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ข่าวแจก 
Press  release 
  
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) หนุนการส่งเสริม การพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยม ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)   
 

19 ก.พ. 59  –  จากปัญหาวิกฤตการณ์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของความมั่นคงผาสุกของ

ประเทศชาติและ ประชาชน สังคมประเทศใดผู้ปกครองและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ดี สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง

จากที่คนเคยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมที่ดี การบริหาร บ้านเมืองมีธรรมาภิบาล แต่ในปัจจุบันผู้คนมีความเสื่อมถอย

บกพร่องทางคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม การบริหารบ้านเมืองไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน 

ประชาชนจ านวนมากมีแนวโน้ม ขาดความซื่อตรง รับผิดชอบ ไม่ยึดมั่นในความดีความถูกต้อง เป็นวิกฤติทางสังคมที่ส่งผลต่อความ

มั่นคงและการ พัฒนา ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น องค์กร  สังคม

และประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของสังคมไทยอย่างเร่งด่วน  จริงจัง ด้วยเหตุนี้สภา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม 

การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม มีอ านาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแนวทางแผนการปฏิรูป วิธีการปฏิรูป ใน 6 ด้าน 31 เรื่อง 

โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในคณะท างานด้านวัฒนธรรม ในเรื่องที่ 18 ด้านการจัดท าแผนในด้านการ

ส่งเสริมการพัฒนา และรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม เพื่อผลักดันใหเ้ป็นวาระส าคัญของชาติ 

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม  สภา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ตั้งคณะท างานจัดท าแผนการส่งเสริมพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่านิยมขึ้น และมีการประชุมคณะท างานครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา   

 นายบวรเวท รุ่งรุจี  กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและ
จริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า การจัดท าแผนการส่งเสริม การพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ปัจจุบันมีหลายองค์กรที่ท าในเรื่องนี้และ บางองค์กรของรัฐเองก็มีการก าหนดเฉพาะของแต่ละ
หน่วยงาน ในส่วนของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะมีส่วนช่วยในการก าหนดเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน และขยายงาน
นอกเหนือจากการท าเชิงรณรงค์ และการท ากิจกรรม ต้องก าหนดมาตรฐานที่สามารถน ามาวัดได้ และอธิบายได้ เป็นมาตรฐานกลาง 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมคิดร่วมท า ดังนั้น กรอบของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดจะเป็นด้านการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ชุมชน ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน อีกทั้งคุณธรรมพื้นฐานที่ส าคัญในการ
ก าหนดเป็นมาตรฐานกลางให้น า ความซื่อสัตย์ มีวินัย เสียสละเพื่อส่วนร่วม เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติซึ่งผ่านสภาการ
ขับเคลื่อนแล้ว เตรียมน าเสนอสู่ คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เห็นชอบในแผนดังกล่าว เพื่อประกาศใช้ต่อไป  



 

 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑    www.moralcenter.or.th 

 

 

ด้านนายปราโมทย์  โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรมต้องสอนกันด้วยประพฤติ

ปฏิบัติ ต้องเกิดจากครอบครัวจะบอกผิดถูกก็บอกยาก เช่น กรณีนักการเมืองรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะจึงต้องลาออก นี่คือ

ก าหนดมาตรฐานของตนเอง มาตรฐานอยู่ในความดีงามของตนเอง ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมต้องสอน โดยใช้แบบเห็นด้วยว่าต้องมา

ช่วยกันท า ในสังคมทุกกลุ่ม ในการท างานโรงเรียนคุณธรรม ไม่ได้ท าเฉพาะนักเรียนและครู แต่ท าทั้งองค์กรให้เขาตระหนักรู้ว่าถ้าเขา

ท าไม่ดี ให้เลิกท าเสีย เวลาเปลี่ยนให้เปลี่ยนทั้งโรงเรียน ให้เขาตระหนักรู้ว่ามันเสื่อมและให้เลิกเสีย คุณธรรมมัน เกิดขึ้นทั้งโรงเรียน 

ผลพลอยได้คือผลการเรียนดีขึ้นตอนนี้ขยาย ไป 700 โรงเรียน วิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งคือการเปลี่ยนจิตส านึกของคนให้ได้ นอกจากปัญหา

คอร์รัปชันแล้ว ปัญหาส าคัญตอนนี้ คือแตกความสามัคคี เพราะมีอัตตาตัวตนสูง วิธีเดียวที่ต้องเปลี่ยนใจ การบอกว่าใครเสื่อมอยู่ที่ 

ต าแหน่ง ผลกระทบที่เกิดขึ้น เหมาะสมหรือไม่  นอกจากนั้น บรรทัดฐานของสังคมเสื่อมลง  ทุกคนมุ่งผลประโยชน์ของตนเอง ยึด

กลุ่มของตนเอง ท าทุกวิถีทางที่จะชนะ  ไม่มองประโยชน์ส่วนรวมเน้นทุกคนต้องตระหนักรู้และพร้อมลงมือปฏิบัติ  

นายสิน สื่อสวน ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงกรอบภาพรวมในการด าเนินงาน ซึ่งในช่วงแรก 
ระยะพัฒนา เป็นการทบทวนการด าเนินงานมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ผ่านมาทั้งเนื้อหาสาระ หน่วยงานองค์กรที่
ด าเนินงานรวมถึงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานในกลุ่มการศึกษา กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชน และ
กลุ่มธุรกิจ และก าหนดประเด็นคุณธรรม เพื่อจัดท าเป็นเอกสารข้อมูลในแต่ละกลุ่มองค์กร   

ช่วงที่สอง ระยะน าไปใช้ การน าข้อมูลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ด าเนินการโดยหน่วยงานองค์กรที่สมัครใจ พร้อมด าเนิน
งานวิจัยเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อจัดท าเป็นมาตรฐานองค์กรส่งเสริมคุณธรรม 

ช่วงที่สาม ระยะขยายผล โดยน าผลจากการด าเนินงานมาทบทวน สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกระดับจากการด าเนินงานวิจัย
ไปสู่การก าหนดเป็นมาตรฐาน นอกจากนั้นอาจมีการเชิดชู การมอบรางวัล ซึ่งไม่ใช่รูปแบบการประกวด แต่เป็นการให้ก าลังใจในการ
ด าเนินงาน ซึ่งกระบวนการต่อจากนี้ไปจะเป็นการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มเครือข่ายเพื่อก าหนดประเด็นคุณธรรมที่จะ
ยกระดับเป็นเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมของแต่ละกลุ่มเครือข่ายต่อไป 

 
 
 

งานสื่อสารองค์กร  
โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๓ 

โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๒ 


