวัด และสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ทั้ง ๔ ภาค
ด้านวันเวลา และสถานที่จัดอบรม วันเวลาและ
สถานที่การจัดอบรมในแต่ละภูมิภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ จัดวันที่ ๙ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรม สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์
สปา จังหวัดสุโขทัย
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดวันที่ ๒๘ – ๒๙
มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัด
อุดรธานี
๕

วัตถุประสงค์โครงการ/การดาเนินงาน

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

ต่ อ ยอด เครื อ ข่ ายก ารป้ องกั น แล ะ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการอบรม
ปราบปรามการทุจริต
ฯ และระบ บ การสมั ค รผ่ า น โป รแกรม
ออนไลน์ และเผยแพร่ในกลุ่มเครือข่ายต่างๆ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๑

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ภาคกลาง จัดวันที่ ๒๑– ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ภาคใต้ จัดวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรม ทวินโลตัส จังหวัด
นครศรีธรรมราช
๓) ร่วมประชุมชี้แจงและนาเสนอแผนโครงการ
ฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการ
ทุจริต” ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อรับทราบและ
เสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อนาแผนสู่การปฏิบัติ
โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นด้านการส่งเสริม
คุณธรรมที่ควรขับเคลื่อนกับทุกหน่วยงาน และชื่น
ชมศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ร่วมผลักดัน
การส่งเสริมคุณธรรมให้กับองค์กรต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม
๔) มีการจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
จานวน ๒ ชิน้ และทาระบบการรับสมัครผ่าน
แบบ Google ฟอร์ม ซึ่งปัจจุบนั ณ วันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้ามาสมัครผ่านระบบ
จานวนกว่า ๕๐ รายชื่อ
๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรม
วัตถุประสงค์โครงการ/การดาเนินงาน

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรม
๑) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานองค์กร การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม
คุณธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ๑) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
๒) เพื่อขยายผลการใช้มาตรฐานองค์กร
เวทีทาความเข้าใจให้คาปรึกษาแนวทางการ
คุณธรรมใน ๕ เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย คือ ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ๑๐ องค์กร
เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา (ขยายผลจาก
ได้แก่ ๑) กรมควบคุมโรค ๒) กระทรวง
โครงการโรงเรียนคุณธรรมนาสูน่ วัตกรรม
พาณิชย์ ๓) ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่าง
สังคม โครงการต้นแบบสุภาพชน คนอาชีวะ ประเทศ ๔) มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
และโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง เทคนิคการแพทย์ ๕) องค์กรส่งเสริมกิจการ
ของผู้นานักศึกษา) เครือข่ายกลุ่มชุมชน
โคนมแห่งประเทศไทย ๖) ธนาคารธนชาติ
เครือข่ายกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน
๗) เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ๘)
(ขยายผลจากโครงการสมดุลชีวติ สนิทกับ
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ๙) บริษัท
ครอบครัว) เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ
หลักทรัพย์บัวหลวง (สานักงานใหญ่)
และเครือข่ายกลุ่มองค์กรปกครองส่วน
๑๐) บริษัท เทเวศน์ ประกันภัย จากัด
ท้องถิ่น (อปท.)
(มหาชน)
๓) เพื่อพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐาน ๒) ส่งเสริมกระบวนการรับรองมาตรฐาน
องค์กรคุณธรรมในสังคมไทย
องค์กรคุณธรรม เพื่อการประเมินระดับ
คุณธรรมของตนเองใน ๔ กลุ่มเครือข่าย
เดิม ได้แก่ สถานศึกษา ชุมชน กองทุน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

เชิงปริมาณ : จานวนองค์กรที่ได้รับ
การส่งเสริมคุณธรรมเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลและพัฒนากระบวนการ
รับรององค์กรคุณธรรม ๓๕๐ องค์กร
เชิงคุณภาพ : องค์กรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนามาตรฐานองค์กร
คุณธรรมยกระดับเป็นองค์กรนาการ
เปลี่ยนแปลง ถ่ายทอดความรู้การ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม และ
กระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กร
คุณธรรม กับองค์กรต่างๆที่สนใจ
พัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม

๑) การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ทา
ให้
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆได้รับความรู้ความเข้าใจ
เรื่องกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กร
คุณธรรม โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
- การพูดคุยหารือแนวทางการขับเคลื่อนและ
พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรม
จานวน ๖ องค์กร
- การส่งเสริมองค์กรผ่านกระบวนการทา
กิจกรรมระดมความเห็น “ปัญหาที่อยากแก้
ความดีที่อยากทา” (Do/Don’t) ภายใต้
คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
และร่วมกันจัดทาข้อตกลงร่วมขององค์กรฯ
เพื่อนาไปสู่การประกาศเจตนารมณ์การเป็น
องค์กรคุณธรรมต่อไป จานวน ๔ องค์กร
๒) การส่งเสริมกระบวนการรับรองมาตรฐาน
องค์กรคุณธรรม ในเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยศูนย์คุณธรรมและกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบล ร่วมกาหนดเป้าหมายการประเมิน
๗

วัตถุประสงค์โครงการ/การดาเนินงาน

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ
สวัสดิการ ธุรกิจ โดยประชุมหารือแนว
ทางการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล ตาม
มาตรฐานกองทุนสวัสดิการชุมชน และร่วม
วางแผนการประเมินคุณธรรมของกองทุน
สวัสดิการทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐
กองทุน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
มาตรฐานองค์กรคุณธรรมร้อยละ ๑๐ ของ
เครือข่ายกองทุนสวัสดิการทั่วประเทศหรือไม่
น้อยกว่า ๖๐๐ กองทุน โดยใช้เครื่องมือการ
ประเมินของศูนย์คุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยจะ
บูรณาการงานร่วมกับการสอบทานกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลตามแผนงานของแต่ละ
กองทุนฯ

การพัฒนาศักยภาพผู้นาขับเคลื่อนคุณธรรม
๑) การพัฒนาหลักสูตรศึกษาและยกร่าง
โครงสร้างหลักสูตร ๓ ระดับ ให้
เหมาะสมกับกระแสความต้องการทาง
สังคมเตรียมนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ศูนย์คุณธรรม และจะทาสื่อเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม
๒) การพัฒนาศักยภาพผูน้ า
- จัดอบรมวิทยากรคุณธรรมและ
อบรมแกนนาคุณธรรม
- จัดอบรมให้กับ สภาเทคนิค
การแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม
๒๕๖๑ โดย มีคณะเทคนิคการแพทย์
จากมหาวิทยาลัย ๑๔ แห่งเข้าร่วม
อบรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

๑) พัฒนายกร่างโครงสร้างหลักสูตร ๓ ระดับ
แบบที่ ๑ New Comer คือ การจัดทา
หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม
เพื่อให้บริการแก่องค์กรและหน่วยงานใหม่ๆ
แบบที่ ๒ renew Knowledge คือ หลักสูตร
“การพัฒนาคุณธรรมด้วยพลังบวก ตามศาสตร์
พระราชา” เป็นการพัฒนายกระดับบุคลากรที่
ผ่านกระบวนการอบรม หรือมีประสบการณ์ใน
การพัฒนาองค์กรคุณธรรมมาแล้ว
แบบที่ ๓ Coaching คือ หลักสูตร “ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงยุคใหม่”เพื่อการส่งเสริมผู้นายุค
ใหม่ เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่สังคม
คุณธรรม
๒) พัฒนาศักยภาพผูน้ า โดยมีคณะผู้บริหารและ
คณาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ ๑๔
๘

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
มหาวิทยาลัย เข้ารับอบรม รวม ๖๐ คน และ
เกิดแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) การค้นหาโมเดล
ต้นแบบคุณธรรมจากผู้บริหารและคณาจารย์ ๒)
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการกาหนดคุณธรรมและ
กิจกรรมที่อยากเห็น ๓) ส่งเสริมให้คณะเทคนิค
การแพทย์ใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมที่
สอดคล้องทั้งคุณธรรมและสุขภาพ
โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม (งบประมาณสนับสนุนจาก สสส. – ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี)
๑) เพื่อส่งเสริมองค์กรภาคเอกชน ให้เป็น
๑) การส่งเสริมองค์กรให้เป็นองค์กร
๑) เกิด “องค์กรคุณธรรม” จานวน
เชิงปริมาณ :
“องค์กรคุณธรรม” ที่เป็นแหล่งสร้างคนดี
คุณธรรม
๑๐๐ องค์กร ที่มีการดาเนินงาน
๑) จัดทาหนังสือองค์ความรู้ ๒๐ องค์กรต้นแบบ
สร้างองค์กรคนดี เป็นพลังสาคัญในการ
- จัดกิจกรรมเปิดบ้านองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม
จานวน ๑ เล่ม
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และเสริมสร้าง
ภาคธุรกิจเอกชนเชิญชวนองค์กรเข้า ๒) เกิด “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๒) มีองค์กรภาคธุรกิจที่เข้าร่วมกระบวนการ
ความสาเร็จในการสร้าง องค์กรที่มีความสุข
ร่วมโครงการ ณ สานักงานกองทุน
จานวน ๕๐ องค์กร ที่มีการ
ส่งเสริมคุณธรรม จานวน ๕๖ องค์กร
(Happy Workplace) มากยิ่งขึ้น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ดาเนินงานชัดเจน
เชิงคุณภาพ :
๒) เพื่อหนุนเสริมและพัฒนาเครือข่าย
(สสส.) มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจานวน
๓) เกิดองค์ความรู้กระบวนการ
๑) ผู้ที่เข้าร่วมงานเปิดบ้านคุณธรรมภาคธุรกิจ
องค์กรคุณธรรม ในภาคเอกชน ตลอดจน
๑๖๔ คน จาก ๕๔ องค์กร
ส่งเสริมและปลูกฝังการพัฒนา
ได้รับรู้ รับทราบการดาเนินงานของโครงการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ - จัดอบรมหลักสูตร “การส่งเสริม
คุณธรรมในภาคธุรกิจเอกชน จานวน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่เกิดขึ้นจากการ
และการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร เพื่อหนุน
องค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” รุ่นที่ ๑ ๓ – ๕ ชุด ที่สามารถเผยแพร่ให้กับ เข้าร่วมโครงการ
เสริมให้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมมีพลัง
มีผู้แทนจากองค์กรภาคธุรกิจเอกชน องค์กรกลุ่มเป้าหมายและองค์กรที่
๒) องค์กรที่เข้าร่วมอบรมสามารถนาองค์ความรู้
และขยายตัวมากยิ่งขึ้น
ผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน ๙๙ คน เกี่ยวข้อง นาไปใช้
ไปขยายผลส่งเสริมคุณธรรมให้แก่พนักงานใน
๓) เพื่อจัดการความรู้และสื่อสารต่อ
จาก ๕๖ องค์กร
องค์กรผ่านกิจกรรม ที่แต่ละองค์กรได้ร่วมคิด
วัตถุประสงค์โครงการ/การดาเนินงาน

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

๙

วัตถุประสงค์โครงการ/การดาเนินงาน

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

สาธารณะ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และเกิด
การสร้างองค์กรคุณธรรม ที่ขยายไปยัง
องค์กรอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง๔. เพื่อขับเคลื่อน
ในเชิงนโยบาย ประสานภาคียุทธศาสตร์
ภาคเอกชน และภาคียุทธศาสตร์ด้าน
นโยบาย เพื่อผลักดัน นโยบาย มาตรการ
และกิจกรรมต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดการ
ขยายการส่งเสริมไปยังสมาชิกเครือข่าย
ต่างๆ ในวงกว้าง อย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ณ บริษัท ริ
กิ การ์เม้นส์ จากัด มีองค์กรภาคธุรกิจ
สนใจเข้าร่วม ๒๐ องค์กร จานวน
๔๘ คน เมื่อ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านช่องต่าง ๆ ต่าง เพื่อให้องค์กรที่
สนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
องค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อ
ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม พบว่ามี
องค์กรภาคีเครือข่ายสมัครเข้าร่วม
โครงการมาจานวนหนึ่ง
๒) การพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ผ่านกิจกรรมจิต
อาสาในการปฏิบัติงานจริง ดังนี้
- กิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์การศึกษาเพื่อ
น้องนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโกล่าง
- กิจกรรมสร้างฝายมีชวี ิต บ้านตะโกล่าง
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และร่วมกิจกรรม
บริษัท ไทยโคโคนัท จากัด (มหาชน)
จัดทาเวที kick off โครงการคุณธรรม
นาชีวิตตามแนวคิดศาสตร์พระราชา
ประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริม

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ร่วมออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง
๓) องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กร
ต้นแบบได้ทราบแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม
และมีแรงบันดาลใจในการดาเนินการพัฒนา
คุณธรรมในองค์กรตนเอง
๔) ภาคีเครือข่ายองค์กรธุรกิจได้ร่วมทากิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมร่วมกัน จากการลงพื้นทีป่ ฏิบัติ
จริง รวมทั้งได้นาความรู้ที่ได้รับจากกอบรมไป
ดาเนินโครงการในบริษัทของตนเอง

๑๐

วัตถุประสงค์โครงการ/การดาเนินงาน

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

องค์กรคุณธรรมด้านวินัย ใส่ใจสุขภาพ
ออกกาลังกายลดพุงลดโรค
๓) การจัดการความรู้ของโครงการ
- จัดเวทีสังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกับ
องค์กรต้นแบบ ๑ ครั้ง เพื่อให้
ความเห็นประเด็นการถอดบทเรียนที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณธรรมในเครือข่ายธุรกิจ
- การเข้าเยี่ยมองค์กรต้นแบบเพื่อถอด
บทเรียน จานวน ๒๐ องค์กร ได้มี
การรวบรวมแนวคิด ประสบการณ์
และผลสาเร็จของแต่ละองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี

๑๑

วัตถุประสงค์โครงการ
๑) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นองค์
ความรู้กลางในการสนับสนุนองค์กร
ทางนโยบาย องค์กรส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และ
ประชาชนทั่วไป
๒) เพื่อสร้างพื้นที่กลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมด้านการส่งเสริม
คุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
๑) พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
เชิงปริมาณ :
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
คุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนับสนุน ๑) จานวนองค์ความรูใ้ หม่ที่พัฒนาแล้ว
คุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการ
องค์กรทางนโยบาย องค์กรส่งเสริม และ
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จานวน สนับสนุนองค์กรทางนโยบาย องค์กร
ประชาชนทั่วไป
๑๐ เรื่อง1
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และ
๒) สร้างเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
๒) เวทีกลางแลกเปลีย่ นเรียนรู้องค์ความรู้ ประชาชนทั่วไป ดาเนินการแล้วเสร็จ
ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
และนวัตกรรมด้านคุณธรรม จานวน ๑
จานวน ๑ เรื่อง คือ สรุปองค์ความรู้งาน
ครั้ง
ประชุมวิชาการคุณธรรมในพืน้ ที่ทางสังคม:
นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๔.๐
เชิงคุณภาพ :
๑) เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
คุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการ
สนับสนุนองค์กรทางนโยบาย องค์กร
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม
และประชาชนทัว่ ไป
๒) ภาคส่วนต่างๆนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านคุณธรรมไปขยายผล และ
พัฒนาต่อยอดการดาเนินงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมในเชิงนโยบาย ส่งเสริมขยายผล
กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

1

เป้าหมายนี้กาหนดอยู่ใน ๓ โครงการของกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม คือ ๑. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี ๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม (งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรอง) และ ๓. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม หัวข้อ พัฒนาดัชนีชี้วัด
พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ
๑๒

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ

พัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรอง
๑) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน
องค์กรคุณธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย
๒) เพื่อพัฒนากระบวนการรับรอง
มาตรฐานองค์กรคุณธรรม

๑) ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทาง (Guideline)
การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
๒) ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทาง (Guideline)
พัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กร
ส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

เชิงปริมาณ :
อยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาวิจยั และ
๑) ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทาง
พัฒนาแนวทาง (Guideline) การสร้าง
(Guideline) การสร้างและพัฒนา
และพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
มาตรฐานด้านคุณธรรม
และพัฒนาแนวทาง (Guideline) พัฒนา
๒) ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทาง
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริม
(Guideline) พัฒนากระบวนการรับรอง คุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่ายทางสังคม
เชิงคุณภาพ : แนวทาง (Guideline) การ
สร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
และพัฒนากระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทาง
สังคมที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม และ
ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม หัวข้อพัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ (งบสนับสนุนจากสภาพัฒน์)
๑) เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้และ
๑) เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ เชิงปริมาณ :
จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus
ความเข้าใจต่อการขับเคลื่อน
ชาติ ๒๐ ปี ในมิติการพัฒนาและเสริมสร้าง
๑) จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในประเด็นพอเพียง วินยั สุจริต
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการ
ศักยภาพทุนมนุษย์ และทบทวนวรรณกรรม
group) ในประเด็นพอเพียง วินยั สุจริต
จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ร่วมกับ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุน
ดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรมในประเทศและ จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ร่วมกับ
เครือข่ายทางสังคม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘
มนุษย์ ให้กับสถาบันทางสังคมของ
ต่างประเทศ
เครือข่ายทางสังคม จานวน ๓ ครั้ง
ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐
๑๓

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ประเทศ
๒) จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus
๒) มีดัชนีชี้วัด ด้านคุณธรรมของสังคมไทย น. ณ ห้องประชุมแกรนด์รัชดา ชั้น ๕
๒) เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรม group) ในประเด็นพอเพียง วินยั สุจริต จิต
ใน ๕ ประเด็น คือ พอเพียง วินยั สุจริต
อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
ของสังคมไทยใน ๕ ประเด็น พอเพียง สาธารณะ และรับผิดชอบ ร่วมกับเครือข่ายทาง จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ เพื่อ
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อ
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และความ สังคม จานวน ๓ ครั้ง
เป็นเครื่องมือการส่งเสริม พัฒนา และ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
รับผิดชอบ ให้เป็นเครื่องมือในการ
๓) วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล และจัดทา
วัดผลการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของ ขับเคลื่อนคุณธรรม โดยมีผู้แทนองค์กร
ส่งเสริม พัฒนา และวัดผลการ
รายงานพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรมของสังคมไทย องค์กรต่างๆ และภาพรวมของสังคมไทย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และ
ดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของ
ในประเด็นพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ เชิงคุณภาพ : ประชาชนและเครือข่าย
ภาควิชาการ จานวน ๓๘ คน จาก ๒๗
องค์กรต่างๆ และภาพรวมของ
และรับผิดชอบ
ทางสังคม มีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ หน่วยงาน ร่วมระดมความคิดเห็น กาหนด
สังคมไทย
ชาติ ๒๐ ปี และพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อน กรอบตัวชี้วัดคุณธรรม ๕ ประเด็น ได้แก่
๓) เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม
การพัฒนาและเสริมสร้างคนไทยไปสูส่ ังคม พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
คุณธรรมต่อไป
รับผิดชอบ รวมทัง้ การสร้างความรู้ความ
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จากการ
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณธรรม
เสวนา “ทุนมนุษย์คุณธรรมได้” โดย คุณ
ในสังคมไทย
วรวรรณ พลิคามิน ผู้อานวยการสานัก
ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทาง
สังคม สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์
นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อานวยการ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

๑๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team”
๑) สื่อสารภารกิจองค์กรด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย
๒) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ
เรียนรู้เรื่องคุณธรรมในการดาเนินชีวิต
เพื่อพัฒนาตนเองด้วยความเข้าใจ มี
เป้าหมาย และสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่วนรวม
๓) ส่งเสริมการการลงมือปฏิบัตติ นใน
การทาความดีอย่างเป็นรูปธรรม
นาไปสู่การพัฒนาประเทศเป็น
“ประเทศที่พัฒนาแล้วตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
๔) เผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และ
ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริม
คุณธรรม

๑) พัฒนาทักษะการสื่อสารเสริมสร้างคุ ณธรรม
๔.๐ “Moral Digital Team” โดยจั ด ประชุ ม
Focus Group ส ร้ า ง ค ว า ม เข้ า ใจ ใน ก า ร
ด าเนิ น การ และจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก าร
สื่อสารประชาสัมพันธ์
๒) กิจ กรรมสื่อสารประชาสั ม พั น ธ์ ในรูป แบบ
on air – online – onground
๓) กิจกรรม Field Trip “กล้าทาดีสัญจร” เพื่อ
ค้นหาพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active
Citizenship)

เชิงปริมาณ : เกิดภาคีหุ้นส่วนส่งเสริม
การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
เชิงคุณภาพ :
๑) สร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ต่อบทบาทภารกิจขององค์กรในด้านการ
รณรงค์ทางสังคมให้เกิดการส่งเสริม
คุณธรรม“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
๒) มีสื่อในรูปแบบ Info graphic ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมที่เข้าใจง่าย เพือ่ การ
เผยแพร่ต่อสาธารณะตามช่องทางสื่อที่มี
ความเหมาะสมที่หลากหลาย
๓) พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการ
สื่อสารภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักของสังคมอย่าง
กว้างขวาง และเกิดภาพลักษณ์ที่ดี

๑) พัฒนาทักษะการสื่อสารเสริมสร้าง
คุณธรรม ๔.๐ โดยจัดอบรม “เทคนิค
ถ่ายภาพ พาดหัว เขียนข่าวอย่างไรให้
Content แจ้งเกิด” เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่งานสื่อสารฯ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวม
จานวน ๒๐ คน
๒) กิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการ
ส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชน โดย
นาเสนอภารกิจผูบ้ ริหารองค์กรที่เชื่อมโยง
กับนโยบายรัฐบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
ภารกิจงานส่งเสริมคุณธรรม และการ
สื่อสารในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
- กิ จ ก รร ม On Air ผ ลิ ต ร า ย ก า ร
โท ร ทั ศ น์ “ก ล้ า ท า ดี ” ส่ งเส ริ ม
คุณ ธรรม และค่านิ ยมของสังคมไทย
๑๕

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบต่างๆ โดยใน
เดื อ นธั น วาคม ได้ มี ก ารบั น ทึ ก เทป
จานวน ๕ เทป ดังนี้ ๑) เรื่อง ซึมเศร้า
พาเศร้าหมอง ๒) เรื่อง ความฝันของ
ค น GenZ ๓ ) เรื่ อ ง ใช้ โซ เชี่ ย ล
อย่ างไรให้ ส ร้างสรรค์ ๔) เรื่องความ
รัก ๕) เรื่ อ ง ความต่ า งระหว่ า ง คน
gen z และคนก่อน gen z
- ร่ ว ม เส น อ เนื้ อ ห า ใ น ก า ร ผ ลิ ต
“รายการฮีโร่ต้านโกง” รายการเรียล
ลิตี้ ดังนี้ ๑) ประเด็นธนาคารความดี
ชุ ม ช น ห น อ ง ส า ห ร่ า ย จั ง ห วั ด
กาญจนบุ รี เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ ธั น วาคม
๒๕๖๑ ๒) ประเด็ น ธรรมนู ญ ชุ ม ชน
ชุมชนบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ร่วมเสนอเนื้ อหาในการผลิต รายการ
กระเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น การบันทึก
เทป จานวน ๑ เทป คือ “สร้างเด็กดีมี
คุณธรรม ที่โรงเรียนบ้านโคกไพล” จ.
สระแก้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ธั น วาคม
๑๖

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
๒๕๖๑
- ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสร้างการรับ รู้
ความเข้าใจขององค์กรต่ อสาธารณะ
ตามช่องทาง online เว็บไซต์ จานวน
๙ ข่า ว และอิ น โฟกราฟฟิ ค ๓๑ ชิ้ น
เผยแพร่ทางเฟสบุคและทาง line ที่มี
ผู้เข้าชมรวมจานวนกว่า ๙๐,๐๐๐ คน
๓) ประชุ ม หารื อ ทิ ศ ทางการด าเนิ น การ
ราย ก ารก ล้ าท าดี ใน วั น จั น ท ร์ ที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๒๐ น. ณ
ห้ อ งประชุ ม ๑ ชั้ น ๑๖ ศู น ย์ คุ ณ ธรรม
(องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม
วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี
๑) พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คุณธรรม
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นและ
มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data)

งานพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและการ
ให้บริการ
๑) กิจกรรมการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data)

เชิงปริมาณ :
๑) จานวนข้อมูลด้านคุณธรรม ใน
ระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน
วัฒนธรรม (M-Culture Big Data)

๑) ร่วมเป็นคณะทางานในการดาเนินการ
วิเคราะห์ออกแบบระบบเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล ในการพัฒนาระบบ
ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (M๑๗

วัตถุประสงค์โครงการ
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big data) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และให้บริการ
ประชาชนได้
๒. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทาง
เทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ระบบ
สารสนเทศ และจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์
ที่จาเป็นต่อการใช้งานและรองรับการ
เชื่อมโยงบูรณาการระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วย
ความมั่นคงปลอดภัย

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ
๒) กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์
คุณธรรม (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
๓) กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลและการ
ให้บริการข้อมูลประชาชน

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ประกอบด้วย
Culture Big Data)
- ข้อมูลองค์กรคุณธรรม ๓,๒๗๒
๒) จัดทาข้อมูลด้านคุณธรรมเพื่อเผยแพร่
องค์กร
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเว็บไซต์
- ข้อมูลบุคคลคุณธรรม ๑๕๗ คน
และฐานข้อมูลของศูนย์คุณธรรม
- E-Book ๔๐๓ รายการ
๓) จัดตั้งคณะทางานจัดทาข้อมูลข่าวสาร
- งานวิจยั ๔๑ รายการ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคม
- วารสาร ๑๑๖ รายการ
ออนไลน์
๒) จานวนสถิติข้อมูลข่าวสารที่
๔) กาหนดมาตรการและกลไกในการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์เพิ่มขึ้น
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ และ
๓) ขอบเขตงานการพัฒนา ระบบแอ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้
พลิเคชั่น (Mobile Application) ๑ ทันสมัย และเพิ่มสถิติการเข้าชม
ระบบ
๕) ปรับปรุงโครงสร้างและจัดทาข้อมูล
เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งภาษาไทย/
เชิงคุณภาพ :
ภาษาอังกฤษ
๑) มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ๖) ปรับปรุงฐานระบบฐานข้อมูลและ
ที่พัฒนาไปสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
จัดทาขอบเขตงานการพัฒนา ระบบ
(Big data) ได้
แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) เพื่อ
๒) มีข้อมูลที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้น เพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูล
เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ๗) จัดกิจกรรมเผยแพร่การให้บริการข้อมูล
๓) มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ด้านคุณธรรม ในงาน “เพื่อนห้องสมุด
(Open Data) ในการให้บริการ
Friends of Library”
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทา ๘) ดาเนินการปักหมุด ศูนย์ข้อมูลการ
ช่องทาง
ให้บริการประชาชนของศูนย์คณ
ุ ธรรมใน
๑๘

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

งานพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศสนับสนุน
๑) กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๒) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
- ระบบอินทราเน็ต
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๓) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
จัดการภาครัฐ ๔.๐ (NextGov)

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ฐานข้อมูล Citizen Survey เพื่อเตรียม
ให้บริการประชาชนผ่าน Smart card
เชิงปริมาณ :
๑) ความเร็วที่ในการใช้ อินเตอร์เน็ต
ที่เพิ่มขึ้น จากความเร็ว ๓๐ MB เป็น
๑๐๐ MB
๒) จานวนระบบสารสนเทศพัฒนา
สนับสนุนการปฏิบัติงาน จานวน ๒
ระบบ
๓) กระบวนการงาน (System Flow)
ที่จะดาเนินการพัฒนาให้เป็นระบบ
สารสนเทศจานวน ๖ ระบบ
- ระบบบริหารงบประมาณ
- ระบบบริหารบุคลากร
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุ
- ระบบบริหารการเงิน
- ระบบบัญชี
- ระบบบริการข้อมูลบุคลากร
เชิงคุณภาพ :
๑) มีระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทาง
เทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
มีความมั่นคงปลอดภัย

๑) ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบเครือข่าย
สัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนรองรับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น
๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานระบบรักษาความปลอดภัย
(Firewall)
๓) พัฒนาปรับปรุงระบบอินทราเน็ต
(ระบบตารางนัดหมาย ระบบจองรถ ระบบ
จองห้องประชุม) ให้สอดคล้องกับ
กระบวนการงานแต่ละกลุ่มงาน
๔) จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์
คุณธรรม สาหรับผู้ดูแลระบบ (งานเลขา
,บริหารทั่วไป,บุคคล) และผู้บริหาร
๕) ปรับปรุง ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงระบบกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อรับ-ส่ง หนังสือ
ระหว่างหน่วยงาน
๖) จัดทาข้อมูล กระบวนการงานเดิม เพื่อ
๑๙

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
๒) มีการนาเทคโนโลยีเข้าใช้สนับสนุน วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบงาน
การปฏิบัติงานและลดการใช้กระดาษ ใหม่
๓) มีระบบสารสนเทศที่สามารถ
๗) ประชุมหารือคณะทางาน โครงการ
บูรณาการข้อมูลร่วมกันเพื่อใช้การ
พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการ
บริหารจัดการองค์กรให้มี
ภาครัฐ ๔.๐ (Nextgov) เพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมีความ
กระบวนการ และสรุปแผนการพัฒนา
โปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้
ระบบ
๘) จัดทาแผนการพัฒนาและขอบเขตงาน
ในการพัฒนาระบบเพื่อเตรียมดาเนินการ
ในไตรมาส ๒
๙) จัดเตรียมเครื่องแม่ข่าย (Cloud
Server) และระบบฐานข้อมูลเพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาระบบ

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกระดับได้มี
ส่ว นร่ว มในการทบทวนผลการปฏิบั ติ
งานของศูน ย์คุณ ธรรม และมี ส่วนร่วม
ในการวางแผนการปฏิบัติงานของศูนย์
ให้ เป็ น ไปในทิ ศทางเดี ย วกัน และเกิ ด
การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ มี
ความสามารถในระดั บ คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานองค์กร ท าให้เกิดวัฒ นธรรม
องค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ และสามารถ

๑) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรแบบก้าวกระโดด
๒) ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อให้
เป็ น ไปตามมาตรฐานงานอย่ า งมี คุ ณ ภาพ เช่ น
การประเมิ น ผล , การจัด ท าแผนพั ฒ นา , การ
สร้า งวั ฒ นธรรมองค์ กร , การจั ด จ้ า งที่ ป รึกษา
ภายนอกมาให้ ค าปรึ ก ษา และให้ ค วามรู้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
๓) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เชิงปริมาณ :
๑) บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับ
การพัฒนาทักษะและความรู้ดิจทิ ัล
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐
2) อัตราการลาออกของบุคลากรศูนย์
คุณธรรมลดลง ร้อยละ 20
๓) บุคลากรของศูนย์คุณธรรม
สามารถใช้ระบบการทางานของ
สานักงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนด

๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแก่
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศนู ย์คุณธรรมทุก
ระดับทุกส่วนงาน เพื่อการพัฒนาระบบ
การทางาน และพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจได้บรรลุตาม
เป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและ
๒๐

วัตถุประสงค์โครงการ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานรอบไตรมาส
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ประสิทธิผลมากขึ้น
เชิงคุณภาพ :
บุคลากรของศูนย์คุณธรรม มี
๒) ศึกษาข้อมูลและจัดทา (ร่าง)
สมรรถนะและศักยภาพเหมาะสม
แบบฟอร์มคาบรรยายลักษณะงานราย
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตาแหน่ง โดยใช้กระบวนการทีป่ รึกษา
ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
บุคลากรระดับบุคคล เพื่อให้สามารถ ๓) ศูนย์คุณธรรมได้รับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีขีดความสามารถ ดาเนินงาน (ITA) ประจาปีงบประมาณ
สูงในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี พ.ศ.๒๕๖๑ ร้อยละ ๙๓.๔๔ ระดับสูงมาก
ให้กับประชาชนในชาติ
คิดเป็นลาดับที่ ๑๒ จาก ๔๒๖ หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมประเมิน และเป็นลาดับที่ ๖ ของ
องค์การมหาชน ๕๕ หน่วยงาน

๒๑

