
๑ 

 

  

รายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ศูนย์คุณธรรมมีการด าเนินงานไตรมาส ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม ๖ ด้าน ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓) พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔) สื่อรณรงค์เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับนานาชาติ (อาเซียน)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม  

โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม                  

วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
โครงการสมัชชาคุณธรรม  
๑) เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  เชื่ อม โยงเครือข่ ายและ
น าเสนอผลเชิงรูปธรรมด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงสร้าง
กระแสให้เกิดความตระหนักและ

การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภมูิภาค 
๑) ประชุมสรา้งความเข้าใจและวางแผนการ

จัดงานสมัชชาฯ ร่วมกบัภาคีเครือข่ายใน
จังหวัดของ ๔ ภูมิภาค (เหนือ,กลาง,
ตะวันออกเฉียงเหนือ,ใต้)จัดเวทีเตรียม
ความพร้อมการจัดงานสมัชชาคณุธรรม

เชิงปริมาณ : จ านวนองค์กร
เครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนกระบวน 
การสมัชชาคุณธรรม ๒๐๐ องค์กร/
เครือข่าย  
 
เชิงคุณภาพ :   

๑) หน่วยงานองค์กรภาคส่วนตา่งๆที่เข้าร่วม
กระบวนการสมชัชาคุณธรรมช่วงก่อนงานตาม
ตัวชี้วัด ๒๐๐ องค์กร ด าเนินการได้ ๒๒๒ 
หน่วยงาน ดังนี้  
- ภาคเหนือ : หน่วยงานเข้าร่วมกระบวนการ

จ านวน ๔๗ หน่วยงาน  จาก ๑๗ จังหวัด รวม 



๒ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม ๔ 
ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา อย่างกว้างขวาง 
 

๒) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ใน
การน าเสนอความก้าวหน้า การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อน
ของหน่วยงาน องค์กร ในระดับ
กระทรวง และระดับจังหวัดเพื่อ
สร้างการรับรู้และขยายผลในวง
กว้าง 

๓) เพื่ อ ติ ด ต า ม ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ขับเคลื่อน ตามประกาศเจตนารมณ์
ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติครั้งที่ ผ่ านมา และการ
ขยายผลสู่ ก ารป ฏิ บั ติ ใน ระดั บ
ภูมิภาค และก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในปีต่อไป 

ในแต่ละภูมิภาค (โดยใช้จงัหวัดที่เป็น
เจ้าภาพหลักการจัดงานเปน็ศูนย์กลาง
การประชุมภาคละ ๒ คร้ัง ร่วมกับ
จังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. หน่วยงานภายใต้กลไกคณะอนุ 
กรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับ
จังหวัด ให้ความสนใจและร่วม
สนับสนนุการจัดงานฯ มากข้ึน 
๒. หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ใน
จังหวัดเจ้าภาพหลักของการจัดงาน
สมัชชาฯแต่ละภูมิภาคเกิดความตื่นตัว
ที่จะรว่มขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑  
๓. ได้ประเด็นความต้องการและ
รับทราบสถานการณ์ด้านคุณธรรม
เพื่อน ามาก าหนดประเด็นการจดังาน
ของแต่ละภูมิภาค 

 

 

 

๒๒๐ คน 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หน่วยงานเข้าร่วม

กระบวนการจ านวน ๕๖ หน่วยงานจาก ๒๐
จังหวัด รวม ๒๐๘ คน 

- ภาคกลาง : หน่วยงานเข้าร่วมกระบวนการ
จ านวน ๖๗ หน่วยงาน จาก ๒๖ จังหวัด ๑๖๑ 
คน 

- ภาคใต้ : หน่วยงานเข้าร่วมกระบวน การ
จ านวน ๕๒ หน่วยงาน จาก ๑๔ จังหวัด รวม 
๑๓๔ คน  

๒) ผลจากการด าเนินงานจัดเวทีเตรียมความ
พร้อมการจัดงานสมชัชาคุณธรรมระดับภาค ท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน องค์กรทุกภาค
ส่วนเข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
ระดับภูมิภาค ให้ความสนใจกับการขับเคลื่อน
คุณธรรมในองค์กรของตนเพิ่มข้ึน และได้ข้อสรุป
รูปแบบเนื้อหา วนัเวลา และสถานที่จัดงาน ดังนี้  
- ภาคเหนือ จัดงานในวนัที่  ๒๔-๒๕ มกราคม 

๒๕๖๒ ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดสุโขทัย 
ร่วมกับหน่วยงานภาคี ๑๗ จังหวัด 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานในวันที่ ๑๑-
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุม กิจกรรม
นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 



๓ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
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  

 การจัดสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ 
๑) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  
๒) ยกร่างกรอบแนวคิดการจัดงานน าเสนอ

คณะกรรมการศูนย์คุณธรรมให้ความ
เห็ น ช อ บ ห ลั ก ก า ร เพื่ อ น า เส น อ
คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติและคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป 

  
ด าเนินงานจัดท าประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการจัด
งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการที่มีความหลากหลายจากทุก
ภาคส่วน และนัดหมายการประชุมคณะกรรมการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาต ิครั้งที่ ๑ ในวันที่ 
๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์คุณธรรม 

สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม  
๑) การสนับสนนุกลไกคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติภายใต้แผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาต ิ 
ฉบับที่ ๑ 

เข้าร่วมสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการฯ 
และคณะอนุกรรมการชุดตา่งๆ ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์คุณธรรม 
 

เชิงปริมาณ :  
๑. ร่วมสนับสนุนข้อมูลดา้นวชิาการ
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติในฐานะกรรมการ

 
สามารถด าเนินการสนับสนนุงานด้านวิชาการที่
เก่ียวข้องกับประเด็นการประชมุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น รายงานผลการขับเคลื่อน



๔ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

และผู้ชว่ยเลขานุการ  จ านวน ๑ คร้ัง  
๒. ร่วมสนับสนุนข้อมูลการประชุม
ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
จ านวน ๔ คณะ รวม ๔ คร้ัง  

เชิงคุณภาพ : สามารถสนับสนนุ
ข้อมูลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติได้เป็นอย่างดี 

สมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาค ๔ ภาค ในป ี
๒๕๖๑ 

 

 
 

๒) สนับสนนุกลไกคณะอนุกรรมการ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

๑) ด าเนินงานวิชาการรวบรวมข้อมูล
ประเด็นสถานการณ์ทางสงัคมเพื่อเป็น
ข้อมูลการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรม 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

๒) จัดเวทีประชุมเชงิปฏบิัติการการส่งเสริม
และก ากับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วย
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการ
ทางสงัคม  

๓) ร่วมจัดงานรายงานผลการด าเนนิงาน
ของคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ (ระยะที่๑) วันที ่๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกรม
ประชาสัมพนัธ ์

เชิงปริมาณ : จ านวนองค์ความรู้
ประเด็นทางสังคมดา้นคุณธรรม 
จ านวน ๔ เร่ือง ได้แก่ ๑) ประเด็น
การสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ:
ยืม-ไม่คืน ๒) ประเด็นทุจริตโกงคน
เดือดร้อน ๓) ประเด็นจติสาธารณะ
ปรากฏการณ์เชิงบวกทางสังคม        
๔) ประเด็นการบงัคับใช้มาตรการทาง
กฎหมาย 
 
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่ศูนย์
คุณธรรมด าเนินการได้รบัการเผยแพร่
ในเวทีสรุปผลการด าเนนิงานของ
คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ ๒๑  

ศูนย์คุณธรรม สามารถด าเนินงานสนับสนนุการ
ขับเคลื่อนตามบทบาททีไ่ด้รับมอบหมายจากกลไก
คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ได้
ตามเป้าหมาย สามารถผลิตองคค์วามรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการสนบัสนุนการด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างการเรียนรู้ประเด็นทาง
สังคมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องคุณธรรมให้กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยจัดเวทีประชุมเชงิ
ปฏิบัติการการสง่เสริมและก ากบัพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการ
ทางสงัคม เมื่อวันที่ ๙ และวนัที ่๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราฯ แจ้งวัฒนะ จ านวน 
๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การสรา้งจติส านึกความ
รับผิดชอบ:ยืม-ไม่คืน ๒) การทจุริตโกงคน
เดือดร้อน ๓) จิตสาธารณะปรากฏการณ์เชิงบวก



๕ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 ทางสงัคม ๔) การบังคบัใช้มาตรการทางกฎหมาย  

โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิตทิางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม 
๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ภาครัฐและประชาสังคม ให้มีความเป็น
ผู้น าด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้าน
ก า รทุ จ ริ ต  ส าม า รถ น า ค ว าม รู้ ไป
ประยุกต์ ใช้และขยายผลการด าเนิน
กิจกรรมในองค์กรต่ างๆ  ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
๒) เพื่ อส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ ง
เครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ใน
สั งคม ไทย  และยกระดั บ การสร้ า ง
เครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้
เกิดการเก้ือหนุนการท างานระหว่างศูนย์
คุณธรรม และ ป.ป.ช.ให้มากยิ่งขึ้น 
๓) พัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 
ให้มีแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่
ส าม ารถ เผ ยแพ ร่  แ ล ะส ร้ า งส รรค์
กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมใน
อ ง ค์ ก ร ต น เอ ง  เพื่ อ ใ ห้ ก ร ะ จ า ย 
ครอบคลุม ไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพ 
๔) เพื่อจัดท าองค์ความรู้ เพื่อขยายผล 

๑) ประชุมหารือภาคีความร่วมมือเพื่อจัดท า
หลักสูตรการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
ต่อต้านการทุจริต และร่วมหารือแนวทาง
ความร่วมมือพื้นที่เป้าหมายในการจัดอบรม 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) จ านวน ๒ ภาค 
คือ ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร่วมกับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย/
ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสุโขทยั และ
ส านักงานวฒันธรรมจังหวัดอุดรธานี/
ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุดรธานี 
๒) ประชุมระดบัพืน้ที่เพื่อหารือแนวทาง
ความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในพื้นที่
เป้าหมาย  
๓) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตาม
ความ ก้ า วห น้ าแล ะน า เสน อแผน การ
ด าเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านทุจริต
และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒   
๔) จัดท าสื่ อข้อมู ล โครงการฯ เพื่ อการ

เชิงปริมาณ :  
๑. เกิดวิทยากรตัวคูณในภาค
ประชาชน จ านวน ๘๖๐ คน 
๒. เกิดแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหา
การทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
ร้อยละ ๘๐  

๑) จัดท าร่างองค์ประกอบการแต่งตั้งคณะกรรม- 
การจัดท าหลักสูตร และเสนอชือ่ผู้ทรงคุณวุฒิ/
วิทยากรที่เชี่ยวชาญเพื่อเป็นวทิยากรในหลักสูตร 
รวมถึงการพัฒนากรอบแนวทางการจัดท า
หลักสูตรการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม
ต่อต้านการทุจริต  
๒) การลงพื้นที่หารือแนวทางความร่วมมือและ
สร้างความเข้าใจในพื้ นที่ เป้ าหมาย ได้มีการ
ด าเนินการแล้วจ านวน ๔ ภาค ดังนี้  
ด้านความร่วมมือ  หน่วยงานในพื้นที่ จังหวัด
เป้าหมายการอบรม เช่น ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด และส านักงาน 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 จงัหวัดสุโขทัย 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดวันที่  ๒๘ – ๒๙ 
มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัด
อุดรธานี  



๖ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ต่ อ ยอด เครื อข่ ายก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต 
 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการอบรม
ฯ และระบบการสมั ค รผ่ าน โป รแกรม
ออนไลน์ และเผยแพร่ในกลุ่มเครือข่ายต่างๆ  
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๑   

- ภาคกลาง จัดวันที่  ๒๑– ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒   ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- ภาคใต้ จัดวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรม ทวินโลตัส  จงัหวัด
นครศรีธรรมราช 

๓) ร่วมประชุมชี้แจงและน าเสนอแผนโครงการ
ฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการ
ทุจริต” ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสงัคม
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อรับทราบและ
เสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อน าแผนสู่การปฏิบัติ  
โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นด้านการส่งเสริม
คุณธรรมที่ควรขับเคลื่อนกับทุกหน่วยงาน และชื่น
ชมศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ร่วมผลักดัน
การส่งเสริมคุณธรรมให้กับองค์กรต่างๆ อย่างเปน็
รูปธรรม   
๔) มีการจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
จ านวน ๒ ชิน้  และท าระบบการรับสมัครผ่าน
แบบ Google ฟอร์ม ซึ่งปัจจุบนั ณ วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้ามาสมัครผ่านระบบ
จ านวนกว่า ๕๐ รายชื่อ  

 



๗ 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรม 

วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรม 
๑) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานองค์กร
คุณธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
๒) เพื่อขยายผลการใช้มาตรฐานองค์กร
คุณธรรมใน ๕ เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย คือ 
เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา (ขยายผลจาก
โครงการโรงเรียนคุณธรรมน าสูน่วัตกรรม
สังคม โครงการต้นแบบสุภาพชน คนอาชวีะ 
และโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง
ของผู้น านักศึกษา) เครือข่ายกลุ่มชุมชน 
เครือข่ายกลุ่มองค์กรธุรกิจหรือเอกชน 
(ขยายผลจากโครงการสมดุลชวีติสนิทกับ
ครอบครัว) เครือข่ายกลุ่มองค์กรภาครัฐ 
และเครือข่ายกลุ่มองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) 
๓) เพื่อพัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐาน
องค์กรคุณธรรมในสังคมไทย 
 

การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม 
๑) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
เวทีท าความเข้าใจให้ค าปรึกษาแนวทางการ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ๑๐ องค์กร 
ได้แก่ ๑) กรมควบคุมโรค ๒) กระทรวง
พาณิชย์ ๓) ศนูย์สง่เสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ ๔) มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
เทคนิคการแพทย์ ๕) องค์กรส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย ๖) ธนาคารธนชาติ 
๗) เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ๘) 
โรงพยาบาลคา่ยสุรนารี ๙) บรษิัท
หลักทรัพย์บัวหลวง (ส านักงานใหญ่)  
๑๐) บริษัท เทเวศน์ ประกนัภัย จ ากัด 
(มหาชน) 
๒) ส่งเสริมกระบวนการรับรองมาตรฐาน
องค์กรคุณธรรม เพื่อการประเมินระดับ
คุณธรรมของตนเองใน ๔ กลุ่มเครือข่าย
เดิม ได้แก่ สถานศึกษา ชุมชน กองทุน

เชิงปริมาณ : จ านวนองค์กรที่ได้รับ
การส่งเสริมคุณธรรมเข้าร่วม
กระบวนการพฒันาระบบการ
ประเมินผลและพฒันากระบวนการ
รับรององค์กรคุณธรรม ๓๕๐ องค์กร  
 
เชิงคุณภาพ : องค์กรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนามาตรฐานองค์กร
คุณธรรมยกระดับเป็นองค์กรน าการ
เปลี่ยนแปลง ถ่ายทอดความรู้การ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม และ
กระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กร
คุณธรรม กับองค์กรต่างๆที่สนใจ
พัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม  
 
 
 
 

๑) การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ท า
ให้ 
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆได้รับความรู้ความเข้าใจ 
เร่ืองกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กร
คุณธรรม โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่  
- การพูดคุยหารือแนวทางการขับเคลื่อนและ
พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรม 
จ านวน  ๖ องค์กร 
- การส่งเสริมองค์กรผ่านกระบวนการท า
กิจกรรมระดมความเห็น “ปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากท า” (Do/Don’t) ภายใต้
คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  
และร่วมกันจัดท าข้อตกลงร่วมขององค์กรฯ  
เพื่อน าไปสู่การประกาศเจตนารมณ์การเป็น
องค์กรคุณธรรมต่อไป จ านวน ๔ องค์กร  
๒) การส่งเสริมกระบวนการรบัรองมาตรฐาน
องค์กรคุณธรรม ในเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยศูนย์คุณธรรมและกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบล ร่วมก าหนดเปา้หมายการประเมิน



๘ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
สวัสดิการ ธุรกิจ โดยประชุมหารือแนว
ทางการพฒันาและส่งเสริมเครือข่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล ตาม
มาตรฐานกองทนุสวสัดิการชุมชน และร่วม
วางแผนการประเมินคุณธรรมของกองทุน
สวัสดิการทั่วประเทศ ไมน่้อยกว่า ๖๐๐ 
กองทุน 

มาตรฐานองค์กรคุณธรรมร้อยละ ๑๐ ของ
เครือข่ายกองทุนสวัสดิการทั่วประเทศหรือไม่
น้อยกว่า ๖๐๐ กองทุน โดยใช้เคร่ืองมือการ
ประเมินของศูนย์คุณธรรมเป็นเคร่ืองมือโดยจะ
บูรณาการงานร่วมกับการสอบทานกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลตามแผนงานของแต่ละ
กองทุนฯ 

การพัฒนาศักยภาพผู้น าขับเคลื่อนคุณธรรม 
 ๑) การพัฒนาหลักสูตรศึกษาและยกร่าง 

โครงสร้างหลักสูตร ๓ ระดบั ให้
เหมาะสมกับกระแสความต้องการทาง
สังคมเตรียมน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศูนย์คุณธรรม และจะท าสื่อเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม 

๒) การพัฒนาศักยภาพผูน้ า  
- จัดอบรมวิทยากรคุณธรรมและ
อบรมแกนน าคุณธรรม 
- จัดอบรมให้กับ สภาเทคนิค
การแพทย์ เม่ือวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๑ โดย มีคณะเทคนิคการแพทย์
จากมหาวิทยาลัย ๑๔ แห่งเข้าร่วม
อบรม ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

 ๑) พัฒนายกร่างโครงสร้างหลักสูตร ๓ ระดับ 
แบบที่ ๑  New Comer คือ การจัดท า
หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาองคก์รคุณธรรม  
เพื่อให้บริการแก่องค์กรและหน่วยงานใหม่ๆ 
แบบที่ ๒ renew Knowledge คือ หลักสูตร
“การพัฒนาคุณธรรมด้วยพลังบวก ตามศาสตร์
พระราชา” เปน็การพัฒนายกระดับบุคลากรที่
ผ่านกระบวนการอบรม หรือมีประสบการณ์ใน
การพัฒนาองค์กรคุณธรรมมาแล้ว 
แบบที่ ๓ Coaching คือ หลักสูตร “ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงยุคใหม่”เพื่อการส่งเสริมผู้น ายุค
ใหม่ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสงัคมสู่สังคม
คุณธรรม 
๒) พัฒนาศักยภาพผูน้ า โดยมีคณะผู้บริหารและ
คณาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ ๑๔ 



๙ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
มหาวิทยาลยั เข้ารับอบรม รวม ๖๐ คน และ
เกิดแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) การค้นหาโมเดล
ต้นแบบคุณธรรมจากผู้บริหารและคณาจารย์ ๒) 
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณธรรมและ
กิจกรรมที่อยากเห็น ๓) ส่งเสริมให้คณะเทคนิค
การแพทย์ใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมที่
สอดคล้องทั้งคุณธรรมและสุขภาพ 

โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม  (งบประมาณสนับสนุนจาก สสส. – ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี)      
๑) เพื่อส่งเสริมองค์กรภาคเอกชน ให้เป็น 
“องค์กรคุณธรรม” ที่เป็นแหล่งสร้างคนดี 
สร้างองค์กรคนดี เป็นพลังส าคญัในการ
ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และเสริมสร้าง
ความส าเร็จในการสรา้ง องค์กรที่มีความสุข 
(Happy Workplace) มากยิ่งขึ้น 
๒) เพื่อหนุนเสริมและพัฒนาเครือข่าย
องค์กรคุณธรรม ในภาคเอกชน ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ 
และการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร เพื่อหนุน
เสริมให้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมมีพลัง
และขยายตัวมากยิ่งขึ้น 
๓) เพื่อจัดการความรู้และสื่อสารต่อ

๑) การส่งเสริมองค์กรให้เป็นองค์กร
คุณธรรม 
- จัดกิจกรรมเปิดบ้านองค์กรคุณธรรม

ภาคธุรกิจเอกชนเชิญชวนองค์กรเข้า
ร่วมโครงการ ณ ส านักงานกองทุน
สนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) มผีู้สนใจเข้าร่วมงานจ านวน 
๑๖๔ คน จาก ๕๔ องค์กร 

- จัดอบรมหลักสูตร “การส่งเสริม
องค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” รุ่นที่ ๑  
มีผู้แทนจากองค์กรภาคธุรกิจเอกชน
ผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน ๙๙ คน 
จาก ๕๖ องค์กร 

๑) เกิด “องค์กรคุณธรรม” จ านวน 
๑๐๐ องค์กร ที่มีการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม 
๒) เกิด “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
จ านวน ๕๐ องค์กร ที่มีการ
ด าเนินงานชัดเจน 
๓) เกิดองค์ความรู้กระบวนการ
ส่งเสริมและปลูกฝังการพฒันา
คุณธรรมในภาคธุรกิจเอกชน จ านวน 
๓ – ๕ ชุด ที่สามารถเผยแพร่ให้กับ
องค์กรกลุ่มเป้าหมายและองค์กรที่
เก่ียวข้อง น าไปใช ้

เชิงปริมาณ :  
๑) จัดท าหนังสือองค์ความรู้ ๒๐ องค์กรต้นแบบ 
จ านวน ๑ เล่ม  
๒) มีองค์กรภาคธุรกิจที่เข้าร่วมกระบวนการ
ส่งเสริมคุณธรรม จ านวน ๕๖ องค์กร  
เชิงคุณภาพ :  
๑) ผู้ที่เข้าร่วมงานเปิดบา้นคุณธรรมภาคธุรกิจ 
ได้รับรู้ รับทราบการด าเนินงานของโครงการ 
รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ี่เกิดขึ้นจากการ
เข้าร่วมโครงการ 
๒) องค์กรที่เข้าร่วมอบรมสามารถน าองค์ความรู้
ไปขยายผลส่งเสริมคุณธรรมให้แก่พนักงานใน
องค์กรผ่านกิจกรรม ที่แต่ละองค์กรได้ร่วมคิด 



๑๐ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
สาธารณะ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และเกิด
การสร้างองค์กรคุณธรรม ที่ขยายไปยัง
องค์กรอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง๔. เพื่อขับเคลื่อน
ในเชิงนโยบาย ประสานภาคียุทธศาสตร์
ภาคเอกชน และภาคียุทธศาสตร์ด้าน
นโยบาย เพื่อผลักดนั นโยบาย มาตรการ 
และกิจกรรมต่างๆ ที่จะสนบัสนนุให้เกิดการ
ขยายการส่งเสริมไปยังสมาชิกเครือข่าย
ต่างๆ ในวงกว้าง อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ
ด้านการสง่เสริมคุณธรรม ณ บริษัท ริ
กิ การ์เม้นส์ จ ากัด มีองค์กรภาคธุรกิจ
สนใจเข้าร่วม ๒๐ องค์กร  จ านวน 
๔๘ คน เม่ือ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  

- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ่านช่องต่าง ๆ ต่าง  เพื่อให้องค์กรที่
สนใจไดส้มัครเข้าร่วมโครงการสง่เสริม
องค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อ
ขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม พบว่ามี
องค์กรภาคีเครือข่ายสมัครเข้าร่วม
โครงการมาจ านวนหนึ่ง 

๒) การพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ผ่านกิจกรรมจิต
อาสาในการปฏิบัติงานจริง ดังนี ้  
- กิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์การศึกษาเพื่อ

น้องนักเรียนโรงเรียนบา้นตะโกล่าง  
- กิจกรรมสร้างฝายมีชวีิต บา้นตะโกล่าง  

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และร่วมกิจกรรม
บริษัท ไทยโคโคนัท จ ากัด (มหาชน) 
จัดท าเวที kick off โครงการคุณธรรม
น าชวีิตตามแนวคิดศาสตร์พระราชา 
ประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริม

ร่วมออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 
๓) องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กร
ต้นแบบได้ทราบแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม
และมีแรงบันดาลใจในการด าเนนิการพัฒนา
คุณธรรมในองค์กรตนเอง 
๔) ภาคีเครือข่ายองค์กรธุรกิจได้ร่วมท ากิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมร่วมกัน จากการลงพื้นทีป่ฏิบัติ
จริง รวมทั้งไดน้ าความรู้ที่ได้รับจากกอบรมไป
ด าเนินโครงการในบริษัทของตนเอง 



๑๑ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ/การด าเนินงาน กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
องค์กรคุณธรรมด้านวินัย ใส่ใจสขุภาพ 
ออกก าลังกายลดพุงลดโรค 

๓) การจัดการความรู้ของโครงการ 
- จัดเวทีสังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกับ

องค์กรต้นแบบ ๑ คร้ัง เพื่อให้
ความเห็นประเด็นการถอดบทเรียนที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณธรรมในเครือข่ายธุรกิจ 

- การเข้าเยี่ยมองค์กรต้นแบบเพื่อถอด
บทเรียน จ านวน  ๒๐ องค์กร ได้มี
การรวบรวมแนวคิด ประสบการณ์ 
และผลส าเร็จของแต่ละองค์กร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี 



๑๒ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
๑) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เปน็องค์
ความรู้กลางในการสนบัสนุนองค์กร
ทางนโยบาย องค์กรส่งเสริม 
สนับสนนุการพัฒนาคุณธรรม และ
ประชาชนทั่วไป  
๒) เพื่อสร้างพื้นที่กลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรมด้านการส่งเสริม
คุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

 

 

 

 

 

๑) พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
คุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการสนบัสนนุ
องค์กรทางนโยบาย องค์กรส่งเสริม และ
ประชาชนทั่วไป  
๒) สร้างเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้และนวตักรรมด้านคุณธรรม 

เชิงปริมาณ :  
๑) จ านวนองค์ความรูใ้หม่ที่พัฒนาแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน 
๑๐ เร่ือง1 
๒) เวทีกลางแลกเปลีย่นเรียนรู้องค์ความรู้
และนวัตกรรมด้านคุณธรรม จ านวน ๑ 
คร้ัง 
 
เชิงคุณภาพ :  
๑) เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
คุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการ
สนับสนนุองค์กรทางนโยบาย องค์กร
ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาคณุธรรม 
และประชาชนทัว่ไป 
๒) ภาคส่วนตา่งๆน าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านคุณธรรมไปขยายผล และ
พัฒนาต่อยอดการด าเนินงานด้านคุณธรรม
จริยธรรมในเชิงนโยบาย ส่งเสรมิขยายผล 

พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
คุณธรรมที่เป็นองค์ความรู้กลางในการ
สนับสนนุองค์กรทางนโยบาย องค์กร
ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาคุณธรรม และ
ประชาชนทั่วไป ด าเนินการแลว้เสร็จ
จ านวน ๑ เร่ือง คือ สรุปองค์ความรู้งาน
ประชุมวชิาการคุณธรรมในพืน้ที่ทางสังคม: 
นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ๔.๐  
 
 

                                                           
1 เป้าหมายนี้ก าหนดอยู่ใน ๓ โครงการของกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม คือ ๑. โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี ๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคณุธรรม (งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรอง) และ ๓. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมสังคมคณุธรรม หวัข้อ พัฒนาดัชนีช้ีวัด
พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 

 



๑๓ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

พัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรอง  
๑) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน
องค์กรคุณธรรมที่เหมาะสมกับแตล่ะ
กลุ่มเปา้หมาย 
๒) เพื่อพัฒนากระบวนการรับรอง
มาตรฐานองค์กรคุณธรรม 

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

เชิงปริมาณ : 
๑) ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทาง 
(Guideline) การสร้างและพฒันา
มาตรฐานด้านคุณธรรม  
๒) ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทาง 
(Guideline) พัฒนากระบวนการรับรอง
การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของ
เครือข่ายทางสังคม 
เชิงคุณภาพ : แนวทาง (Guideline) การ
สร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคณุธรรม 
และพัฒนากระบวนการรับรองการเป็น
องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทาง
สังคมที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม และ
ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม 

อยู่ระหว่างด าเนนิการศึกษาวิจยัและ
พัฒนาแนวทาง (Guideline) การสร้าง
และพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม  
และพัฒนาแนวทาง (Guideline) พัฒนา
กระบวนการรับรองการเป็นองคก์รส่งเสริม
คุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม 

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม หัวข้อพัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ (งบสนับสนุนจากสภาพัฒน์)  
๑) เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี ด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทุน
มนุษย ์ให้กับสถาบันทางสงัคมของ

๑) เผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ในมิติการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทุนมนษุย์ และทบทวนวรรณกรรม
ดัชนชีี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เชิงปริมาณ : 
๑) จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ในประเด็นพอเพียง วินยั สุจริต 
จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ รว่มกับ
เครือข่ายทางสังคม จ านวน ๓ คร้ัง 

จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ในประเด็นพอเพียง วินยั สุจริต 
จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ รว่มกับ
เครือข่ายทางสังคม คร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ 



๑๔ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ประเทศ 
๒) เพื่อพัฒนาดชันชีี้วัดดา้นคุณธรรม
ของสังคมไทยใน ๕ ประเด็น พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และความ
รับผิดชอบ ให้เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริม พัฒนา และวัดผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของ
องค์กรต่างๆ และภาพรวมของ
สังคมไทย 
๓) เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคม 
ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
ในการพัฒนาและขบัเคลื่อนคุณธรรม
ในสังคมไทย  

๒) จัดกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) ในประเด็นพอเพียง วินยั สุจริต จิต
สาธารณะ และรบัผิดชอบ ร่วมกับเครือข่ายทาง
สังคม จ านวน ๓ คร้ัง 
๓) วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล และจัดท า
รายงานพัฒนาดชันชีี้วัดคุณธรรมของสังคมไทย
ในประเด็นพอเพียง วนิัย สุจริต จิตสาธารณะ 
และรับผิดชอบ 

๒) มีดัชนชีี้วัด ดา้นคุณธรรมของสังคมไทย 
ใน ๕ ประเด็น คือ พอเพียง วินยั สุจริต 
จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ เพื่อ
เป็นเครื่องมือการส่งเสริม พัฒนา และ
วัดผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของ
องค์กรต่างๆ และภาพรวมของสังคมไทย 
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและเครือข่าย
ทางสงัคม มีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาและเสริมสรา้งคนไทยไปสูส่ังคม
คุณธรรมต่อไป 
 

น. ณ ห้องประชุมแกรนด์รัชดา ชั้น ๕ 
อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ขับเคลื่อนคุณธรรม โดยมีผู้แทนองค์กร
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสงัคม และ
ภาควิชาการ จ านวน ๓๘ คน จาก ๒๗ 
หน่วยงาน ร่วมระดมความคิดเห็น ก าหนด
กรอบตัวชี้วัดคุณธรรม ๕ ประเด็น ได้แก่ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ
รับผิดชอบ รวมทัง้การสร้างความรู้ความ
เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จากการ
เสวนา “ทนุมนุษย์คุณธรรมได้” โดย คุณ
วรวรรณ พลิคามิน ผู้อ านวยการส านัก
ยุทธศาสตร์และการวางแผนพฒันาทาง
สังคม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ 
นายแพทยส์ุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  

 

 

 



๑๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
โครงการสื่อสารเสริมสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MORAL Digital Team” 
๑) สื่อสารภารกิจองค์กรด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสงัคมไทย 
๒) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ
เรียนรู้เรื่องคุณธรรมในการด าเนนิชีวิต
เพื่อพัฒนาตนเองด้วยความเข้าใจ มี
เป้าหมาย และสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่วนรวม  
๓) ส่งเสริมการการลงมือปฏบิัตตินใน
การท าความดีอยา่งเป็นรปูธรรม 
น าไปสู่การพัฒนาประเทศเป็น 
“ประเทศที่พัฒนาแล้วตามปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
๔) เผยแพร่องค์ความรู้ กิจกรรม และ
ผลลัพธ์เชงิประจักษ์ของการสง่เสริม
คุณธรรม 

๑) พัฒนาทักษะการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรม 
๔.๐ “Moral Digital Team” โดยจัดประชุม 
Focus Group ส ร้ า ง ค ว า ม เข้ า ใจ ใน ก า ร
ด าเนินการ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
สื่อสารประชาสัมพันธ์  
๒) กิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 
on air – online – onground  
๓) กิจกรรม Field Trip “กล้าท าดีสัญจร” เพื่อ
ค้นหาพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active 
Citizenship)  

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

๑) พัฒนาทักษะการสื่อสารเสรมิสร้าง
คุณธรรม ๔.๐ โดยจัดอบรม “เทคนิค
ถ่ายภาพ พาดหัว เขียนข่าวอย่างไรให้ 
Content แจ้งเกิด” เมื่อวันที่  ๑๕ – ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์คุณธรรม และเจ้าหนา้ที่งานสื่อสารฯ 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวม
จ านวน  ๒๐  คน   
๒) กิจกรรมสื่อสารประชาสัมพนัธ ์
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการ
ส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชน โดย
น าเสนอภารกิจผูบ้ริหารองค์กรที่เชื่อมโยง
กับนโยบายรัฐบาย/ยุทธศาสตรช์าติ ตาม
ภารกิจงานส่งเสริมคุณธรรม และการ
สื่อสารในรูปแบบตา่งๆ ดังนี ้
- กิ จ ก รรม  On Air ผ ลิ ต  ร า ย ก า ร

โท รทั ศ น์  “ก ล้ า ท า ดี ” ส่ ง เส ริ ม
คุณธรรม และค่านิยมของสังคมไทย



๑๖ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบต่างๆ โดยใน
เดือนธันวาคม ได้มีการบันทึกเทป 
จ านวน ๕ เทป ดังนี้ ๑) เร่ือง ซึมเศร้า 
พาเศร้าหมอง ๒) เรื่อง ความฝันของ
ค น  GenZ ๓ ) เรื่ อ ง  ใช้ โ ซ เชี่ ย ล 
อย่างไรให้สร้างสรรค์ ๔) เรื่องความ
รัก ๕) เรื่อง ความต่างระหว่าง คน 
gen z และคนก่อน gen z  

- ร่ ว ม เส น อ เนื้ อ ห า ใน 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
กาญจนบุรี  เมื่อวันที่  ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ๒) ประเด็นธรรมนูญชุมชน 
ชุมชนบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อ
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  

- ร่วมเสนอเนื้อหาในการผลิตรายการ
กระเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น การบันทึก
เทป จ านวน ๑ เทป คือ “สร้างเด็กดีมี
คุณธรรม ที่โรงเรียนบ้านโคกไพล” จ.
สระแก้ว  เมื่ อวันที่  ๒๘ ธันวาคม 



๑๗ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
๒๕๖๑ 

- ประชาสัมพันธ์ สื่อสารสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจขององค์กรต่อสาธารณะ 
ตามช่องทาง online เว็บไซต์ จ านวน 
๙ ข่าว และอินโฟกราฟฟิค ๓๑ ชิ้น 
เผยแพร่ทางเฟสบุคและทาง line ที่มี
ผู้เข้าชมรวมจ านวนกว่า ๙๐,๐๐๐ คน 

๓) ประชุมหารือทิศทางการด าเนินการ
รายก ารกล้ าท าดี  ใน วั น จั น ท ร์ ที่  ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๒๐ น. ณ 
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๖ ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดี 
๑) พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ คุณธรรม 
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นและ
มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data) 

งานพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและการ
ให้บริการ 
๑) กิจกรรมการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) 

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

๑) ร่วมเป็นคณะท างานในการด าเนินการ
วิเคราะห์ออกแบบระบบเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลดจิิทัล  ในการพฒันาระบบ
ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (M-



๑๘ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และให้บริการ
ประชาชนได ้
๒. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทาง
เทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ระบบ
สารสนเทศ และจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์
ที่จ าเป็นต่อการใช้งานและรองรบัการ
เชื่อมโยงบูรณาการระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลได้อยา่งสะดวกรวดเร็วด้วย
ความมั่นคงปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) กิจกรรมการพัฒนาปรบัปรุงเว็บไซต์ศูนย์
คุณธรรม (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
๓) กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลและการ
ให้บริการข้อมูลประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกอบด้วย 
- ข้อมูลองค์กรคุณธรรม ๓,๒๗๒ 

องค์กร 
-  ข้อมูลบุคคลคุณธรรม ๑๕๗ คน 
- E-Book  ๔๐๓ รายการ   
- งานวิจยั ๔๑ รายการ   
- วารสาร ๑๑๖ รายการ 

๒) จ านวนสถิติข้อมูลข่าวสารที่
เผยแพร่บนเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 
๓) ขอบเขตงานการพัฒนา ระบบแอ
พลิเคชั่น (Mobile Application) ๑ 
ระบบ 
 
เชิงคุณภาพ :  
๑) มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ที่พัฒนาไปสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) ได้ 
๒) มีข้อมูลที่ทันสมัยและรวดเร็วขึ้น 
เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
๓) มีระบบฐานข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ 
(Open Data) ในการให้บริการ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ท า
ช่องทาง 

Culture Big Data)  
๒) จัดท าข้อมูลด้านคุณธรรมเพื่อเผยแพร่
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเว็บไซต ์
และฐานข้อมูลของศูนย์คุณธรรม 
๓) จัดตั้งคณะท างานจัดท าข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคม
ออนไลน์  
๔) ก าหนดมาตรการและกลไกในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ และ 
สื่อสังคมออนไลน ์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้
ทันสมัย และเพิ่มสถิติการเข้าชม  
๕) ปรับปรุงโครงสร้างและจัดท าข้อมูล
เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ   
๖) ปรับปรุงฐานระบบฐานข้อมูลและ 
จัดท าขอบเขตงานการพัฒนา ระบบ
แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) เพื่อ
เพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูล 
๗) จัดกิจกรรมเผยแพร่การให้บริการข้อมูล
ด้านคุณธรรม ในงาน “เพื่อนห้องสมุด 
Friends of Library” 
๘) ด าเนินการปักหมุด ศูนย์ข้อมูลการ
ให้บริการประชาชนของศูนย์คณุธรรมใน



๑๙ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
 
 
 
งานพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศสนับสนุน 
๑) กิจกรรมการพัฒนาประสิทธภิาพโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
๒) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนนุการปฏบิัติงาน 

- ระบบอินทราเน็ต 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

๓) กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
จัดการภาครัฐ ๔.๐ (NextGov) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
เชิงปริมาณ :  
๑) ความเร็วที่ในการใช้ อินเตอร์เน็ต
ที่เพิ่มขึ้น จากความเร็ว ๓๐ MB  เป็น 
๑๐๐ MB   
๒) จ านวนระบบสารสนเทศพฒันา
สนับสนนุการปฏบิัติงาน จ านวน ๒ 
ระบบ 
๓) กระบวนการงาน (System Flow) 
ที่จะด าเนนิการพฒันาให้เป็นระบบ
สารสนเทศจ านวน ๖ ระบบ 
- ระบบบริหารงบประมาณ 
- ระบบบริหารบุคลากร 
- ระบบจัดซื้อจัดจา้งและควบคมุพัสดุ 
- ระบบบริหารการเงิน 
- ระบบบัญช ี
- ระบบบริการข้อมูลบุคลากร 
เชิงคุณภาพ :  
๑) มีระบบโครงสร้างพืน้ฐานทาง
เทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มข้ึน
มีความมั่นคงปลอดภัย 

ฐานข้อมูล Citizen Survey เพื่อเตรียม
ให้บริการประชาชนผ่าน Smart card 
 
๑) ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบเครือข่าย
สัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนรองรับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ไดส้ะดวก
รวดเร็วขึ้น 
๒) ปรับปรุงประสทิธิภาพโครงสร้าง
พื้นฐานระบบรักษาความปลอดภัย 
(Firewall) 
๓) พัฒนาปรับปรุงระบบอินทราเน็ต 
(ระบบตารางนัดหมาย ระบบจองรถ ระบบ
จองห้องประชุม) ให้สอดคล้องกับ
กระบวนการงานแตล่ะกลุ่มงาน  
๔) จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าทีศู่นย์
คุณธรรม ส าหรับผู้ดูแลระบบ (งานเลขา
,บริหารทั่วไป,บุคคล) และผู้บรหิาร  
๕) ปรับปรุง ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงระบบกบั
หน่วยงานภายนอก เพื่อรับ-ส่ง หนังสือ
ระหว่างหน่วยงาน  
๖) จัดท าข้อมูล กระบวนการงานเดิม เพื่อ



๒๐ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
๒) มีการน าเทคโนโลยีเข้าใช้สนบัสนนุ
การปฏิบัติงานและลดการใช้กระดาษ 
๓) มีระบบสารสนเทศที่สามารถ
บูรณาการข้อมูลร่วมกันเพื่อใช้การ
บริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และมีความ
โปร่งใส่สามารถตรวจสอบได ้

วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบงาน
ใหม่ 
๗) ประชุมหารือคณะท างาน โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการ
ภาครัฐ ๔.๐ (Nextgov) เพื่อวิเคราะห์
กระบวนการ และสรุปแผนการพัฒนา
ระบบ  
๘) จัดท าแผนการพัฒนาและขอบเขตงาน
ในการพัฒนาระบบเพื่อเตรียมด าเนินการ
ในไตรมาส ๒  
๙) จัดเตรียมเครื่องแม่ข่าย (Cloud 
Server) และระบบฐานข้อมูลเพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาระบบ 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ  
บุคลากรของศูนย์คุณธรรมทุกระดับได้มี
ส่วนร่วมในการทบทวนผลการปฏิบัติ 
งานของศูนย์คุณธรรม และมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการปฏิบัติงานของศูนย์
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิด
การพัฒ นาศั กยภาพบุ คลากรให้มี
ความสามารถในระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานองค์กร ท าให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพ และสามารถ

๑) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรแบบก้าวกระโดด  
๒) ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงาน เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานงานอย่างมีคุณภาพ เช่น 
การประเมินผล , การจัดท าแผนพัฒนา , การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร , การจัดจ้างที่ปรึกษา
ภายนอกมาให้ค าปรึกษา และให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
๓) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

เชิงปริมาณ :  
๑) บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับ
การพัฒนาทักษะและความรู้ดิจทิัล
เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
2) อัตราการลาออกของบุคลากรศูนย์
คุณธรรมลดลง ร้อยละ 20 
๓) บุคลากรของศูนย์คุณธรรม
สามารถใช้ระบบการท างานของ
ส านักงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 
๑) จัดประชุมเชิงปฏบิัติการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแก่
ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ศนูย์คุณธรรมทุก
ระดับทุกส่วนงาน เพื่อการพัฒนาระบบ
การท างาน และพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจได้บรรลุตาม
เป้าหมาย เกิดประสทิธิภาพและ



๒๑ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรมส าคัญที่ด าเนินการ 
ผลการด าเนินงานรอบไตรมาส 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นสุข   เชิงคุณภาพ :  

บุคลากรของศูนย์คุณธรรม มี
สมรรถนะและศักยภาพเหมาะสม 
และสอดคล้องกับวสิัยทัศน์ พนัธกิจ 
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพฒันา
บุคลากรระดับบุคคล เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
และประสิทธิผล มีขีดความสามารถ
สูงในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี
ให้กับประชาชนในชาติ  
 

ประสิทธผิลมากข้ึน   
๒) ศึกษาข้อมูลและจัดท า (ร่าง) 
แบบฟอร์มค าบรรยายลักษณะงานราย
ต าแหน่ง โดยใช้กระบวนการทีป่รึกษา 
๓) ศูนย์คุณธรรมได้รับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ร้อยละ ๙๓.๔๔ ระดับสูงมาก 
คิดเป็นล าดับที่ ๑๒ จาก ๔๒๖ หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมประเมิน และเปน็ล าดบัที่ ๖ ของ
องค์การมหาชน ๕๕ หน่วยงาน 
 

  

 


