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สารจากประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม
(นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศนูย์คณุธรรมด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และ
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาค
รัฐ แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนแม่บท
ด้านการต่อต้านทุจริตฯ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาล และแผนอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม รวมท้ังก�ากับ
ดูแลให้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรของศูนย์
คุณธรรม เพื่อรองรับการด�าเนินการดังกล่าว 

การขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม จึงต้องมี
การปรับแนวทางการด�าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ทีร่ฐับาลก�าหนด รวมทัง้วตัถปุระสงค์องค์กรทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ท�าให้
ศูนย์คุณธรรมมีบทบาทภารกิจที่ส�าคัญ ดังนี้ 
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1) ขับเคลื่อนการปฏิบัติให ้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม

2) สนับสนุนการรวมพลังของเครือข ่าย 
ทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
รวมทั้งการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย

3) ด�าเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
พัฒนาความรู ้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม 
และการปลูกฝังคุณธรรม เผยแผ่ความรู ้ รณรงค์ 
ปลูกจิตส�านึกด้านคุณธรรมให้แก่เครือข่ายทางสังคม
และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมใน
สังคมไทย

4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐาน 
ด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรอง 
การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทาง
สังคม 

ในโอกาสน้ี เป ็นป ีที่คณะกรรมการศูนย ์
คุณธรรมชุดนี้ครบวาระ 4 ปี และด�าเนินการสรรหา

ประธานกรรมการและกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ของศูนย์คุณธรรมชุดใหม่ในการท�าหน้าท่ีก�ากับ
ดูแลกิจการของศูนย ์คุณธรรมให ้ เป ็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ กระผมขอเป็นก�าลงัใจให้คณะกรรมการ 
ชุดใหม่ในการรับหน้าท่ีต่อจากนี้และขอขอบคุณ
คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม คณะอนุกรรมการ  
ท่ีปรึกษา ผู ้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเครือข่ายทางสังคม 
ทุกภาคส่วน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และ
ผู้ให้การสนับสนุนศูนย์คุณธรรมทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินงานของศูนย์คุณธรรม และเป็นส่วน
ส�าคัญในการเป็นพลังขับเคลื่อนที่จะท�าให้สังคมไทย
เป็น “สังคมคุณธรรม” ต่อไป 

 

(นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์)
ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม
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ในปี 2562 ศนูย์คณุธรรมให้ความส�าคญัและมุง่มัน่ 
ด�าเนินภารกิจการขับเคลื่อนส ่งเสริมคุณธรรม  
โดยวางทศิทางและยทุธศาสตร์การพฒันาศนูย์คณุธรรม
ด้วยการก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนศูนย์คุณธรรมที่เน้นเรื่อง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจ�าเป็นต้องใช้ศาสตร์
และศิลป์ด้านจิตพฤติกรรมศาสตร์ ผนวกกับมิติทาง
วฒันธรรมของสงัคมไทย เพือ่ส่งเสรมิค่านยิมการสร้าง
คนดี สังคมดี ให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับต่อ
สังคมยุคดิจิทัล ดังนั้น กระบวนการที่จะต้องใช้ในการ
ขบัเคลือ่นสงัคมคณุธรรม จงึเป็นเรือ่งทีม่คีวามท้าทาย
ในการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

สารจากผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม
(รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี)
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ศูนย์คุณธรรม จึงต้องมีการปรับทัพการท�างาน
ใหม่ ทั้งในส่วนของงานสมัชชาคุณธรรมทั้งระดับ
จังหวัด/ภูมิภาค ระดับประเทศ ที่จะต้องเชื่อมโยง
สร้างพลงัและความร่วมมอืของทกุภาคส่วน ได้แก่ ภาครฐั 
ธรุกจิเอกชน การศกึษา ศาสนา สือ่ และภาคประชาสงัคม
ชุมชน ให้เกิดการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมระดับท้องถิ่น
และนโยบายอย่างเป็นระบบ สามารถผ่องถ่ายองค์
ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม รายงานสถานการณ์
คุณธรรมทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางไปใช้ในการ
วางแผนการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมได้ตรงจุด  
เพื่อท�าให้เกิดการส่งเสริมความดีให้เป็นค่านิยมใหม่ 
(New Mindset) การรณรงค์ส่งเสรมิคณุธรรม “พอเพยีง 
วนิยั สจุรติ จติอาสา” ด้วยระบบคิดและการท�างานใหม่ 
ที่เข้าถึงได้ง่าย (Easy to access) ให้การพัฒนา
คณุธรรมความดเีป็นเรือ่งทีม่อียูใ่นวถิ ีเกดิการโชว์ แชร์ 
เชือ่มทัง้คนด ีองค์กรดี มคุีณธรรม เพือ่ผลกัดันตัวอย่าง
ดีๆ  สร้างการเรียนรู ้และแรงกระเพือ่มให้เกดิการขยาย
ผลการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม 

ดังน้ัน ศูนย์คุณธรรม จึงมีหน้าท่ีที่จะต้อง
พัฒนางานสมัชชาคุณธรรมให้เกิดการขับเคลื่อน
อย ่างมีทิศทาง ติดอาวุธทางป ัญญาให ้กับภาคี
เครือข่ายสมัชชาคุณธรรม การเป็นแหล่งข้อมูล
และเป็นศูนย ์วิจัยระบบพฤติกรรมไทย รวมทั้ง 
การพัฒนาแกนน�าวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้
เป ็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  

ทีส่�าคญั และเป็นกลไกการขับเคลือ่นส่งเสรมิคณุธรรม
ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท้ังในระดับพื้นท่ีและระดับ
นโยบาย อีกทั้งน�าพาการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม
สู่ยุคดิจิทัลผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น 
Application Moral touch ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมได้โดยง่ายและน�าไป
ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรมทั้งระดับบุคคล 
ครอบครัว องค์กร และชุมชนต่อไป 

ผมขอขอบคณุรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คณะ
กรรมการศนูย์คณุธรรม ทีส่นับสนนุการด�าเนนิภารกจิ
ของศูนย์คุณธรรมด้วยดี ขอบคุณเครือข่ายทางสังคม
ทุกภาคส่วนท่ีได้ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม  
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” อย่างมีพลัง 

และขอขอบคณุผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่องศนูย์
คุณธรรมทุกคนท่ีทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท�างาน 
ท�าให้ศนูย์คณุธรรมบรรลเุป้าหมายการท�างานปี 2562 
และท�าให้องค์กรเป็นที่ยอมรับของสังคมยิ่งขึ้น  

 

รองศาสตราจารย์สุริยเดว  ทรีปาตี
ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม



นายจักรธรรม  ธรรมศักดิ์ 
ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายอดิศักดิ์  

ภาณุพงศ์
นายดนัย  

จันทร์เจ้าฉาย

นางสาวรังสิมา 

จารุภา

นายณรงค์  

สหเมธาพัฒน์

(ลาออกเมื่อวันที่ 7 

พฤษภาคม 2562)

พลเอกศรุต   

นาควัชระ

รองศาสตราจารย์ สุริยเดว ทรีปาตี

กรรมการและเลขานุการ

นายธาดา  

เศวตศิลา

ปลัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรรมการโดยตำาแหน่ง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8 

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

2
AN

NU
AL

 R
EP

O
RT

 2
01

9



กลุมงานสื่อสารและ
รณรงคทางสังคม

• งานสงเสริมรณรงคคุณธรรม
• งานส่ือสารองคกร
• งานสรางความรวมมือการ
 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส่ือ 

กลุมงานพัฒนา
องคความรูนวัตกรรม

• งานศึกษาวิจัยและจัดการ
 ความรูนวัตกรรมดานการ
 สงเสริมคุณธรรมท้ังใน
 และตางประเทศ
• งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม
 และกระบวนการรับรอง

กลุมงานศูนยขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

• งานพัฒนาศูนยขอมูลดาน
 คุณธรรมและการใหบริการ
• งานพัฒนาระบบฐานขอมูล
 องคกรระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติและสมัชชาคุณธรรม

• งานสนับสนุนการขับเคล่ือน
 คุณธรรมตามแผนยุทธศาสตรชาติ
• งานสมัชชาคุณธรรม

กลุมงานสงเสริมคุณธรรม
เครือขายทางสังคม

• งานสงเสริมการพัฒนา
 องคกรสูมาตรฐาน
 คุณธรรมของเครือขาย
 ทางสังคม
• งาน (สถาบัน) พัฒนา
 วิทยากรคุณธรรม

คณะกรรมการศูนยคุณธรรม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

ผูตรวจสอบภายใน

ผูจัดการฝายบริหาร ผูจัดการฝายปฎิบัติการ 1 ผูจัดการฝายปฎิบัติการ 2

กลุมงานบริหารทั่วไป

• งานการเงินและบัญชี
• งานพัสดุ
• งานบริหารท่ัวไป
 (สารบรรณ, อาคาร
 สถานท่ี, ยานพาหนะ)
• งานทรัพยากรมนุษย

กลุมงานยุทธศาสตร

• งานนโยบายและ
 ยุทธศาสตร
• งานแผนและงบประมาณ
• งานติดตามประเมินผล
• งานบริหารความเส่ียง
 และควบคุมภายใน
• งานคณะกรรมการ
 และท่ีปรึกษา

ผูอำนวยการ
ศูนยคุณธรรม
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โครงสร้างศูนย์คุณธรรม 
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ประวัติความเป็นมา  
และพัฒนาการสำาคัญของศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
หรือชื่อเดิมคือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม  

จัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 

มถินุายน 2547 ในสงักดัส�านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้(องค์การ

มหาชน) หรือ สบร. ส�านักนายกรัฐมนตรี โดยก�าหนดวัตถุประสงค์

เพ่ือท�าหน้าที่หลักในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้

ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประสานงานและสนับสนุน

ให้เกิดเครือข่ายองค์กร ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้มีพลัง

ในการพัฒนาคุณภาพประชากรของชาติในด้านคุณธรรมจริยธรรม  

เพื่อรักษาดุลยภาพในการพัฒนาสังคมไทย มีคณะกรรมการด�าเนินงาน

ศูนย์คุณธรรมโดยค�าสั่ง สบร. ที่สามารถก�าหนดเป้าหมายและนโยบาย

การบริหารงานด้วยตนเอง
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พ.ศ. 2551
สบร. รับข้อสังเกตจากส�านักงบประมาณและ

ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเกีย่วกบัการบรหิาร

งานของ สบร. ตามมาตรา 28 ซึ่งมีลักษณะองค์การ

มหาชนซ้อนองค์การมหาชน คณะกรรมการบริหาร 

สบร. จึงมีมติยุบเลิกประกาศจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ

ด้านและปรับสถานะของหน่วยงานเฉพาะด้านเป็น

ส่วนงานภายใน และปรับภารกิจให้สอดคล้องกับ

นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy) 

การบริหารงานในสถานะส่วนงานภายในขององค์การ

มหาชนดังกล่าว ส่งผลให้การปฏิบัติงานของศูนย์

คุณธรรมไม่สอดคล้องกับภาระงานของส�านักงาน

บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ คณะกรรมการบริหาร

ส�านกังานบรหิารและพฒันาองค์ความรู ้จึงเหน็ควรให้

ศูนย์คุณธรรมท�าเรื่องขอแยกตัวออกมาเป็นองค์การ

มหาชน ด�าเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่แรก โดย

เริ่มด�าเนินการขอจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ผ่าน

ส�านักงาน ก.พ.ร. ระหว่าง พ.ศ. 2552-2554

พ.ศ. 2554 
ศูนย ์ส ่ง เสริมและพัฒนาพลังแผ ่นดินเชิง

คุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ได้รับการจัดตั้งเป็น ศูนย์

คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในก�ากับของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 มิถุนายน 

2554 

พ.ศ. 2562
แก้ไขเพิม่เติมพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการจดัตัง้

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2559 และประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัด

ตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2562 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 

2562 โดยก�าหนดให้ศนูย์คณุธรรมมวีตัถปุระสงค์ ดงันี้ 

1) ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 

และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม

2) สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทาง

สงัคม และประสานความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน รวม

ท้ังการจดัประชุมสมชัชาคณุธรรมแห่งชาต ิเพ่ือพฒันา

คุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย

3)  ด�าเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย 

พฒันาความรูแ้ละนวตักรรมเกีย่วกบัการส่งเสรมิ และ

การปลูกฝังคุณธรรม เผยแผ่ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิต

ส�านกึด้านคณุธรรมให้แก่เครอืข่ายทางสงัคม และเป็น

ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย

4)  ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้าน

คุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็น

องค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

5)  ด�าเนินการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมตามท่ี

กฎหมายก�าหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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เปาหมาย
1) ประชาชนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชนของสังคมสวนรวมและประเทศชาติ 
 โดยมีคุณธรรมเปาหมาย 4 เรื่อง คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
2) ศูนยคุณธรรมไดรับการยอมรับเปนองคกรตนแบบดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

พันธกิจ : 
1) เชื่อมโยงประสานงานและรณรงคขับเคลื่อนการดำเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 และแผนระดับชาติดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
2) พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม องคความรู เกี่ยวกับการพัฒนาสงเสริมคุณธรรม
 ที่เหมาะสมกับสังคมไทย
3) สงเสริม สนับสนุน เครือขายทางสังคมใหมีความรู และความสามารถในการปลูกฝง
 สงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุมเปาหมายตางๆ 

วิสัยทัศน :  
เปนองคกรเชื่อมโยง ประสานเครือขายทางสังคม 
และรณรงคการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม สูสังคมสันติสุข

ยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562  



ยุทธศาสตร
6

ยุทธศาสตรที่ 1
สงเสริมความรวมมือประชารัฐ

เพื่อขับเคลื่อนงานดาน
คุณธรรมจริยธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริมการพัฒนามาตรฐาน

ดานคุณธรรมจริยธรรม
และพัฒนากระบวนการรับรอง

การเปนองคกรคุณธรรม

ยุทธศาสตรที่ 6
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่ดี
ของศูนยคุณธรรม

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนานวัตกรรม
องคความรูดาน

คุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4
สื่อรณรงคเพื่อการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตรที่ 5
สงเสริมการเรียนรูดาน

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
รวมกับนานาชาติ

(อาเซียน)

ประเด็นยุทธศาสตร : 
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เปาหมาย
1) ประชาชนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมเพื่อประโยชนของสังคมสวนรวมและประเทศชาติ 
 โดยมีคุณธรรมเปาหมาย 4 เรื่อง คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
2) ศูนยคุณธรรมไดรับการยอมรับเปนองคกรตนแบบดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

พันธกิจ : 
1) เชื่อมโยงประสานงานและรณรงคขับเคลื่อนการดำเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
 และแผนระดับชาติดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
2) พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม องคความรู เกี่ยวกับการพัฒนาสงเสริมคุณธรรม
 ที่เหมาะสมกับสังคมไทย
3) สงเสริม สนับสนุน เครือขายทางสังคมใหมีความรู และความสามารถในการปลูกฝง
 สงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุมเปาหมายตางๆ 

วิสัยทัศน :  
เปนองคกรเชื่อมโยง ประสานเครือขายทางสังคม 
และรณรงคการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม สูสังคมสันติสุข
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โครงการรองรับภายใต้แผนยุทธศาสตร์  

1. สงเสริมความรวมมือ
 ประชารัฐเพื่อขับเคลื่อน
 งานดานคุณธรรม 
 จริยธรรม

• โครงการสมัชชาคุณธรรม
• โครงการสงเสริมเครือขายทางสังคม ตอตานการทุจริตดวย
 มิติทางวัฒนธรรมและมิติดานสังคม
• โครงการสงเสริมองคกรสุขภาวะภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อน
 สูองคกรคุณธรรม

2.  สงเสริมการพัฒนามาตรฐาน
 ดานคุณธรรมจริยธรรม และ
 พัฒนากระบวนการรับรอง 
 การเปนองคกรคุณธรรม 

• โครงการสงเสริมการพัฒนาองคกรคุณธรรมสูมาตรฐานคุณธรรม 

3.  พัฒนานวัตกรรมองคความรู
 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

• โครงการสงเสริมการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานคุณธรรมความดี
• โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานคุณธรรมความดี

4. สื่อรณรงคเพื่อการพัฒนา
 คุณธรรมจริยธรรม

• โครงการสื่อสารเสริมสรางสังคมคุณธรรมอยางยั่งยืนในยุค 
 Thailand 4.0 “Moral Digital Team” 

5. สงเสริมการเรียนรูดาน
 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 รวมกับนานาชาติ (อาเซียน)

• โครงการสงเสริมการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม
 ดานคุณธรรมความดี

6. พัฒนาประสิทธิภาพ
 การบริหารจัดการที่ดี
 ของศูนยคุณธรรม

• โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนยคุณธรรมใหเปน
 องคกรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
• โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานคุณธรรมความดี 

ทิศทางการด�าเนินงาน 
การด�าเนินงานในปี 2562 มุ่งเน้นการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการ เพื่อน�าสู่วิสัยทัศน์ 

มุ่งเป้าส�าคัญ 5 เรื่อง คือ 1) สมัชชาคุณธรรม เชื่อมโยงท้องถิ่น ภูมิภาค ชาติ และนานาชาติ 2) ศูนย์วิจัย

นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย 3) สถาบันพัฒนาวิทยากรคุณธรรมและกระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม 

4) ระบบสารสนเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสังคมคุณธรรม และ 5) องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

•••



ผลการดำาเนินงาน 
ตามภารกิจหลัก ปี 2562 
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10 ผลงานเด่นของศูนย์คุณธรรม ประจำาปี 2562

 1.  พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย  
ในปี 2562  ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ได้ด�าเนนิภารกจิการส่งเสริมคณุธรรมซึง่มคีวามสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเป็นปีท่ีเริ่มต้น 

ในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการของศูนย์คุณธรรมร่วมกับส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการ

วิจัย พัฒนา และบริหารจัดการองค์ความรู้สู่การแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาพฤติกรรมคนไทย และท�าให้เกิด

ความเข้มแข็งทางวิชาการความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจนสามารถเป็นศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรม

ของประเทศเชือ่มโยงการให้บรกิารแก่ภาคีเครอืข่ายทางสังคมทีจ่ะน�าความรูไ้ปขบัเคลือ่นขยายผลตามบรบิท

ของแต่ละองค์กรและพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนดีที่เก่ง และมีความสุข มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติ

ปัญญา เป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิตามยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์  

โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

และนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามความ 

ร่วมมือดังกล่าว

    

 2.  ขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม  
พฒันากระบวนการมส่ีวนร่วมและความร่วมมือของเครอืข่ายทางสงัคมในการขับเคลือ่นส่งเสรมิคณุธรรม 

โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 6 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทาง

ศาสนา สื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ในการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย โดยจัดสมัชชา

คุณธรรมระดับภูมิภาค และจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 10 รวม 4 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 

9,578 คน ดังนี้ 
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ครั้งที่ 

1
การจัดสมัชชาคุณธรรม
ภาคเหนือ
รวมกับ 17 จังหวัด
ภาคเหนือ

มีผูเขารวมงานกวา

1,952 คน

จัดงานภายใตแนวคิดหลัก 
“ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย

ครั้งที่ 

2
การจัดสมัชชาคุณธรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมกับ 20 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีผูเขารวมงานกวา

2,500 คน

จัดงานภายใตแนวคิดหลัก “รวมพลังความดี 
ดวยวิถีวัฒนธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา @ ESAN”
ณ หอประชุมเอนกประสงค อาคารกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ครั้งที่ 

3
การจัดสมัชชาคุณธรรม
ภาคใต 
รวมกับ 14 จังหวัด
ภาคใต 

มีผูเขารวมงานกวา

1,040 คน

จัดงานภายใตแนวคิดหลัก “ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม 
ดวยคุณธรรมความดี พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 
ณ ศาลาประชาคมโรงละคร 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 

4
การจัดสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 10 
รวมกับองคกรภาคี 
132 องคกร

มีผูเขารวมงานกวา

4,086 คน

จัดงานภายใตแนวคิดหลัก 
“1 ทศวรรษ สรางสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะทอนวินัยชาติ” 
ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ผลของการจัดงานท�าให้มีองค์กรเข้าร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมที่ต่อเนื่องรวม 210 

องค์กรเครือข่าย น�าไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่าย และน�าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ

ขับเคลื่อนในองค์กร จ�านวน 105 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 50 จึงท�าให้เห็นได้ว่า กระบวนการสมัชชาคุณธรรม

เป็นกลไกที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม 

ท�าให้เกิดกระแสของการรณรงค์การท�าความดี เพื่อให้คนไทยมีคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม ตามเป้าหมาย

ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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 3.  พัฒนาแนวทางมาตรฐานด้านคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม 
ศนูย์คณุธรรม ได้จดัท�าแนวทาง (Guideline) การพฒันามาตรฐานด้านคณุธรรม ให้เป็นเครือ่งมอืในการ

ประเมนิตนเองและส่งเสรมิการพฒันาองค์กรคณุธรรม เพือ่ให้เกดิการส่งเสรมิองค์กรคณุธรรมอย่างเป็นระบบ 

และมีแนวทางในการก�ากบัติดตามผลการเปลีย่นแปลงได้อย่างเป็นรปูธรรม สามารถขยายผลการพฒันาองค์กร

คุณธรรมต่อไป ประกอบด้วยมาตรฐานคุณธรรมด้านความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา 

สุจริต
2 มิติ

4) การปฏิบัติตามขอตกลง กติกา แบบแผน
 ที่กำหนดรวมกันของสมาชิกในองคกร/ชุมชน 
5) การทำหนาที่ของสมาชิกในองคกร/ชุมชนโดยมุงความสำเร็จของงาน 
6) ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

7) ความโปรงใส 
8) ธรรมาภิบาลขององคกรและผูนำ

9) การดูแลรักษาทรัพยากรสวนรวม และ 
10) มุงสรางประโยชนใหกับสังคม

วินัย
3 มิติ

จิตอาสา
2 มิติ

1) ความพอประมาณ
2) ความมีเหตุมีผลรอบรูรอบคอบ
3) การมีภูมิคุมกัน 

พอเพียง
3 มิติ

โดยในปี 2562 มอีงค์กรเข้าร่วมกระบวนการพฒันามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรบัรองการเป็น

องค์กรส่งเสริมคุณธรรม รวม 485 องค์กร ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐ (กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน) 38 องค์กร 

องค์กรภาคธรุกจิ/เอกชน 34 องค์กร และองค์กรชมุชน (กองทนุสวัสดกิารชมุชน) 413 องค์กร จากการด�าเนนิ

งานดงักล่าว ยงัท�าให้เกดิกระแสทางนโยบายและสามารถขยายผลความสนใจในการร่วมพฒันาองค์กรคณุธรรม

ของหน่วยงานอื่นๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น 

 4.  พัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต 
เพื่อเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต สามารถน�าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้และขยายผลการด�าเนินกิจกรรมในองค์กรได้ โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

ต่อต้านการทุจริตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบัน การศึกษา สถาบันทางศาสนา ประชาสังคม และ

ประชาชนทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

และภาคใต้ จ�านวน 2 รุ่น โดยมีผู้ผ่านกระบวนการอบรมและได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นวิทยากรส่ง

เสรมิคณุธรรมต่อต้านการทจุรติ จ�านวน 917 คน  และเกดิเป็นเครอืข่ายวทิยากรส่งเสรมิคณุธรรมและต่อต้าน

การทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และ
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แผนแม่บทต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีมุ่งการพัฒนาคนโดยการปลูกฝังหล่อหลอมให้มีจิตส�านึก

และพฤติกรรมยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็น

สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

   

 5.  พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
เพื่อสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย โดยมีผลงานส�าคัญ 

ได้แก่ รายงานสถานการณ์คณุธรรม รายงานการส�ารวจต้นทนุชวิีตเดก็และเยาวชนไทย องค์ความรูก้ารส่งเสรมิ

คุณธรรมส�าหรับครอบครัว เป็นต้น และจัดเวทีประชุมวิชาการเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับองค์กร

ภาคส่วนต่างๆ และประชาชนทัว่ไป รวมทัง้สามารถเข้าถงึองค์ความรูผ่้านระบบออนไลน์ เช่น คลงัข้อมลูดจิทิลั 

เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม 
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 6.  ระบบโมบายแอปพลิเคชั่นศูนย์ข้อมูลด้านคุณธรรม (Mobile Application)
พัฒนาแอปพลเิคชนั Moral Touch เพือ่ให้ภาคเีครอืข่ายทางสงัคมและประชาชนทัว่ไปเข้าถึงนวตักรรม

และความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและน�าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับบุคคล องค์กร 

และสงัคม ได้แก่ ข้อมลูองค์ความรูด้้านคุณธรรมของสงัคมไทยในรปูแบบ E-Book  รายการสือ่ส่งเสรมิคณุธรรม 

เครอืข่ายส่งเสรมิคณุธรรม การบนัทกึความดี โดยสามารถดาวน์โหลดได้ท้ังระบบปฏิบัตกิาร IOS และ Android 

   

 7.  สื่อสารรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมความดี และยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้าน 
 คุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง

โดยยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง รวมจ�านวน 68 คน จากหลากหลาย

สาขาอาชพี ในเวทสีมชัชาคณุธรรมแห่งชาต ิและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพือ่เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ 

ในการส่งเสริมคุณธรรมความดีให้กับเยาวชนและคนในสังคม รวมทั้งเผยแพร่สื่อเสริมสร้างค่านิยมและ

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ในรูปแบบ On air, Online, 

On ground มีผู้เข้าชมผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 100,000 คน และพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย

พันธมิตร (Co Brand) ในการสื่อสารและรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
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นอกจากนั้นแล้ว รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม ซึ่งเป็นผู้

เชีย่วชาญด้านระบบพฤตกิรรมในสงัคมไทย เป็นจติแพทย์ให้ค�าปรกึษาในเรือ่งพฤตกิรรมและระบบการศกึษา

ของเดก็และเยาวชนไทย รวมถงึประสบการณ์การท�างานด้านคุณธรรม ท�าให้มสีือ่ต่างๆ เข้าสมัภาษณ์ หรอืให้

เวลาในการน�าเสนอกิจกรรม/โครงการ และช่องทางสื่อในการน�าเสนอตามกระแสสังคมที่เกิดขึ้น ท�าให้ศูนย์

คุณธรรม มีพื้นที่สื่อที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการน�าเสนอแนวคิด องค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลในการ

พัฒนากระบวนการคิด การสร้างคนดี และสังคมดี โดยเมื่อน�ามาคิดเป็นมูลค่าซึ่งค�านวณจากอัตราค่าโฆษณา

ทางโทรทัศน์ คิดเป็นมูลค่าสื่อที่ศูนย์คุณธรรมได้ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กว่า 50 รายการ 

มูลค่าสื่อไม่ต�่ากว่า 128 ล้านบาท

ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรมให้สัมภาษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กว่า 50 รายการ 

มูลค่าสื่อไม่ต�่ากว่า 128 ล้านบาท

   

 8.  เวที Moral Business Forum 2019 
ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดงาน Moral Business Forum 2019 “นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กร 

ภาคเอกชน” โดยมุ่งเน้นความส�าคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) สู่การเป็นองค์กร

คุณธรรม ร่วมพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) ให้แก่พนักงานในองค์กร น้อมน�าหลักคุณธรรม 

4 ประการ ได้แก่ พอเพียง (การบริหารจดัการท่ีด)ี วินยั (รบัผดิชอบในหน้าที ่ปฏบัิตติามกฎ ระเบยีบทางสงัคม) 

สุจริต (ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และองค์กร) จิตอาสา (มีน�้าใจช่วยเหลือ แบ่งปันผู้อื่น) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในองค์กร รวมถึงมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสังคมที่เอื้อต่อการสร้าง

เสริมสุขภาวะให้สามารถน�าองค์ความรู้ กระบวนการท�างานของแต่ละองค์กรไปปรับใช้พัฒนาองค์กรธุรกิจ

ของตนเองได้เป็นอย่างดี 
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 9.  รางวัลด้านการบริหารราชการและการต่อต้านการทุจริต   
• ศูนย์คุณธรรม ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�าปี 2562 หมวดรางวัล ระดับดี สาขาการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จากผลงาน

โครงการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม โดยรับมอบรางวัล

จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

• ศนูย์คณุธรรม ได้รบัรางวลัประเภทโล่เกยีรตยิศ องค์กรดเีด่น ด้านการต่อต้านการทจุรติ จากมลูนธิิ

ต่อต้านการทุจริต เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยรับ

มอบรางวัลจากศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
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 10. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี    
ด้านการบริหารจัดการองค์กร ศูนย์คุณธรรมจัดกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน

และภายนอก ในการทบทวนและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของศูนย์คุณธรรม ปี 2563-2565   

มีวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคม

คุณธรรม” 

มเีป้าหมายในการทีจ่ะพฒันาศูนย์คุณธรรมให้เป็น “องค์กรคณุธรรมต้นแบบ” เพือ่ขับเคลือ่นให้สงัคมไทย

เป็นสังคมคุณธรรม โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม 6 ด้าน ได้แก่ 1) สมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือ

นานาชาต ิ2) ส่งเสรมิวทิยากรคณุธรรมและพฒันากระบวนการรบัรององค์กรคณุธรรม 3) วจิยัและนวตักรรม

ระบบพฤติกรรมไทย 4) พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ 5) สื่อสารและรณรงค์

การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม  6) พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ด้านการบริหารงบประมาณศูนย์คุณธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์คุณธรรมได้รับการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 59.22 ล้านบาท และได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน

งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกทีเ่ป็นภาคีเครือข่ายในการร่วมขบัเคลือ่นส่งเสรมิคณุธรรม เป็นจ�านวนเงนิ

รวมทัง้ส้ิน 14.61 ล้านบาท ท�าให้ศนูย์คณุธรรมมงีบประมาณในการด�าเนนิงานเป็นเงนิทัง้สิน้ 73.83 ล้านบาท 

โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 68.57 ล้านบาท ส่งผลให้การบริหารงบประมาณของศูนย์

คุณธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจ�านวน 5.26 ล้านบาท 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  

5.26 ล้านบาท
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รายงานผลการดำาเนินงานกิจกรรมสำาคัญ  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1   

ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 

	สนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
แห่งชาติ 

  สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 จัดประชุม 

เชงิปฏบิตักิาร “รายงานสรุปความก้าวหน้าการด�าเนินงานของคณะอนกุรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที ่21” 

ระยะที่ 1 ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม

การจัดประชุมทั้งสิ้น 493 คน ได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษา ประชาสังคม (มูลนิธิ สมาคม อาสา

สมัคร) สื่อ และประชาชนทั่วไป จากผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา มีดังนี้ 

  เครอืข่ายร่วมขบัเคลือ่นในภาพรวม ทกัถอเครอืข่ายจากการเข้าร่วมประชมุรวม 3 ครัง้ โดยมผีู้

เข้าร่วม 346 องค์กร จ�านวน 1,000 คน องค์กรทีเ่ข้าร่วมมากทีส่ดุเป็นองค์กรภาคประชาสงัคม องค์กรภาครฐั 

องค์กรสถานศึกษา ซึ่งมีภารกิจที่ด�าเนินการส่งเสริมเครือข่ายในระดับชุมชน/ เครือข่าย ส่งเสริมสมาชิก

ในองค์กรและประชาชนทั่วไปให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยกลุ่มท่ีมีเป้าหมายการด�าเนินงานมากท่ีสุด คือ  

กลุ่มประชาชนทั่วไป 

   กิจกรรมจิตสาธารณะ สุจริต รับผิดชอบ พอเพียง และวินัย 

   กิจกรรมการให้ความรู้/บริการทางวิชาการ กับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 

   กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม การประสาน/ ความร่วมมือ พร้อมท้ังการเตรียมคนไทย 

เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 จ�าเป็นต้องสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรมนุษย์ 

ได้ระบุเรื่องการปรับเปลี่ยนค่านิยมวัฒนธรรม “ความพอเพียง วินัย สุจริต สาธารณะ และรับผิดชอบ”  

เป็นแผนเร่งด่วนที่ต้องท�าในปี 2562-2564 และระบุอยู่ในแผนถึง 3 ระดับ การด�าเนินงานนี้ เป็นเรื่องส�าคัญ

ของคนไทยและประเทศไทยที่ผ่านมา คือ ต่างคนต่างท�า ขาดพลังในการเชื่อมโยงเครือข่าย
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 การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม

  การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม  

การพิจารณาผลการประเมินองค์กร ชุมชน อ�าเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) และพิจารณาแนวทางการประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อ�าเภอและ

จังหวัดคุณธรรม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ส�านักหอสมุดแห่งชาติ โดยควรให้

หน่วยงาน ชมุชน องค์กร ทีไ่ด้รบัการประเมนิคุณธรรมในระดบัคุณธรรมต้นแบบมาน�าเสนอผลงานเชงิประจกัษ์ 

สามารถน�าเสนอคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว 

ทรปีาต ีพร้อมสนับสนุนการวเิคราะห์พฤติกรรมและคณุลกัษณะใน 4 คณุธรรม “พอเพยีง วนิยั สจุรติ จติอาสา” 

เพือ่ให้เกดิความเข้าใจในคณุธรรม 4 ประการ กระบวนการกระตุน้ส่งเสรมิคณุธรรมในทกุระดบั รวมทัง้มแีผน

แต่งตั้งคณะท�างานติดตามผลการประเมินชุมชน องค์กรอ�าเภอและจังหวัดคุณธรรม ใน 4 ภูมิภาค

   
   ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรม ในวันที่  

17 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หอสมดุแห่งชาติ โดยมีนายวรีะ โรจน์พจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม 

เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาผลการประเมินองค์กร ชุมชน อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต ้

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และหารือแนวทางการตรวจสอบผลการ

ประเมิน โดยฝ่ายเลขานุการได้รายงานจ�านวนองค์กร ชุมชน อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในปี พ.ศ. 2561 

องค์กรคณุธรรมต้นแบบ 1,674 แห่ง ชมุชนคณุธรรมต้นแบบ 1,999 แห่ง อ�าเภอคณุธรรมต้นแบบ 156 อ�าเภอ 

จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ 31 จังหวัด และองค์กรคุณธรรม 1,710 แห่ง ชุมชนคุณธรรม 3,241 แห่ง อ�าเภอ

คุณธรรม 199 อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม 8 จังหวัด รวมทั้งองค์กร ชุมชน อ�าเภอ และจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม

กว่า 5,505 แห่ง 

   
  การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย การพิจารณาหลักสูตร 

การอบรมส่งเสริมคุณธรรมน�าไทยพัฒนา ภายใต้คณะกรรมการส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาติ ในวันที ่8 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา หลักการในกรอบหลักสูตรให้ใช้คุณธรรมหลัก 4 ประการ  

มกีารอบรม 2 วนั ต่อ 1 รุน่ ร่วมกบัหน่วยงานภาค ีเช่น กรมการศาสนา สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ โดยวทิยาลยั

นาฏศิลป์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  

(พ.ศ. 2559 – 2564)

  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1  

(พ.ศ. 2559 – 2564) รายงานความคืบหน้าผลการด�าเนินงานของหน่วยงานองค์กรกลไกระดับกระทรวง  

20 กระทรวง หน่วยงานอิสระในส่วนกลาง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ กระทรวงวัฒนธรรม  

การจัดท�าและรายงานผลการจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจ�าปี 2561 ฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (กรมการศาสนา) ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่มีการด�าเนินการ และ

พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2562 ในประเด็น

คุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา” ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกับ

คณุธรรม 5 ประการ พอเพยีง วนิยั สจุรติ จติสาธารณะ และรบัผดิชอบ โดยคณะอนกุรรมการเตรยีมคนไทยสู่

ศตวรรษที ่21 ทีป่ระชุมมมีตใิช้คณุธรรม 4 ประการ ในการขบัเคลือ่นกระบวนการและรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์  

   
  จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1  

(พ.ศ. 2559 – 2564) ในวนัที ่11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ กระทรวงวฒันธรรม โดยมพีลอากาศเอก วรีวทิ คงศกัด์ิ 

เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวถึง ชุมชน องค์กร อ�าเภอ จังหวัดคุณธรรม ควรก�าหนดคุณธรรมเป้าหมาย

และรักษาคุณธรรมความดีนี้ไว้ยิ่งชีวิต พร้อมทั้งรณรงค์ปลูกฝังให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมตามหลัก

การระเบิดจากข้างในอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ของหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2561 พบว่า 

• มีหน่วยงานระดับกระทรวงด�าเนินการแล้ว 17 กระทรวง 

• หน่วยงานระดับจังหวัดด�าเนินการแล้ว จ�านวน 60 จังหวัด 

• มีหน่วยงานองค์กรอิสระด�าเนินการแล้วจ�านวน 20 แห่ง พร้อมทั้งได้รายงานผล 

การประเมินองค์กร ชุมชน อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม 

• องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 1,639 แห่ง 

• ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 1,968 แห่ง 

• อ�าเภอคุณธรรมต้นแบบ 155 แห่ง และมีจังหวัดคุณธรรม 29 จังหวัด
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 รวมท้ังได้พจิารณาโครงการฝึกอบรม “หลักสตูรวทิยากรส่งเสรมิคุณธรรมด้วยมติทิางวฒันธรรม

และมิติด้านสังคม” โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา  

และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อสร้างวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 

สร้างความเข้มแขง็ของกลไกการส่งเสรมิคณุธรรมในระดบัจงัหวดั และขยายผลไปยงัหน่วยงานทกุภาคส่วน ซึง่

มีก�าหนดอบรมใน 4 ภูมิภาค ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 และติดตามขยายผลต่อในหน่วยงาน 

ระดับกระทรวง โดยมอบให้ศูนย์คุณธรรมและกรมการศาสนาน�าหลักสูตรนี้มาปรับใช้ในการขับเคลื่อนแผน

แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามแนวทาง 9 ขั้นตอน สู่คุณธรรมต้นแบบส�าหรับผู้บริหารและผู้ขับเคลื่อน

งานได้เข้ารบัการอบรมต่อไป รวมทัง้ก�าหนดการจดัสมชัชาคณุธรรมระดับภมูภิาคใน 4 ภาค ซึง่ขบัเคลือ่นผ่าน 

4 คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยหัวใจส�าคัญของงานคือการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม 

ในด้านวชิาการ มกีารถอดรหสัและจดัการความรู ้พร้อมทัง้น�าเสนอตวัอย่างรปูธรรมความส�าเร็จผ่านตลาดนดั

คุณธรรม โดยได้น�าเสนอแผนการจัดสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค 4 ภูมิภาค ดังนี้

• ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

• ภาคกลาง จดัระหว่างวนัที ่21-22 มนีาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกฬีาองค์กรบรหิารส่วน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

• ภาคใต ้จัดระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงละคร องค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

   
   จัดประชุมหารือการบูรณาการความร่วมมืองานส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม 

คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ กระทรวงวัฒนธรรม  

โดยการประชมุมปีระเดน็ส�าคญั ได้แก่ 1) การด�าเนนิงานร่วมกนัใน 9 เส้นทาง โดยมวีทิยากรส่งเสรมิคณุธรรม 

ให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้เข้าอบรมในงานขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างเป็นระบบ 

• สร้างความเข้าใจในหลักคุณธรรม วิธีการสร้างเครื่องมือ เรียนรู้จากตัวแบบจริงและ

สามารถน�ากลับไปใช้กับองค์กรต่อไป 

• ร่วมขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับภาค โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดมาร่วมประกาศ

เจตนารมณ์ และมีการติดตามในเวทีต่อไป 

• สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจและ

น�าความรู้ไปขับเคลื่อนงาน 
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• ร่วมจัด ASEAN Youth Forum โดยเชิญตวัแทนเยาวชนระดับภมูภิาคอาเซียน ซึง่มแีผน

จดังานในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2562  (21 พ.ย. เป็นวนัสทิธเิยาวชนสากล) และมกีาร

ประชุมอาเซียนซัมมิต ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการร่างกิจกรรม 

• ร่วมวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ต้องมีการร่วมกัน

วเิคราะห์ยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกนั เพือ่ให้เกดิการท�างานร่วมกนั โดยต้องมกีารหารอื

กนัทัง้สองหน่วยงาน ความสอดคล้องของแผนคณุธรรม แผนปฏริปู และยุทธศาสตร์ชาติ

   

   

  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ 

ห้องประชมุคณะรัฐมนตรี ชัน้ 2 ส�านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี ท�าเนยีบรฐับาล มตทิีป่ระชมุและข้อสรปุเบ้ือง

ต้นของเกี่ยวข้องกับศูนย์คุณธรรม ดังนี้ 

   1.  การใช้คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในการรณรงค์และ

ประชาสัมพันธ์ และมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรมค้นหาต้นแบบ องค์กร หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อรวบรวม

และศึกษา สังเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคและระดับชาติให้เกิดการชม  

เชียร์ โชว์ แชร์ มีการน�าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนบทเรียนของทุกภาคส่วนมาน�าเสนอต่อท่ีประชุมต่อไป 

ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ยินดีเผยแพร่คุณธรรม 4 ประการ 

   2. ทีป่ระชมุมอบนโยบายให้ศนูย์คณุธรรมประสานกับกลไกคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ

เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เครือข่ายธรรมาภิบาลทั่วประเทศ และเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ให้ครอบคลุม

และขยายวงมากขึ้น พร้อมทั้งค้นหา Best Practice ที่ควรน�ามาเสนอพร้อมกัน

   3. ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม ได้หารือที่ประชุมเพื่อจัดสรรในการสนับสนุนงบประมาณ

ด�าเนินการเร่ืองคุณธรรมตามนโยบาย เพือ่ให้คณะกรรมการส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาตพิิจารณาและให้ข้อเสนอ

แนะช่องทางสนับสนุนงบประมาณกับทางศูนย์และฝ่ายเลขานุการเพื่อขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ 
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   4. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจะหารือกับส�านักงบประมาณเพื่อก�าหนด

แนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ฉบับที่ 1 ในปีงบประมาณ 2563 และรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมครั้งต่อไป

   
  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562  

ณ หอสมุดแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุม 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กล่าว

ชื่นชมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือที่สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน 

เรื่องคุณธรรม โดยเฉพาะท�าให้พระสงฆ์กว่า 250 รูป ได้ให้ความส�าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม มีการน�าเสนอ

ผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสนอ

แผนการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 4 ภาค และที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดสมัชชา

คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 และให้น�าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปเป็นแนวทางการด�าเนินงาน และ

มีมติเห็นชอบ มอบพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 วทิยากรสนับสนนุการประชมุสมัมนาชมุชนคุณธรรม น�าการพฒันาเทิดไท้สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศาลากลางจังหวัด

นครศรีธรรมราช จัดโดยส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง

ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เข้าร่วมจ�านวนกว่า 300 คน และมีชุมชนที่ได้รับ 

การคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กว่า 225 ชุมชน 
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  จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลส จังหวัดนนทบุรี  

จัดโดยส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี มีผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน  

ภาคประชาสังคม และชุมชนคุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมในจังหวัด 130 ชุมชน เพ่ือ 

ยกระดับการเป็นชุมชนคุณธรรม จ�านวนกว่า 300 คน

   
  จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย โดยมี

หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดเข้าร่วมกว่า 50 หน่วยงาน จัดโดยส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

   
   จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

ณ ศาลากลางจังหวัด และมีหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดเข้าร่วมกว่า 30 หน่วยงาน จัดโดยส�านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

   
  จังหวัดปัตตานี ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ 

การประเมินและการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี ภายใต้แผน

แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จัดโดยส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี  

ณ ศาลากลางจงัหวดัปัตตาน ีมผีูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีห่น่วยงานภาครฐัในจงัหวดัปัตตาน ีเข้าร่วมประชมุและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ�านวนกว่า 120 คน จาก 80 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจรายละเอียดเกณฑ์การ

ประเมนิองค์กรคณุธรรม 3 ระดับ 9 ข้อ ทีเ่ป็นแนวนโยบายของคณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาติมากขึน้
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 	 จังหวัดสระบุรี ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู ้

โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและบคุลากรภาครฐั จงัหวดัสระบรุ ีในวนัที ่25 กรกฏาคม 2562 

จดัโดยส�านักงานวฒันธรรมจังหวดัสระบรุ ีณ วัดพระพทุธแสงธรรม จงัหวดัสระบุร ี ผูเ้ข้าร่วมอบรมจากตัวแทน

อ�าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสระบุรี 13 อ�าเภอ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดจังหวัด 32 หน่วยงาน  

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในสระบรีุ ครแูละบคุลากรทางการศกึษาจากส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

เขต 1, 2 จังหวัดสระบุรี รวมจ�านวน 280 คน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม 

ในองค์กร และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติการค้นหาปัญหาที่ต้องการแก้ไข ความดีที่ต้องการท�าของแต่ละ

องค์กร พร้อมทั้งออกแบบโครงงานคุณธรรมที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้องค์กรจ�านวน 18 โครงการ/กลุ่ม  

จากการสรุปผลการจัดกิจกรรมผู้อบรมได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเป้าหมาย ทิศทางการขับเคลื่อน 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมากยิ่งขึ้น

                    
   จังหวัดพะเยา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้การส่งเสริม

องค์กรคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพะเยาและมหกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 

จัดโดยส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา  ภายในงานมีการ

แสดงจากชุมชนคุณธรรม การประกวดอาหารพื้นบ้าน บูทชุมชนคุณธรรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับ

เคลื่อน ชุมชน องค์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อน

เพื่อให้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดคุณธรรม ของหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา กว่า 30 หน่วยงาน 

เกดิความตืน่ตวัทีจ่ะขบัเคลือ่นคณุธรรมในองค์กร และประกาศจดุร่วมทีจ่ะขบัเคล่ือนคณุธรรมตามบรบิทของ

แต่ละองค์กรให้เต็มพื้นที่จังหวัดพะเยาต่อไป
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 การสนับสนุนและด�าเนินการจัดสมัชชาคุณธรรม 
งานสมัชชาคุณธรรมระดับภาค 

  สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ วันที่  24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบัน 

การพลศึกษา จังหวัดสุโขทัย ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  

ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู ้เข้าร่วมงานท้ังสองวัน จ�านวน  

1,905 คน โดยผลการด�าเนินงาน มีดังนี้ 

• เกิดความเข้าใจต่อแนวนโยบายการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1  

มากยิ่งขึ้น 

• ได้รบัความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการขบัเคลือ่นสงัคมคุณธรรมของเครอืข่ายภาคเหนอืสูก่ารปฏบัิติ

• เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายในการขับเคลื่อนและเกิดการรวมพลังขับเคลื่อน  

สังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

• ได้เห็นโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมสู่เส้นทางความสุข รวมถึงองค์ความรู้ด้านการสร้างระบบนิเวศน์

เพื่อการพัฒนาคุณธรรมที่ยั่งยืน โดยมีองค์กรร่วมจัดและสนับสนุนการจัดงานทั้งสิ้น 88 หน่วยงาน  

ประกอบด้วย 

• หน่วยงานภาครัฐ ระดับกระทรวง กรมจากส่วนกลาง 2 หน่วย

• หน่วยงานองค์กรอิสระและองค์การมหาชน 8 หน่วย

• หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุโขทัย 11 หน่วย

• ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 16 หน่วย

• หน่วยงานด้านการศึกษา 17 หน่วย

• หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน/ธุรกิจเพื่อสังคม 4 หน่วย

• หน่วยงานท้องถิ่น 5 หน่วย

• หน่วยงานภาคประชาสังคม ชุมชน เครือข่ายเด็ก เยาวชนและศาสนา 25 หน่วย

ภายในงานยังได้ร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จ�านวน 64 

หน่วยงาน/บูธ มีหน่วยงานจิตอาสาเปิดซุ้มบริการอาหารทานฟรี จ�านวน 5 ซุ้ม และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ภายในงานจ�านวน 13 ชุดการแสดง

 “ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความมุ ่นมั่นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในพ้ืนท่ีภาคเหนือ  

พร้อมมอบข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ 

ศนูย์คณุธรรม ประธานในพิธปิีดงานสมัชชาคณุธรรมภาคเหนอื เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”
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  สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร ่วมกับ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอุดรธานี และองค์กรภาคีเครือข่าย 20 จังหวัด ภายใต้แนวคิด  

“รวมพลงัความด ีด้วยวถิวีฒันธรรม พอเพยีง วนิยั สจุรติ จติอาสา“@ESAN” ระหว่างวนัที ่11-12 กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ องค์การ

มหาชน ภาคเอกชน ท้องถิน่ หน่วยงานการศกึษา เครอืข่ายเดก็เยาวชน จ�านวน 2,940 คน มหีน่วยงานองค์กร

ภาคีร่วมจัดและสนับสนุนการจัดงานรวม 110 แห่ง

• ผูเ้ข้าร่วมงานได้รบัความรูค้วามเข้าใจต่อแนวทางการขบัเคลือ่นสงัคมคณุธรรมของเครอืข่ายสูก่ารปฏบิตัิ 

• เกิดการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาสู่สังคม 

• โมเดลการส่งเสริมคุณธรรมสู่เส้นทางความสุข รวมถึงองค์ความรู้ด้านการสร้างระบบนิเวศน ์

เพื่อการพัฒนาคุณธรรม 

• กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ร่วมน�าเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจ�านวน 73 บูธ การออก

ร้านแสดงสินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT, OTOP) จ�านวน 30 บูธ 

“ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม จะร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นวาระร่วม 

ของคนในจังหวัด เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นเป้าหมาย

ร่วมของหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและคนในจังหวัด และท�าหน้าท่ีตามบทบาทของตนเองโดยน�าคุณธรรม  

4 ประการ พอเพยีง วนิยั สจุรติ จติอาสา แปลงไปสูก่ารปฏิบตัทิีเ่หมาะสมตามบรบิทขององค์กร และขยายผล 

ไปยังเครือข่ายสมาชิกที่เกี่ยวข้อง โดยน�าสื่อ Digital มาเป็นเครื่องมือปลุกกระแสพลังบวกการท�าความดี  

โดยเฉพาะในเด็ก เยาวชน และครอบครัว และจะส่งเสริมยกย่อง บุคคล องค์กร ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม

เพื่อเป็นแบบอย่างและขยายผลในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น”
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 การจัดงานสมัชชาภาคใต ้ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

และองค์กรภาคีเครือข่าย 14 จังหวัด ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยคุณธรรมความดี  

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 

องค์การมหาชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น ภาคการศึกษา เครือข่ายเด็กเยาวชน จ�านวน 1,044 คน มีหน่วยงาน

องค์กรภาคร่ีวมจดัและสนบัสนนุการจดังานรวม 65 แห่ง และมหีน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ  ร่วมจดัแสดงผลงาน 

การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จ�านวน 39 หน่วยงาน/บูธ และมีการสนับสนุนการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมภายในงาน จ�านวน 6 ชุดการแสดง 

“ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมมอบ 

ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องแก่ประธานในพิธีปิด โดยนายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ผู้แทนคณะ

กรรมการศนูย์คณุธรรม และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรุยิเดว ทรปีาต ีผูอ้�านวยการศนูย์คณุธรรม 

เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรมสู่การจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ 

• การสร้างความเข้าใจระบบส่งเสริมคุณธรรมของประเทศไทย จากนโยบายสู ่การปฏิบัติทั้ง

สถานการณ์ สภาพปัญหาและทุนความดีสู่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและกลไกสมัชชาคุณธรรม 

• น�าเสนอนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบ

การด�าเนินงานและทิศทางในการส่งเสริมคุณธรรม

• คุณธรรมคนภาคใต้ให้ความส�าคัญ ในประเด็น “คุณธรรมด้านวินัย” มีความต้องการแก้ไขปัญหา

ด้านต่าง ๆ อาทิ การจราจร การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหายาเสพติด

ในกลุ่มเยาวชน ครอบครัว ชุมชน ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของภาครัฐ การเฝ้าระวังสื่ออย่าง

สร้างสรรค์ 

การมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย และแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริม 

คุณธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงความส�าคัญด้าน 

การส่งเสริมขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม

“ปัจจยัความส�าเรจ็ไม่เพยีงแต่การมแีผนระดับชาตหิรอืการท�างานของหน่วยงานรัฐเท่านัน้ แต่ต้องสร้าง

กระบวนการขดัเกลา บ่มเพาะ ปลกูฝัง จติส�านกึของประชาชน และประสานความร่วมมอื รวมพลงักบัทกุฝ่าย 

ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และองค์กรทางศาสนา ให้เป็นพลังขับเคลื่อนทั้งใน

ระดับนโยบายและปฏิบัติ ให้เข้าถึงบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรทั้งหมด ขอให้เวทีสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

เป็นเวทีกลางของทุกภาคส่วนที่จะท�าให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่จะประกาศ

เจตนารมณ์ร่วมกัน และน�าไปสู่การปฏิบัติได้ โดยรัฐจะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน

เพื่อมุ่งไปสู่สังคมคุณธรรม”

พลังต้นทุนชีวติสูก่ารขับเคลือ่นสงัคมคณุธรรม พอเพยีง วนิยั สจุรติ จติอาสา” โดย รองศาสตราจารย์

นายแพทย์สรุยิเดว ทรปีาต ีได้บรรรยายถึง พลงัทนุชีวติ คอื “จนิตนาการ จติส�านกึ คณุธรรมสายใยรกั ศรทัธา
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ที่ดีต่อกัน” โดยจิตส�านึก คือ “หัวใจส�าคัญของการพัฒนาคุณภาพพลเมือง” ส�าหรับระบบนิเวศน์การพัฒนา

ทุนมนุษย์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านครอบครัว (พ่อแม่) 2) ด้านองค์กรและชุมชน 3) ด้านสังคม

ส่งเสริมกระบวนการยกย่องบุคคล องค์กรด้านคุณธรรม มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและองค์กร 

ทีร่่วมจัดและสนบัสนนุการจัดสมชัชาคุณธรรม จ�านวน 65 หน่วยงาน โดยหน่วยงานเหล่านีไ้ด้แสดงเจตนารมณ์

เป็นองค์กรร่วมจัด โดยสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร ประสานภาคีมาร่วมเรียนรู้ในงาน  

ออกบูธนิทรรศการ และสนับสนุนชุดการแสดง

ด้านการประชาสมัพนัธ์และการรับรูข้องประชาชน ได้ตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ รวมถึงการประชาสมัพนัธ์

ผ่านทางสถานีวิทยุ การถ่ายทอดพิธีเปิดและการมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย มีผู้ได้

รับประโยชน์จากการเผยแพร่สื่อรวมมากกว่า 300,000 คน ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ได้สะท้อนให้เห็น

พลังความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง เป็นพลังการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมภายใต้แผนแม่บท 

ส่งเสริมคุณธรรมให้บรรลุวิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานส�าคัญในการด�าเนินชีวิต มีความ 

เป็นไทยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป  

   

สมัชชาคุณธรรมระดับชาติ
  งานแถลงข่าวการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 10 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประชาสัมพันธ์งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 

โดยนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม 

แห่งชาติ ครั้งที่ 10 กล่าวถึงการสนับสนุนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม และรอง

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม ให้ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของ

สังคมไทย ปี 2561 – 2562 และส�าหรับกรอบแนวคิดและกิจกรรมส�าคัญงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  

ครั้งที่ 10 ร่วมพูดคุยกับผู้ก�ากับ viral clip “คุณธรรม คุณท�าได้” นายนนทรีย์ นิมิบุตร กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท 18 ธันวา จ�ากัด มีสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุเข้าร่วมท�าข่าวจ�านวนกว่า 30 สื่อ

             
  การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 10 ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และองค์กรภาคีร่วมจัดงาน 132 

องค์กร ได้ด�าเนินการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 10 ภายใต้แนวคิดหลัก “1 ทศวรรษ สร้างสังคม
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คุณธรรม : วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” จัดขึ้นในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย 

• องค์กรภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความส�าคัญเข้าร่วมเป็นองค์กรภาคีร่วมจัดงานฯ ท้ังสิ้น 132  

หน่วยงาน และมผีูแ้ทนเข้าร่วมงานกว่า 600 องค์กรมหีน่วยงานร่วมออกบธูนทิรรศการในตลาดนดั 

คุณธรรม จ�านวน 87 บูธ

• มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน จ�านวน 4,086 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานองค์กรใน 6 ภาคี 

เครอืข่าย ทัง้เครอืข่ายองค์กรภาครฐั เครอืข่ายองค์กรภาคธรุกจิเอกชน เครอืข่ายองค์กรภาคการศกึษา  

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กร 

ภาคศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป  

• การบรูณาการงบประมาณและทรพัยากรในการจดังาน มหีน่วยงานทีร่่วมสนบัสนนุเป็นเจ้าภาพหลกั 

(ความร่วมมอืทางวชิาการ/งบประมาณ/ผลติภณัฑ์/อาหารและเครือ่งดืม่) จ�านวน 9 หน่วยงาน ได้แก่

ล�าดับ หน่วยงาน สนับสนุน(งบประมาณ) สนับสนุน(ผลิตภัณฑ์/อื่นๆ)

1 กรมการศาสนา 1,200,000 -

2 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

400,000 -

3 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ 400,000 -

4 บริษัท แบล็คแคนยอน 
(ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มูลค่าประมาณ 50,000บาท ) สนับสนุนกาแฟและเครื่องดื่ม  
วันละ500 แก้ว= 1,000 แก้ว 

5 บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)  

ผลิตภัณฑ์ อเมซอน

(มูลค่าประมาณ 50,000บาท ) สนับสนุนกาแฟและเครื่องดื่ม  
วันละ500 แก้ว= 1,000 แก้ว

5 องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

(มูลค่าประมาณ 25,200 บาท) สนับสนุนนมกล่องไทยเดนมาร์ก 
วันละ 2,520 กล่อง

6 บริษัททอมโก้ ออโตเมติก
แมชชินเนอร์รี่ จ�ากัด  

(มูลค่าประมาณ 9,600 บาท) สนับสนุนน�้าดื่มขวดเล็ก 
2,400 ขวด

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

(มูลค่าประมาณ 3,500 บาท) สนับสนุนน�้าดื่ม 
จ�านวน 500 ขวด

8 สถาบันพระปกเกล้า - หนังสือ “มารู้จักกับค�าว่า ความ
ซื่อตรงกันเถอะ”จ�านวน 400 เล่ม

9 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

- สนับสนุนสถานที่บริเวณ ชั้น 4
ในการจัดแถลงข่าวการจัดสมัชชา

คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

รวมงบประมาณสนับสนุน งบประมาณ 2,000,000 บาท และมูลค่าของ 138,300 บาท
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• เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�าเสนอผลเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 

และรับทราบถึงภาพรวม 3 ปี การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 

(พ.ศ. 2559-2564) “การประกาศเจตนารมณ์ความมุง่มัน่ในการขบัเคลือ่นสงัคมคณุธรรม ข้อเสนอ 

เชิงนโยบายให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม 

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการก�าหนดแผนงานกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละเครือข่าย  

6 กลุ่มเครือข่าย และได้องค์ความรู้จากบทเรียน ประสบการณ์ของผู้ร่วมเสวนา และจากการ 

จัดแสดงนิทรรศการส�าหรับน�าไปประยุกต์ใช้ต่อไป”

• การประชาสมัพนัธ์ โดยการ live สด บรรยากาศภายในงาน ผ่านเวบ็ไซต์สถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก 

ช่อง 5 และ เฟสบุ๊คเพจ ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand โดยเฉพาะช่วงพิธีเปิดและปิด 

ซึ่งมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี อีกทั้งมีการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ผ่านสื่อต่าง ๆ  อาทิ ในช่วงข่าวเที่ยงของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง 7 HD สถานีวิทยุ สวพ. FM 91 ฯลฯ มีสถิติผู้ชมช่วงการถ่ายทอดสด 

จ�านวนประมาณ 540,000 คน

             
ผลการจดังานสมชัชาคณุธรรมแห่งชาติ ครัง้ที ่10 เมือ่วนัที ่3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม จ�านวน 86 คน โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการ

ศนูย์คณุธรรม และประธานกรรมการจดังานสมชัชาคณุธรรมแห่งชาต ิเป็นประธานการประชมุ พร้อมกล่าวถงึ

ภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการจัด

งานที่ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย ด้วยแรงกาย แรงใจ และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในครั้งนี้ศูนย์

คุณธรรม มีการพัฒนารูปแบบการจัดงาน ด้วยการน�าความคิดเห็นที่หลากหลายของภาคีเครือข่ายร่วมจัด มา

จัดเป็นหมวดหมู่ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs เพื่อเสนอต่อรัฐบาลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายได้เสนอประเด็นการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2563 ต่อไป 

ดังนี้ 

1)  ให้ขับเคลื่อนหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรณรงค์สถานการณ์ทางสังคมที่ส่ง

ผลกระทบต่อสังคมโดยรวมและต่อสังคมโลก อาทิ สถานการณ์วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภัยแล้ง ไฟป่า  

น�้าท่วม ซึ่งทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมของประชาชนทุกคน และเป็นเรื่องท่ีต้องรับผิดชอบ

ต่อสังคมมากขึ้น

2)  การท�างานในระยะต่อไปของศูนย์คุณธรรม ควรเน้นความร่วมมอื การมีส่วนร่วมกบัองค์กรภาคทีีม่า

ร่วมจดังานสมชัชาคณุธรรมแห่งชาตทิีผ่่านมา เพือ่สะท้อนให้เหน็ว่าองค์กรต่าง ๆ  ให้ความส�าคญัในการมส่ีวน

ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน และควรขยายการรับรู้เกี่ยวกับงานสมัชชาคุณธรรมในวงกว้างมากขึ้น
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3) ศูนย์คุณธรรม ควรยกระดับการท�างานคุณธรรมสู่สังคมอาเซียน พัฒนาทักษะและศักยภาพ 

แกนน�าในระดับพื้นที่เพื่อขยายผลต่อไป

             

 การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม เครือข่ายเชิงประเด็นและพื้นที่
การประชมุเชงิปฏบิตักิารการส่งเสรมิและก�ากบัพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ด้วยมาตรการทางกฎหมาย

และมาตรการทางสังคม “ประเด็นทุจริตโกงคนเดือดร้อน” คณะท�างานส่งเสริมกระบวนการในการก�ากับ

พฤติกรรมด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 19 คน ร่วมให้ข้อคิดเห็นในประเด็นทุจริตโกงคนเดือดร้อน โดยระดมถึงเหตุปัจจัย 

กระบวนการ วิธีคิดของกระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้น ให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับกระบวนทัศน์หลักคิดของ 

คนในสงัคมไทยและให้ข้อเสนอและทางออกของประเดน็ปัญหา โดยหลกัคดิทีส่�าคญัในการปรบักระบวนทศัน์ 

ในประเด็นทุจริต ดังนี้ 

• ควรใช้ทนุทางสงัคมของไทยเพือ่เปิดโอกาสให้ช่วยแก้ปัญหาวกิฤตในสงัคม ปรบักระบวนการ ระบบ

คิดของภาคส่วนต่าง ๆ เปลี่ยนระบบคิด ติดอาวุธทางความคิดให้คนในทุกช่วงวัย 

• เปลี่ยนมุมมองความคิดในเชิงบวก ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังพบปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งสิ่งส�าคัญ

ต้องขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมเสนอถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป โดยใช้วิธีการ

ขับเคล่ือนการสร้าง Moral reminder โดยผู้ใหญ่ช่วยกระตุกต่อมคิดให้เด็กและเยาวชน ผ่าน

กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อ Social Media หรือ คลิปวิดีโอ  

• เร่ิมจากทีรู่จ้กัตนเอง มองเหตุถงึต้นเหตุของปัญหาสงัคมร่วมกนัทัง้ระดบัปัจเจก องค์กร ระบบสงัคม

และกฎหมายเพือ่แก้ไขปัญหา ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ภาคประชาชนโดยเฉพาะคนด้อยโอกาส 

สร้างศลี ปัญญา สมาธ ิปรบัเปลีย่นวธิคีดิใหม่ของเจ้าหน้าท่ีรฐัมุง่เน้นการสร้างความรูส้กึเป็นเจ้าของ 

(sense of  belonging) และที่ส�าคัญต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนจะท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
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การประชมุเชงิปฏบิตักิารการส่งเสรมิและก�ากบัพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ด้วยมาตรการทางกฎหมาย

และมาตรการทางสังคม “ประเดน็รบัผิดชอบ” คณะท�างานส่งเสรมิกระบวนการในการก�ากบัพฤติกรรมด้วย

มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ได้เชญิผู้ทรงคณุวฒุแิละผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาร่วมให้

ข้อคิดเห็นและหารือในประเด็นความรับผิดชอบ : ยืม-ไม่คืน โดยระดมถึงเหตุปัจจัย กระบวนการ ให้ข้อคิด

เห็นต่อการปรับกระบวนทัศน์หลักคิดของคนในสังคมไทยและให้ข้อเสนอและทางออกของประเด็นปัญหานี้ 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน จ�านวน 32 คน อาทิ กลุ่มผู้ให้ทุน : ผู้บริหารของกองทุนเงินให้

กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.), กลุ่มผู้รับทุน : นักเรียนทุนเก่าและนักเรียนทุนใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดูแลทุน 

ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนหน่วยงานที่เปิดรับจิตอาสา เป็นต้น ซึ่งผลจากการหารือในเวทีดังกล่าว สามารถสรุปได้

ว่าการสร้างความตระหนักให้ “บุคคล” มีจิตส�านึกด้านความรับผิดชอบ พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นคนไทยใน

ศตวรรษที ่21 ต้องปลกูฝังคณุธรรม “วนิยั” ต้ังแต่ในวยัเดก็ โดยเริม่ต้นจากสถาบนัครอบครวั ซึง่มีความใกล้ชดิ 

กับเด็ก รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ในสังคม ที่จะต้องร่วมกันหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ  

โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

สถาบันครอบครัว
พอแม ผูปกครอง ตองเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุตรหลาน
การเลี้ยงดูภายในครอบครัว ที่สรางเสริมประสบการณดานวินัย
จะชวยหลอหลอมใหเด็กมีสำนึกความรับผิดชอบ 

สถานศึกษา
ใหความสำคัญการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุนจิตสำนึกเชิงบวก
อยางตอเนื่อง เชน การฝกวินัยในการออม การทำกิจกรรมจิตอาสา 
ความรับผิดชอบตอหนี้ กยศ. ของนักเรียน เปนตน 

สถานที่ทำงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล และ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในสถานที่ทำงาน 
จะมีสวนชวยสนับสนุนสงเสริมคุณธรรมใหแกพนักงาน เชน การมีนโยบาย
สงเสริมพัฒนาบุคลากรในมิติคุณธรรม การจัดทำการประเมินผล KPI 
ความดีในระบบบริหารจัดการการนำความรูที่เปนจุดแข็ง เชน วินัยการเงิน
ของตลาดหลักทรัพย ไปเผยแพรทั้งในระดับสังคมและสถานศึกษา 

ชุมชนทองถิ่น
พัฒนาหลักสูตรผูนำทองถิ่นในมิติคุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบ เพื่อปลูกฝงขาราชการทองถิ่น ซึ่งอยูในความดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย ใหเปนผูมีความรูและสามารถประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
และถายทอดใหแกชุมชนได มีกระบวนการที่สรางชุมชนแหงการเรียนรูในมิติคุณธรรม 
เพื่อแกไขปญหา สังคม หรือ ชุมชน มีมาตรการทางสังคม หรือที่เรียกวา กระบวนการ 
Social sanction เพื่อสรางกระแสสังคมและแสดงใหเห็นวาไมจำยอมตอความไมถูกตอง 
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โดยมุ่งเป้าหมายสร้างจิตส�านึก “เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน” ให้แก่เยาวชน 

รุ่นใหม่ โดยมีแนวทางที่เป็นการขับเคลื่อนเชิงบวก ได้แก่ การสื่อสารเผยแพร่และรณรงค์ทางสังคม กระแส

สังคมที่ดี มีหลักสูตรหรือแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรม 5 คุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 

ความรับผิดชอบ เข้าไปสู่ระบบต่าง ๆ ของสังคม และน�ามิติความดีเข้าไปสู่การประเมินทุกระบบ

   
การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและก�ากับพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้วยมาตรการทางกฎหมาย

และมาตรการทางสังคม “ประเด็นจิตสาธารณะ” คณะท�างานส่งเสริมกระบวนการในการก�ากับพฤติกรรม 

ด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

จ�านวน 24 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ประธานกรรมการ บริษัท คิดดี มุ่งท�าดี 

จ�ากัด และผูก่้อตัง้โครงการจิตอาสา “9 ต่อ BEFORE AFTER” กรรมการบรษิทั ไลฟ์ เอด็ดเูคชัน่ (ประเทศไทย)  

จ�ากัด กรรมการสภาการศึกษา เลขาธิการสภาวิชาชีพกายภาพบ�าบัดแห่งประเทศไทยและคณบด ี

คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยรังสิต การมีจิตสาธารณะเป็นพื้นฐานของมนุษย์ และได้ร่วมกันวิเคราะห์

ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ คือ 

 การมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีกระบวนการจัดตั้งที่ดี 

 วางแผนอย่างชัดเจน และเตรียมการอย่างเป็นระบบ 

 การท�างานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 กระบวนการมีส่วนร่วม 

 การสื่อสารมีประสิทธิภาพเน้นความถูกต้อง เพื่อน�าไปสู่เป้าประสงค์ 

 ผู้น�าที่มีศักยภาพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น 

 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งแรงกระเพ่ือมต่อสังคม ในการวางเป้าหมายการพัฒนาคนเพื่อให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้น คือ กระบวนการมุ่งไปสู่ผลส�าเร็จ ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายและมีความส�าคัญ

ต่อการพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ 

 การสร้างเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจคน คือ มีความต่อเนื่องในการปลูกฝังจิตส�านึกตั้งแต่เยาว์วัย 

และสร้างพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและก�ากับพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้วยมาตรการทางกฎหมาย

และมาตรการทางสังคม “ประเด็นมาตรการการใช้กฎหมาย” คณะท�างานส่งเสริมกระบวนการในการ

ก�ากับพฤติกรรมด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วย
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งานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 20 คน จากกรณีปัญหาท่ีเกิดในประเด็นมาตรการการใช้กฎหมาย โดยมีผู้ทรง

คุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งผลจากการหารือ 

ในเวทีดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า 

   
• กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

ในวงกว้าง 

• ท�าให้หลกัคุณธรรมในงานสอบสวนและหลกัพืน้ฐานในกระบวนการสอบสวนมปีระสทิธภิาพ จ�าเป็น

จะต้องปรับระบบงานสอบสวนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้แก่ 1) การกระจายอ�านาจให้กับ

ต�ารวจในระดับจังหวัด 2) การสร้างหลักประกันความอิสระให้แก่พนักงานสอบสวน 3) การปรับ

โครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องร้องคดใีห้เป็นกระบวนการเดยีวกนั 4) การกระจายงานสอบสวน

ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• การส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือส่งเสริมให้กระบวนการใช้มาตรการทางกฎหมายสัมฤทธิ์ผล โดยการ 

ส่งเสรมิคณุธรรม “วนิยั” ให้แก่เด็กและประชาชน รวมถึงข้อคดิเห็นต่อกระบวนการสอบสวน ได้แก่ 

1) การจะฟื้นฟูระบบคุณธรรมของประเทศได้ ต้องควบคุมระบบการสืบสวนให้เบ็ดเสร็จตรวจสอบ

ได้ 2) กระบวนการทางกฎหมายต้องมส่ีวนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 3) มกีารพฒันาเทคโนโลยี

ในกระบวนการสอบสวน เช่น ระบบการแจ้งขัน้ตอนกระบวนการให้กบัผูท้ีเ่กีย่วข้อง โดยมกีารจ�ากดั

การเข้าถึงของข้อมูล 4) มาตรการทางกฎหมายต้องมีความชัดเจน และต้องมีการสื่อสารสร้างการ

เรียนรู้ร่วมกัน 5) ระบบการสอบสวนต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อตรวจสอบ/คานอ�านาจ ซึ่งกันและกัน
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  โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม โดยเกิดองค์กรที่เข้า
ร่วมโครงการในปี พ.ศ.2562 ทั้งหมดกว่า 210 องค์กร ดังนี ้

  จดักจิกรรมการศกึษาดงูานองค์กรคณุธรรมต้นแบบจงัหวดัราชบรุ ีบรษัิท รกิิการ์เม้นส์ อ.โพธาราม 

และโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี องค์กรธุรกิจท่ีเข้าร่วม 

โครงการฯ จ�านวน 20 องค์กร ได้ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบที่ด�าเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมมาอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อน�าแนวทางไปประยุกต์ใช้ในองค์กรตนเอง และได้ร่วมกันท�ากิจกรรมบริจาคสิ่งของที่ขาดแคลน

กับโรงเรียนคุณธรรมที่เป็นโรงเรียนชายขอบ ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 9 

และจัดเวทีสังเคราะห์ชุดความรู้จากองค์กรต้นแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและด้านวิชาการ และคณะ

ท�างาน เพื่อเตมิเตม็ชุดความรูอ้งค์กรธรุกจิคณุธรรมตน้แบบ 20 กรณศีกึษา ให้เกดิความสมบรูณแ์ละสามารถ

น�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ณ พนาศรมรีสอร์ท ถนน

จงถนอม-วัดต้นเชือก ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เกิดชุดความรู้องค์กรต้นแบบธุรกิจคุณธรรม จ�านวน 

20 กรณีศึกษา เพื่อน�ามาจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรธุรกิจ 

สู่มาตรฐานธุรกิจคุณธรรมต่อไป 

                    
  จิตอาสาท�าฝายมีชีวิต ในวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561 ณ บ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 500 คน ร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น กองทุนเวลาเพื่อสังคม 

กองทนุเวลาเพ่ือสังคม สหกรณ์โคนมหนองโพ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) บรษัิท ราชาชูรส จ�ากดั กลุม่หลงป่าจาก

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ชมรมต้นกล้าอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี องค์กรภาคธุรกิจ และนักเรียน 

ชุมชนของบ้านตะโกล่าง

                    
  กิจกรรม Kick Off วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอโนมาราชด�าริ กรุงเทพมหานคร 

ภายใต้โครงการคุณธรรมน�าชีวิตตามแนวคิดศาสตร์พระราชาของบริษัทไทย โคโคนัท จ.ราชบุรี พร้อมท้ัง 

การร่วมประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมด้านวินัยใส่ใจสุขภาพ ออกก�าลังกายลดพุงลดโรค  

โดยมีอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ นักโภชนาการผูเ้ป็นแบบอย่างท่ีดขีองประเทศมาให้ความรูแ้ละสร้างแรงบันดาลใจ 

พร้อมทัง้ก�าหนดแนวทางและข้อตกลงร่วมกนัในการสร้างวนิยัไปพร้อมๆ กนัของพนกังานในบรษิทักว่า 300 คน 
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และเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ภายใต้ 

ความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) และมลูนธิหัิวใจอาสา มบีรษิทัเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 70 บรษิทั ในงานนีไ้ด้รบัเกยีรตจิากศาสตราจารย์

เกยีรตคิณุ นายแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตร ีเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมปาฐกถาพเิศษ “องค์กรธรุกิจ

คณุธรรม” จากนัน้เป็นเวทเีสวนา “ถอดรหสัธรุกจิคณุธรรม น�าไทยสูค่วามยัง่ยนื” โดยมี นายแพทย์ ชาญวทิย์ 

วสนัต์ธนารตัน์ ผูอ้�านวยการส�านกัสนบัสนนุสขุภาวะองค์กร (สสส.) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรุยิเดว ทรปีาตี 

ผูอ้�านวยการศนูย์คุณธรรม คุณวเิชียร พงศธร ประธานกรรมการกลุ่มบริษทัพรเีมยีร์ และ คณุวนีสั อศัวสทิธถิาวร 

ประธานกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย เป็นผู้ร่วมเสวนา

                    
  จดัเวทอีบรมหลกัสตูร “นกัส่งเสรมิคณุธรรมในองค์กร” ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกบั

มลูนธิหิวัใจอาสา และส�านกังานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) จดัอบรมหลกัสตูร “นักส่งเสรมิ 

องค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” จ�านวน 2 รุ่น รายละเอียดดังนี้

เวทีอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร” รุ่นท่ี 2 วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ 

โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน 50 บริษัท ซึ่งหลังจาก

การอบรมแล้วแต่ละบริษัทก็จะน�าความรู้ที่ได้รับไปริเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และขยายผล 

เป็นวงกว้างมากขึ้น

                    
เวทีอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร” รุ่นที่ 3 วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม 

เดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยการอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนา

ธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความสมดุล 3 ประการ คือ ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive)  

การท�าธรุกจิเพือ่สงัคม ทีต่่อยอดมาสู ่SE (Social Enterprise) และการดแูลใส่ใจสิง่แวดล้อม (Environmental)  

ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีระบบตรวจสอบที่ดีเพื่อ 

มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนหลักคิดของศาสตร์พระราชากับ

กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วย MIO ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชน 70 องค์กร จ�านวนกว่า 120 คน
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Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการในงานสมัชชาคุณธรรมระดับภาค ซ่ึงในการประชาสัมพันธ์นั้น  

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและได้รับทราบความเป็นมาของโครงการ และหนังสือองค์ความรู้ของ

โครงการได้เผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป

                    
โครงการจรรยาบรรณสัญจร 4 ภาคโดยความร่วมมอืกบัหอการค้าไทย เพือ่ขยายแนวคดิของการสร้าง 

ต้นแบบธรุกจิตามหลกัจรรยาบรรณและธรรมาภบิาลและแนวทางการบรหิารองค์กรอย่างมจีรรยาบรรณ ลงพืน้ที ่

สัญจร 4 ภาค โดยศูนย์คุณธรรมร่วมสื่อสารถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการเสวนา เรื่องธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ 

กับการเติบโตที่ยั่งยืน ในหัวข้อ “การสร้างธุรกิจคุณธรรมสู่สังคมไทย” ดังนี้ 

• ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น  โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 

150 คน

• ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี

ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 120 คน

• ครั้งที่ 3 ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยม ี

ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน 

• ครัง้ที ่4 ในวนัที ่27 มถินุายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบรุศีรภี ูบตูกิโฮเทล อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 

โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานสู่การเป็น Coach ส่งเสริมองค์กรธุรกิจคุณธรรม ณ โรงแรม 

โกลด์ออร์คดิ ถนนวภิาวดรีงัสติ กรงุเทพมหานคร เพือ่สนบัสนนุการปฏบัิตงิานให้เกดิการสือ่สารและท�าความ

เข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของการด�าเนินโครงการในการเป็นองค์กร

ธุรกิจคุณธรรม

   
Moral Business Forum 2019  “นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน” โดยศูนย์

คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกชฎา 

กรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญที่จะยกระดับองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) สู่การเป็น

องค์กรคุณธรรม ร่วมพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health) ให้แก่พนักงานในองค์กร น้อมน�าหลัก

คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต  จิตอาสา เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในองค์กร

                    
ลงพื้นที่พบบริษัทเอกชนในสถานประกอบการต่าง ๆ  เพื่อแนะน�าโครงการ ซึ่งแต่ละแห่งมีความสนใจ

ที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อการยกระดับองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมในเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 
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 โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
      

   
จัดอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมการศาสนา 

จัดอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม” เพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม

เชิงพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด�าเนินโครงการจากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรม ให้สามารถคิด แยกแยะ 

ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง ละอาย เกรงกลัวต่อบาป และไม่ทนต่อ 

การทุจริต รวมทั้ง ประกาศเจตจ�านงสังคมใสสะอาดร่วมต้านทุจริตในภาคประชาชนทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

ขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สนใจพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม 

4 ภาค รายละเอียดดังนี้

ภาคเหนือ
รุน่ที ่1 วนัที ่9 มกราคม 2562 โดยจัดอบรมทีภ่าคเหนอืเป็นภาคแรก ณ โรงแรมสโุขทยั เทรเชอร์รสีอร์ท 

แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย โดยกระบวนการอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เน้นการอบรมเชิง

กิจกรรม (Activity-based Training) จ�านวน 12 ชั่วโมง มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู ้

ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านสถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน ได้แก่ สถานี

ชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และสถานีการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ สร้างความเข้าใจ

สถานีเรียนรู้ โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม ร่วมเติมเต็มองค์ความรู้กับ

วิทยากรหลายท่าน ได้แก่ พลเอกศรุต นาควัชระ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ  

“หลกัการคณุธรรมพ้ืนฐาน” (เสาเขม็ชวีติ) กจิกรรมเรียนรู ้“วเิคราะห์พฤตกิรรมพลงับวกด้วยหนงัและละครสัน้” 

กระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตที่ให้ความส�าคัญกับเด็กและเยาวชน เสริมสร้างจินตนาการ จิตส�านึก 

คณุธรรม จรยิธรรม สายใยรัก พลงัศรทัธา และแรงบนัดาลใจ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรุยิเดว ทรปีาต ี

ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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รุ่นที่ 2 วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก 

เพือ่พฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังานภาครัฐและประชาสงัคมให้เป็นผูน้�าด้านการเปลีย่นแปลงสงัคม และต่อต้านการ 

ทจุริต น�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้และขยายผลการด�าเนนิกจิกรรมในองค์กร ตลอดจนจดัตัง้เป็นเครอืข่ายวทิยากร

ส่งเสริมคุณธรรม

   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

รุ่นที่ 1 วันที่ 27 – 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมนภาลัย อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยม ี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชน และ 

พระภิกษุ จ�านวนกว่า 120 คน เข้าร่วม หลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนา

คุณธรรมเชิงพื้นที่ ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ

ผู้เข้าอบรม ให้มีความเป็นผู้น�าด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต และน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้

และขยายผล ต่อการเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ  ที่สนใจและต้องการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น

องค์กรคุณธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น 

                    
รุ่นที่ 2 วันที่ 10 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม พิมานการ์เด้น อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

ได้ออกแบบกระบวนการเรยีนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัภาวการณ์เรยีนรูแ้บบผูใ้หญ่ ซึง่ใช้การเรยีนรู้แบบ

มส่ีวนร่วม เน้นการเรยีนรูเ้ป็นกลุม่ โดยการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงของผูเ้ข้าร่วมอบรม ทีเ่ป็น 

Tacit Knowledge เกิดจากการปฏิบัติที่กลายเป็นภูมิปัญญาปฏิบัติ (Practical Wisdom) รวมถึงการน�า
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ความรูจ้ากวทิยากร ผูเ้ข้าอบรม และผูม้ปีระสบการณ์ตรงในการขบัเคลือ่นให้เกดิการเรยีนรูใ้นมติทิางด้านสงัคม 

ที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน ผ่านเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม อาทิ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติ

ทางสงัคม โครงงานคณุธรรม องค์กรคณุธรรม ชมุชนคณุธรรม การพฒันาเชงิพืน้ที ่ตลอดจนกจิกรรม “ใจดวง

เดียวกัน” กิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น (Movies Talk) กิจกรรมสมดุลกายใจ 

รวมทั้ง การบรรยาย “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น 

โดยมีผู้เข้าร่วมและผ่านการอบรม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้น�าทางศาสนา ภาคประชาสังคม 

ภาคการศึกษา และประชาชนที่สนใจ จ�านวนทั้งสิ้น 125 คน

 

ภาคกลาง 

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

มีผู้เข้าร่วมจ�านวนผู้เข้าอบรม 137 คน 113 องค์กร โดยองค์กรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลาง 

การเรยีนรู ้ใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม ผ่านสถานเีรยีนรูเ้ครือ่งมอืการส่งเสรมิคณุธรรม 4 ฐาน ได้แก่ 

สถานีชุมชนคุณธรรม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และสถานีการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ สร้างความ

เข้าใจสถานีเรียนรู้

รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ�าเภอพุทธมณฑล 

จงัหวัดนครปฐม การฝึกอบรมได้มกีารออกแบบกระบวน การเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวการณ์

เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ซึ่งใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศของ

การแบ่งปัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วมอบรม ที่เป็น Tacit Knowledge  

อันเกิดจากการปฏิบัติ ที่กลายเป็นภูมิปัญญาปฏิบัติ (Practical Wisdom) รวมถึงการน�าความรู้จากวิทยากร  

ผูเ้ข้าอบรม และผูม้ปีระสบการณ์ตรงในการขบัเคลือ่นให้เกิดการเรยีนรูใ้นมติิทางสงัคมทีเ่หมาะสมตามบรบิท

ของชุมชน ผ่านเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม อาทิ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทางสังคม โครงงาน

คุณธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม การพัฒนาเชิงพื้นที่ ตลอดจนกิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” กิจกรรม

วเิคราะห์พฤตกิรรมพลงับวกด้วยหนงัและละครสัน้ (Movies Talk) กิจกรรมสมดลุกายใจ รวมทัง้ การบรรยาย 

“แก้ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมและผ่าน

การอบรม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ผู้น�าทางศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และ

ประชาชนที่สนใจ จ�านวนทั้งสิ้น 135 คน จาก 24 จังหวัด 
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ภาคใต้ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชน จ�านวนกว่า 123 คน 

95 องค์กรเข้าร่วม หลกัสตูร “วทิยากรส่งเสรมิคณุธรรม” เพือ่การขบัเคลือ่นพฒันาคณุธรรมเชงิพืน้ที ่ด้วยมติิ

ทางวฒันธรรมและมิติด้านสงัคม มวัีตถปุระสงค์เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถของผูเ้ข้าอบรมให้มคีวามเป็นผูน้�า

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต และน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ขยายผลการด�าเนินกิจกรรมใน

องค์กร เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจอยากพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชน

คุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น 

รุ่นที่ 2 วันที่ 5–6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี การฝึกอบรมได้มีการ

ออกแบบกระบวนการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวการณ์เรยีนรูแ้บบผูใ้หญ่ ซึง่ใช้การเรยีนรูแ้บบ

มีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศของการแบ่งปัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็น Tacit Knowledge อันเกิดจากการปฏิบัติที่กลายเป็นภูมิปัญญา

ปฏิบตั ิ(Practical Wisdom) รวมถงึการน�าความรูจ้ากวทิยากร ผูเ้ข้าอบรม และผูม้ปีระสบการณ์ตรงในการขับ

เคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ในมิติทางด้านสังคมที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน ผ่านเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม 

อาทิ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามมิติทางสังคม โครงงานคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม  

การพัฒนาเชิงพื้นที่ ตลอดจนกิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” กิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและ

ละครสั้น (Movies Talk) กิจกรรมสมดุลกายใจ รวมทั้งการบรรยาย “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” และมาตรการ

ป้องกันการทุจริตยุคใหม่ จาก ป.ป.ช. เป็นต้น โดยมีเข้าร่วมและผ่านการอบรม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ ผู้น�าทางศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และประชาชนที่สนใจ จ�านวนทั้งสิ้น จ�านวน

ทั้งสิ้น 83 คน 
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การลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมการด�าเนินงานของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 

และวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือและภาคกลาง ประจ�าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 

6 - 11 กันยายน 2562 ณ ชุมชนคุณธรรมจังหวัดพะเยา เชียงราย และพระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นการน�า

ความรู้ เครื่องมือ กระบวนการอบรมไปขยายผล ท้ังในองค์กรและภาคีเครือข่าย ผ่านการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคม ให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนา

คณุภาพชวิีต สร้างรายได้ สร้างอาชพี ต่อยอดชมุชนคุณธรรมอย่างยัง่ยืน ดงันี ้ผ่านการพฒันาแบบพ่ึงพาตนเอง 

บนรากฐานของวถิ ีประเพณวัีฒนธรรม และเป็นทีย่ดึเหนีย่วจติใจของคนในชมุชน บนหลกัคณุธรรม “สามคัคี 

พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” 

                    

•••
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   

ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม   

และพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรม

 พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
 เวทีแลกเปล่ียนความเห็น “ร่างมาตรฐานด้านคุณธรรม สู่การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม”  

วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร เพื่อน�าเสนอผลการพัฒนา (ร่าง) 

มาตรฐานด้านคุณธรรม และเปิดเวทีให้เครือข่ายทางสังคมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 

โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวถึงแนวทางพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมของศูนย์

คุณธรรมว่า เป็นการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมเป็นองค์กร

ส่งเสริมคุณธรรม โดยมาตรฐานด้านคุณธรรมเป็นเครื่องมือ แนวทางหรือ Guideline ให้องค์กรต่างๆ น�าไป

พัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกบับรบิทขององค์กร และเกดิจากการร่วมคดิร่วมตดัสนิใจด้วยกระบวนการมส่ีวน

ร่วมของสมาชิกในองค์กร 

การพัฒนาคุณธรรมต้องพัฒนาควบคู่กับจริยธรรมที่มีความเชื่อมโยงกันต่อระบบต่าง ๆ ซึ่งความส�าคัญ

ของการพัฒนาคุณธรรมอยู่ที่การปลูกฝังและผ่านกระบวนการคิดตัดสินใจที่เหมาะสม และน�าเสนอร่าง

มาตรฐานด้านคุณธรรมส�าหรับองค์กร ร่างมาตรฐานด้านคุณธรรมส�าหรับองค์กร น�าคุณธรรม 4 ประเด็น คือ 

พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา เป็นคุณธรรมเริ่มต้นส�าหรับส่งเสริมในองค์กร ประกอบไปด้วย 10 มิติ ดังนี้ 

จิตอาสา

9) การดูแลรักษาทรัพยากรสวนรวม

10 ) มุงสรางประโยชนใหกับสังคม 
สุจริต

7) ความโปรงใส 

8) ธรรมาภิบาลขององคกรและผูนำ

พอเพียง

1)  ความพอประมาณ 

2) ความมีเหตุมีผลรอบรูรอบคอบ 

3) การมีภูมิคุมกัน
วินัย

4) การปฏิบัติตามขอตกลง กติกา แบบแผน
 ที่กำหนดรวมกันของสมาชิกในองคกร/ชุมชน 

5) การทำหนาที่ของสมาชิกในองคกร/ชุมชน
 โดยมุงความสำเร็จของงาน 

6) ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย
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แผนการด�าเนินงานต่อไป “การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรน�าร่อง 

ติดตามการเปลี่ยนแปลง และถอดองค์ความรู้จากการด�าเนินงานต่อไป”

                    

 ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

                    

                    
  เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์

คณุธรรม” ภายใต้ความร่วมมอืระหว่าง สภาคณบดสีถาบนัผลติบณัฑติเทคนคิการแพทย์แห่งประเทศไทย 

และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย

มหิดล รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ

การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมสร้างการเป็นมนุษย์ในจิตใจผู้เรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตร “นักเทคนิคการ

แพทย์คุณธรรม” ของสภาคณบดีสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู ้ 

Life Assets Positive Power Of Thailand ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยฉือจี้ ประเทศไต้หวัน 

(Dean College of Medicine, Tzu Chu University) แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานัก

เทคนิคการแพทย์คุณธรรม ร่วมกับ ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาสถาบันผลิตเทคนิค

การแพทย์ แห่งประเทศไทย และคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชญาสิทธิกุล ผู้ทรง

คณุวฒิุ  และทีป่รึกษา สภาสถาบนัผลติเทคนคิการแพทย์ฯ ได้ข้อสรปุร่วมกนัทีจ่ะพัฒนาหลกัสตูร workshop 

positive psychology ให้เป็นทมี Training ภายใต้ความร่วมมือร่วมกนัทัง้สองฝ่าย และหารอืร่วมกันทีจ่ะเชิญ  

รศ.นพ. สรุยิเดว ทรปีาตี เป็นผูท้รงคุณวฒุใินมหาวทิยาลยัมหดิล ด้านมหาวทิยาลยัฉอืจี ้ไต้หวัน จะพฒันาความ

ร่วมมือ (MOU) ทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะ “ต้นทุนชีวิต” Life Assets ซึ่ง ฉือจี้ จะพัฒนา



53 

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

2
AN

NU
AL

 R
EP

O
RT

 2
01

9

เป็นภาษาไต้หวัน และท�างานร่วมกันทั้ง 2 ประเทศ โดยฉือจี้ ยินดีเป็นที่ปรึกษา International consultant 

ของศูนย์คุณธรรม 

 สภาคณบดสีถาบนัผลิตบณัฑติเทคนคิการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบัศนูย์คณุธรรมพฒันา

หลกัสตูร “นกัเทคนคิการแพทย์คณุธรรม” (Workshop Positive Psychology) ของสภาคณบดสีถาบนั

ผลิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของ

มหาวทิยาลยัมหดิล รวมถงึมแีผนพฒันาความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัฉอืจี ้ไต้หวนั ด้านการพฒันาองค์ความรู้

เรื่อง ต้นทุนชีวิต (Life Assets) ซึ่งทางผู้แทนของมหาวิทยาลัยฉือจี้ไต้หวัน จะน�าไปแปลเป็นภาษาจีนเพื่อเผย

แพร่ต่อไป

   
  การส่งเสริมการน�ามาตรฐานกองทุนสวัสดิการไปใช้ประเมินตนเอง โดยเป้าหมาย 10% ของ 

กองทนุทัง้ประเทศ ประมาณ 500 กองทนุ จากการเข้าร่วมเวทีภาคเพือ่ท�าความเข้าใจกระบวนการประเมินคณุธรรม 

ตนเองของกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อน�าสู่การยกระดับและเป็นที่ยอมรับของสังคม และเครือข่ายกองทุน

สวัสดิการชุมชนทั้ง 4 ภาค เห็นความส�าคัญของการประเมินคุณธรรมของตนเอง เกิดจังหวัดสมัครใจน�าร่อง

พร้อมทั้งน�าแนวทางการน�ามาตรฐานกองทุนสวัสดิการชุมชนคุณธรรม ไปวางแผนการประเมินคุณธรรมเพื่อ 

น�าผลมาวิเคราะห์ระดับของกองทุนสวัสดิการและน�าสู่การส่งเสริมพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม จ�านวน 10 

จังหวัด 
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  การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานชมุชน ในเครอืข่ายความสุขชุมชน มชุีมชนเข้าร่วมกระบวนการ 

จ�านวน 30 ชุมชน เวทีสัมมนาแกนน�าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม “เครือข่ายความสุขชุมชน” และ

วันที่ 26-27 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.คลอง

หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีเครือข่ายความสุขชุมชน จ�านวน 16 ชุมชน 14 จังหวัด แกนน�ารวม 55 คน  

เข้าร่วม ท�าให้เกิดผลดังนี้ 

• เกิดแรงบันดาลใจจากการเห็นกระบวนการ เทคนิค วิธีการการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ใน

พื้นที่/ชุมชน เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จตามบริบทของแต่ละพื้นที่ 

• มเีป้าหมายเดยีวกนั คอื การสร้างความอยูด่มีสีขุในชมุชน และศกึษาเรยีนรู้ในพืน้ทีจ่รงิของแหล่ง

เรียนรู้ต้นแบบชุมชนคุณธรรมของเครือข่ายความสุขชุมชน 

  การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐาน โดยส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร

ที่มีศักยภาพในสังคม ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กร ให้กับ                  

กองทนุเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศกึษา (กยศ.) และ บรษิทั ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) ท�าให้เกดิความชดัเจนในแผนงาน/

โครงงานคุณธรรม จากการวิเคราะห์ประเด็น “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�า” ออกมาเป็นแนวทางน�า

ปฏิบัติร่วมกันในกรอบคุณธรรม 4 ประการ เกิดแนวทางข้อตกลงการท�างานร่วมกันเกิดขึ้นจากกระบวนการ

มีส่วนร่วม เป็นการต่อยอดวัฒนธรรมองค์กรเดิม ก�าหนดพฤติกรรมเพื่อปรับให้เป็นวิถีชีวิตของคนใน

องค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังผู้บริหารทั้งหมดจะน�าแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมไปใช้ในงานท่ีตนเอง 

รับผิดชอบต่อไป 

                     

  การพฒันาวทิยากรส่งเสรมิคณุธรรม อนรุกัษ์และพฒันา 9 เส้นทาง “ตามรอยศาสตร์พระราชา” 

วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ “ศาสตร์พระราชากับ

คณุธรรมทีพ่่อสอน” ในกิจกรรมโครงการพฒันาวิทยากรส่งเสรมิคณุธรรมในแหล่งเรยีนรู้ ตามโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ โดยความร่วมมอืระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ส�านักงานบรหิารและพฒันาองค์

ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา 

(กสศ.) และส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) รวมทัง้เพือ่เผยแพร่หนงัสอืเดนิทางตามรอย

พระราชา ตลอดจนส่งเสรมิการใช้แหล่งเรยีนรูต้ามโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจ�านวน 9 เส้นทาง รวม

เป็น 81 แหล่งเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เกิดพลังการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
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   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความพอเพียง “5 ธันวา ตามรอยพระราชา” บ้านศาลาดิน คลอง

ขุดแห่งศรัทธา กับศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน จากความร่วมมือของหน่วยงานภาคี 3 องค์กร ได้แก่  

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง 

การศึกษา ส�านักงานบริหารและจัดการความรู้ (OKMD) และภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิท�าดี บริษัทท�าดีทัวร์ 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเชลล์ จ�ากัด จัดกิจกรรม 5 ธันวา ตามศาสตร์พระราชา น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันชาติ และ วันพ่อแห่งชาต ิ

ชวนสื่อมวลชนและประชาชนเรียนรู้วิชาศาสตร์พระราชา บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธาเพื่อความยั่งยืน 

รวม 150 คน ลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 

ใน ชุมชนบ้านดินเป็น 1 ใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โครงการในพระราชด�าริ ของในหลวง

รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงพระราชทาน พื้นที่กว่า 1,009 ไร่ ให้ชาวบ้าน และเกษตรกรยากไร้ได้มีพื้นที่ท�า

กินจนก่อเกิดเป็นชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และศาสตร์ของพระราชา 

และท�ากิจกรรมการเรียนรู้กับชุมชนบ้านศาลาดินใน 4 ฐานกิจกรรมได้แก่ สวนผลไม้และนาข้าว นาบัว  บ้าน

ฟักข้าว และบ้านข้าวตัง
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  งานพัฒนาวิทยากรคุณธรรม

ร่างหลักสูตร ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เพื่อสร้างแกนน�าท่ีมี

ประสบการณ์ด้านงานคุณธรรมให้ยกระดับเป็นวิทยากรมืออาชีพ ขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาองค์กรต่าง ๆ 

ในสังคม โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันก�าหนดนิยามของแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าอยู่ในกลุ่มใดและควร

มีคุณสมบัติอย่างไรในแต่ละกลุ่ม ก�าหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมของ 4 กลุ่ม ให้

ชดัเจน โดยรุน่ที ่1 แบ่งกลุม่เป้าหมายรวม 80 คน ประเดน็ละ 20 คน พร้อมกบัส่งแบบส�ารวจไปยงัแต่ละกลุม่

เป้าหมายเพือ่น�าข้อมลูพืน้ฐานมาใช้เป็นข้อมลูในการคดัเลอืกกลุม่เป้าหมายร่วมกบัผูท้รงคณุวฒุแิละวทิยากร

ในการประชุมครั้งต่อไป ปรับหน่วยการเรียนรู้และชื่อหัวข้อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ปรับแบบฟอร์มจัดเก็บ

ข้อมลูผู้เข้ารบัการอบรม ให้มคี�าถามทีค่รอบคลมุและสามารถเกบ็เป็นฐานข้อมลูวทิยากรได้ และควรมีการท�า 

pretest – posttest วัดความรู้ความเข้าใจ พร้อมเฉลย เพื่อวัดความรู้ ความส�าคัญ ด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง

กับคุณธรรมจริยธรรม 

จดัอบรมการบริหารนโยบายและกลยทุธ์การพฒันาองค์กรคณุธรรม ส�าหรบัผูบ้รหิารยุคใหม่ รุน่ที ่1 

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรม ทีเคพาเลซแจ้งวัฒนะ มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 42 คน โดยมี

กจิกรรมส�าคญั ได้แก่ 1) การรบัฟังการบรรยายจากวทิยากร กรณศีกึษาองค์กรธรุกจิคณุธรรมต้นแบบ เพือ่ให้

ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัองค์กรคณุธรรม ทัง้ในส่วนของทีม่าการพฒันาต่อยอด ความส�าคญัต่อ

วถีิชวิีตในระดบั บุคคล องค์กร ชมุชน สงัคม ประเทศและในระดับโลก พร้อมทัง้ตวัอย่างของการพฒันาองค์กร

ธรุกิจคณุธรรมมาสูอ่งค์กรคณุธรรมต้นแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของในหลวงรัชกาลที ่9 

2) กระบวนการเรียนรูแ้ละเติมเต็ม หลกัการ ขัน้ตอน องค์ประกอบ หลกัเกณฑ์ ของการพฒันาองค์กรคณุธรรม

ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการส่งเสรมิ 3) กระบวนการกลุม่ในการระดมความคดิแลกเปลีย่นประสบการณ์และ

ต่อยอดกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน/ องค์กรเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมและสร้างข้อ

ตกลงร่วมในการจับมือกันท�างานต่อไป พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก 

พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นผู้มอบ

เกียรติบัตร 
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เวทีตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 4 “ชุมชนเป็นสุข ด้วยพลังความดี” ด้วยแนวคิด“ชุมชนเป็นสุข 

ด้วยพลังความดี” จัดขึ้นโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การหาชน) และภาคีเครือข่ายความสุขชุมชน ในวันที่15 

มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนบ้านหนองกระโดนมน ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ 

จ.สุพรรณบุรี ได้มีการน�าเสนอแนวคิด วิธีการในแต่ละรูปแบบตามแบบฉบับและอัตลักษณ์ของชุมชนในการ

สร้างความสขุให้เกดิขึน้ในชุมชน ด้วยการ ชม แชร์ เชยีร์ และเชือ่มร้อยประสานเครอืข่ายซึง่กนัและกนั พร้อมทัง้

ได้น�าต้นแบบกรณีศึกษามาเผยแพร่ด้วยการจัดบธูนทิรรศการเล่าเรือ่งราววถีิความสขุของชุมชนและผลติภณัฑ์

ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม จากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย และการจัดแสดงนิทรรศการขององค์กร

เครือข่ายชุมชนคุณธรรม กว่า 30 บูธ ภายในงานมีการระดมความคิดเห็นความสุขชุมชน เพื่อระดมข้อเสนอ

ไปสนับสนุนในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เกี่ยวกับเรื่องวินัยต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน  องค์กร 

และสังคม เพื่อเป็นแนวทางเสนอรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป

                    

•••



58 

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

2
AN

NU
AL

 R
EP

O
RT

 2
01

9

ยุทธศาสตร์ที่ 3   

พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  รายงานสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ปี พ.ศ. 2562

คัดเลือกประเด็นสถานการฺณทางสังคมและสถานการณที่นาสนใจ 

วิเคราะห/สังเคราะหประเด็นทางสังคมในมิติดานคุณธรรม

ติดตามและปรับปรุงรายงานสถานการณคุณธรรม
และจัดทำบทวิเคราะหรายงานสถานการณคุณธรรมที่เกิดขึ้น

 (1) คัดเลือกประเด็นสถานการณ์ทางสังคม และสถานการณ์คุณธรรมท่ีน่าสนใจ จ�านวน 4 

ประเด็น อาทิ เหตกุารณ์ทะเลาะววิาทเด็กมธัยมวัดสงิห์ระหว่างการสอบในโรงเรยีน จติอาสาบรจิาคเงนิเพ่ือซือ้ 

เคร่ืองมอืทางการแพทย์ เจ้าของร้านเฟอร์นเิจอร์ถกูรถชนไฟไหม้ มปีระชาชนร่วมบรจิาคเงนิช่วยเหลอื อาหาร

ท�าร้ายสุขภาพพระสงฆ์ เป็นต้น 

 (2) วิเคราะห์/สังเคราะห์ประเด็นทางสังคมในมิติด้านคุณธรรม เพื่อน�ามาประกอบชุด

รายงานสถานการณ์ด้านคุณธรรม พร้อมทั้งสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลออนไลน์  

และข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ เช่น เหตุการณ์พายุปาบึกพัดพื้นที่ภาคใต้ พบว่า ประเด็นคุณธรรมที่เกิดขึ้น คือ 

ความมีน�้าใจ เอื้ออาทร การมีจิตสาธารณะ ท�าให้ชุมชนได้ทบทวนประสบการณ์ที่เกิดขึ้น หันกลับมาทบทวน

ตัวเอง และหาวิธีการในการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด เป็นต้น 

 (3) ติดตามและปรับปรุงรายงานสถานการณ์คุณธรรม พร้อมท้ังจัดท�าบทวิเคราะห์รายงาน

สถานการณ์คุณธรรมที่เกิดขึ้น ส�าหรับการจัดท�าองค์ความรู้แนวทางการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมโดยเครื่อง

มือธรรมนูญชุมชน ลงพ้ืนที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนที่ใช้เคร่ืองมือธรรมนูญชุมชนในการท�างาน จ�านวน 2 แห่ง 

ได้แก่ 1) ธนาคารความดี ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และ 2) ชุมชนบ้านม้าร้อง 

อ�าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยได้สมัภาษณ์แกนน�าชุมชนผูร้เิริม่เคร่ืองมอืธรรมนญูชมุชน และ

ชาวบ้านทีม่ส่ีวนพัฒนาในประเด็นต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยกลุม่งานพฒันาองค์ความรูแ้ละนวตักรรมได้เตรียมชดุ

ค�าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) อาทิ ที่มาและสภาพปัญหา บริบทชุมชนและต้นทุนการ

พัฒนา กระบวนการด�าเนนิงาน การแก้ไขปัญหา ผลลพัธ์การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ ปัจจยัและอปุสรรคในการ

ด�าเนินงาน โดยข้อมูลดังกล่าวจะน�ามาใช้ในการจัดท�าองค์ความรู้ธรรมนูญชุมชน
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  พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 

  จัดเวทีแลกเปลีย่นประสบการณ์การขับเคลือ่นคณุธรรม (เวททีี ่1) ภายใต้โครงการขับเคลือ่น

ยุทธศาสตร์ชาติในการส่งเสริมสังคมคุณธรรมหัวข้อพัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ

รับผิดชอบ ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีผู้แทนองค์กร

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ จ�านวน 38 คน จาก 27 หน่วยงาน ร่วมระดมความ

คิดเห็น ก�าหนดกรอบตัวชี้วัดคุณธรรม 5 ประเด็น ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ  

ชุดข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้ 

• ประสบการณ์การพัฒนาตัวชี้วัด 

• ข้อจ�ากัด และความท้าทาย 

• ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาตัวชี้วัดด้านคุณธรรม 

• นิยามความหมายคุณธรรม 5 ประเด็น ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ

รับผิดชอบ

                    
  จัดเวทีระดมสมองพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมในสังคมไทย (เวทีที่ 2) วันที่ 29 มกราคม 

พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  มีผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ  

ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ จ�านวน 40 คน จาก 22 หน่วยงาน ร่วมก�าหนดกรอบตัวชี้วัดคุณธรรม 

5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ ชุดข้อมูลเบื้องต้นที่น�าไปพัฒนาตัวชี้วัด

คุณธรรม 5 ประเด็นได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ

                    



60 

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

2
AN

NU
AL

 R
EP

O
RT

 2
01

9

       การจัดเวทีระดมสมองพฒันาดชันช้ีีวดัด้านคณุธรรมในสงัคมไทย (เวททีี ่3) วนัท่ี 19 มนีาคม 

พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมสวสิโซเทล กรงุเทพฯ โดยมผีูเ้ข้าร่วมจากภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม รวม 

65 คน โดยมีรูปแบบเวทีแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

   (1)  การบรรยาย “ดัชนีช้ีวัดคุณธรรมสู่แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์” โดย  

ดร.วนัฉตัร สุวรรณกติต ิรกัษาการทีป่รกึษาด้านนโยบายและแผนงาน ส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ ในประเด็นทิศทางและเป้าหมายของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ในการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทย และการน�าดัชนีชี้วัดด้านคุณธรรมไปด�าเนินการต่อ 

   (2)  น�าเสนอร่างดชันชีีว้ดั พอเพยีง วนิยั สจุรติ จติสาธารณะ และรบัผดิชอบ จากเวที

ระดมความคิดเห็น การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และการทบทวนวรรณกรรม โดยตัวชี้วัดใน 5 ประเด็น

คุณธรรมจะพิจารณาจาก ระบบ/โครงสร้าง การด�าเนินการ และผลลัพธ์ 

   (3)  วงแลกเปลี่ยน ตัวชี้วัดทั้งหมดมีจุดร่วมกันอยู่ 9 ประเด็น คือ 1. ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า 

มีส่วนร่วม 2. ท�าตามกฎระเบียบ มาตรฐาน 3. จัดการข้อมูลชัดเจน 4. ด�าเนินงานโปร่งใส 5. รับผิดชอบต่อ

ผู้รับบริการ 6. ท�างานร่วมกันในองค์กร ชุมชน 7. ท�ากิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม 8. ดูแลทรัพยากรส่วน

ร่วม และ 9. รู้ทันการเปลีย่นแปลง โดยทิศทางการน�าตวัช้ีวดัไปใช้ต้องเป็นในลกัษณะของแนวทางเพือ่ให้แต่ละ

องค์กรหรือชุมชนไปพัฒนาตัวชี้วัดแบบลงรายละเอียดอีกครั้งตามบริบท

                    
 ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  ประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: วินัยกับครอบครัวไทย” วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 

2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เกิดการแลกเปลี่ยนใน 2 ประเด็น คือ 

 (1) เวทปีลกุพลงั สร้างแรงบนัดาลใจ : ถอดรหสัสร้างความส�าเรจ็ได้ด้วยวนิยั สร้างแรงบนัดาล

ใจและจุดประกายสังคมให้กับครอบครัวยุคใหม่ ที่ต้องมีการปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค

อนาคต โดยการถอดรหัสความส�าเร็จด้านวินัย และทักษะการด�าเนินชีวิตด้านสังคม (Soft Skill) 

 (2)  เวทเีสวนาวชิาการ “วนิยั สร้างได้ในครอบครวั” แลกเปล่ียนเรยีนรูแ้นวทางการส่งเสรมิวนัิย

ในครอบครัวยุคใหม่ ผ่านมุมมองของนักวิชาการและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานส่งเสริมสถาบันครอบครัว 

โดยมีผู้เข้าร่วมงานท้ังหมด 147 คน และจะจัดท�าโครงการประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นท่ีทางสังคม  

ครัง้ที ่2 ภายใต้แนวคดิการน�าเสนอรายงานสถานการณ์คณุธรรมในสงัคมไทย โดยก�าหนดขอบเขตการด�าเนนิงาน  

รูปแบบเวทีวิชาการ  
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  เวทีวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม จัดประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: คุณธรรม

กับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี

ผู้เข้าร่วมงานทัง้สิน้ 170 คน  และนทิรรศการ 10 ปรากฏการณ์คณุธรรม จรยิธรรมในสงัคมไทยในงานประชมุ

วิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : คุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย

                    
 ศูนย์สารสนเทศด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  กิจกรรมพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) โดยมีจ�านวนข้อมูลของศูนย์คุณธรรมที่

เพิ่มเติมในฐานข้อมูล ได้แก่ องค์กรคุณธรรม จ�านวน 150 องค์กร วีดีทัศน์ จ�านวน 414 เรื่อง หนังสือ จ�านวน 

278 เรือ่ง ด�าเนนิการปรบัปรงุระบบฐานข้อมลูเพ่ิมเตมิ ปรบัปรงุการจดัท�าหมวดหมู ่ค�าค้นเพือ่เพิม่ความรวดเรว็

ในการค้นหาข้อมูลและหารือร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม ในการด�าเนินงานปีงบประมาณ  

2563 

BIG
DATA

องคกรคุณธรรม 
150 องคกร

วิดีทัศน 
414 เรื่อง

หนังสือ 
278 เรื่อง



62 

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

2
AN

NU
AL

 R
EP

O
RT

 2
01

9

  กจิกรรมการพฒันาปรบัปรงุเวบ็ไซต์และคลงัข้อมลูศนูย์คณุธรรม ประชมุหารอืคณะท�างานจัดท�า

ข้อมลูข่าวสารเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์และสือ่สงัคมออนไลน์ เพือ่จดัท�าข้อมลูหลกัสตูรการอบรมวทิยากรส่งเสรมิ

คุณธรรม การรายงานสถิติเว็บไซต์และการสร้างทีม Media Lab ที่ได้รับการเห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการ

ด้านสื่อสาร เพื่อเสริมสร้าง Content ในข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของศูนย์คุณธรรมให้มีความน่าสนใจมาก

ยิ่งขึ้น โดยจ�านวนสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  11,355  ครั้ง

  กจิกรรมการพฒันาระบบโมบายแอปพลเิคชัน่ศนูย์ข้อมลูด้านคณุธรรม (Mobile Application) 

 3.1)  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลส่ิงตีพิมพ์เชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคีเครือข่าย ส�านักงานการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) จ�านวน  8 เรื่อง องค์ความรู้ศูนย์คุณธรรมจ�านวน 4 เรื่อง และ วีดีทัศน์ของศูนย์คุณธรรม 

3 เรื่อง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Application ในระบบ IOS และ Android

 3.2)  จ�านวนองค์ความรูด้้านคุณธรรมทีเ่ผยแพร่ในแอปพลเิคชนั (Moral Touch) ได้แก่ E-Book 

67 รายการ สื่อส่งเสริมคุณธรรม 143 รายการ เครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม 153 รายการ บันทึกความดี 122 

รายการ และจ�านวนผู้ดาวน์โหลดการใช้งานระบบ IOS =1,951  Android=1,025 รวมทั้งสิ้น 2,976 ครั้ง

 3.3)  ด�าเนินการจัดกจิกรรมเผยแพร่การให้บรกิารประชาสมัพนัธ์ส่งเสรมิการใช้งาน แอปพลเิคชนั 

(Moral Touch) และระบบประเมินตัวชี้วัดความสุข (HMI) จ�านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1) งานก้าวพอดี ณ หอ

ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2) งานสัมมนาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง

จริยธรรม และ 3) งานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมและพัฒนาวิถีแห่งสติ ร่วมกับ เสถียร

ธรรมสถาน

 กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ (Web form-Application) เพ่ือสนับสนุน

ภารกิจองค์กร มีการด�าเนินการพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์เพิ่มเติม จ�านวน 2 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ

แบบฟอร์มส�ารวจ ติดตามการด�าเนินงานขององค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 2) ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

เสวนาวชิาการ “จติอาสาอาเซยีน: เรยีนรู ้เข้าใจและก้าวไปด้วยกนั และด�าเนนิการน�าเข้าข้อมลูและจดัท�าสรปุ

ข้อมลู จากแบบประเมนิตนเองด้านคณุธรรม และธรรมาภบิาลของกองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบล ร่วมกับ กลุ่ม

งานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม สรุปจ�านวนองค์กร ทั้งสิ้น 450 องค์กร

•••
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   

สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

  ส่งเสริมและด�าเนินการพัฒนาสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  การอบรมพฒันาศกัยภาพส่ือมวลชนวชิาชพี “ส่ือคณุธรรมสร้างสรรค์สงัคมไทย” ในโครงการสือ่

คุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย จัดอบรมทุกวันเสาร์ จ�านวน 5 ครั้ง ในวันที่ 15 กันยายน 2561 – 27 ตุลาคม 

2561 ผูเ้ข้าร่วมจ�านวน 40 คน เพือ่เกดินกัรณรงค์สือ่สารสงัคม และสือ่มวลชนทีป่ฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผิดชอบ 

ต่อสังคม เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจจากการเรียนรู้ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจ (Mind fullness) น�าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน สู่ความตั้งใจการแสวงหาความรู้ มีข้อมูลถูกต้องและรอบด้านในการน�าเสนอ

ข้อมูลข่าวสาร มีหลักการตั้งค�าถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่สร้างความแตกแยก หรือละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น การสร้าง

ภูมิคุ้มกันด้านรู้เท่าทันสื่อ ส่งเสริมสื่อดีให้เด็ก เยาวชนและครอบครัว บุคลากรขององค์กรด้านสื่อสารมวลชน 

สื่อมวลชนอิสระ สื่อภาคพลเมืองที่มีแนวคิดสื่อสารสร้างสรรค์สังคม 

                    
  จดัอบรม “เทคนคิถ่ายภาพ พาดหัว เขยีนข่าวอย่างไรให้ Content แจ้งเกดิ” ในวนัที ่ 15 – 16 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 เพือ่พฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าทีใ่นการสร้างกระแสสังคมทีด่ใีห้ศนูย์คณุธรรมเป็นทีรู้่จกั

มากข้ึนและใช้เป็นเครื่องมือสร้างความไว้วางใจในระดับองค์กรด้วยพลังของคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย และ

ท�าให้องค์กรเป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ของศนูย์คณุธรรม และเจ้าหน้าทีง่านสือ่สารฯ ส�านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม จ�านวน 

20 คน โดยได้เรียนรู้การพาดหัวข่าวที่น่าสนใจ และเรียนรู้มุมถ่ายภาพที่สามารถน�าไปใช้งานได้จริง

                    
 จดัพธิมีอบเกยีรตบิตัรหลกัสตูรพฒันาศกัยภาพวชิาชพีสือ่สร้างสรรค์ “สือ่คณุธรรมสร้างสรรค์

สังคมไทย” วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ 

กทม. เพ่ือสร้างพลงัเครือข่ายทางสงัคม เกดิการสือ่สารความดเีพือ่สร้างแรงบันดาลใจ เกิดนโยบายทีส่นบัสนนุ

การท�าความดีในทกุระดับ รวมถงึการมส่ีวนร่วมในการผลติและเผยแพร่สือ่สร้างสรรค์ส่งเสรมิคุณธรรมพอเพยีง 

วินัย สุจริต จิตอาสา อย่างมีความรับผิดชอบและสร้างสังคมสันติสุขร่วมกัน “สื่อมวลชน” ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญ



64 

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

2
AN

NU
AL

 R
EP

O
RT

 2
01

9

ในการสร้างการเปลีย่นแปลงเชงิบวกได้ โดยมนีายธาดา เศวตศลิา กรรมการผูท้รงคณุวฒุศินูย์คณุธรรม เป็นผู้

มอบเกียรตบิตัร และรศ.นพ. สริุยเดว ทรปีาตี ผูอ้�านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรบัและ

แถลงนโยบายการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยระบบพัฒนาพฤติกรรมคนไทยพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

                    

  สื่อสารและรณรงค์คุณธรรมเป้าหมาย 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
  การน�าเสนอภารกิจผู้บริหารองค์กรที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล หรือยุทธศาสตร์ชาติ ตาม

ภารกจิงานสือ่สารสร้างการรบัรูค้วามเข้าใจ เพือ่สร้างการรบัรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน สือ่สารสร้างการรบัรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชนต่อบทบาท ภารกจิขององค์กรในการรณรงค์และเผยแพร่ภาพลกัษณ์องค์กร เชือ่มโยง

หลกัคณุธรรมพอเพยีง วนิยั สจุรติ จติอาสา และประเดน็อืน่ ๆ  ของสงัคมตามนโยบายรฐับาลและยทุธศาสตร์

ชาติ ตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจผู้บริหารทุกสัปดาห์ผ่านทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์

                    
  ศูนย์คุณธรรม มอบโล่เกียรติยศผู้ออกแบบเข็มบุคคลคุณธรรม แด่นายก่อเกียรติ ทองผุด นาย

ช่างศิลปกรรมแห่งกรมศิลปากร ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

โดยนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม 

(องค์การมหาชน) มอบโล่เกียรติยศ แด่นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมช�านาญการ กรมศิลปากร 

เพือ่แสดงความขอบคุณในโอกาสทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ออกแบบเขม็เชดิชเูกยีรตบิคุคลคณุธรรม เพือ่มอบเป็น

เกยีรตปิระวตัใิห้กบับคุคลทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้เป็นบคุคลคณุธรรมพอเพยีง วนิยั สจุรติ จติอาสา จ�านวน 25 

ท่าน ภายใต้ โครงการ “70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี”
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  กิจกรรม On Air ผลิต รายการโทรทัศน์ “กล้าท�าดี” ส่งเสริมคุณธรรม และค่านิยมของสังคมไทย

ผ่านสื่อสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ได้มีการบันทึกเทป จ�านวน 10 เทป 

  ร่วมเสนอและผลิตรายการ ตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อต้านการ

ทจุรติและพฤตชิอบ ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) และ

กรมประชาสัมพันธ์ ดังนี้

   ร่วมเสนอเนือ้หาในการผลิต “รายการฮโีร่ต้านโกง” เป็นรายการเรียลลติี ้เกีย่วกบัการรณรงค์

และต่อต้านการทจุรติในพืน้ที ่รบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชนน่าอยู ่มสีภาพแวดล้อมทีด่ ีปราศจากการคอร์รปัชัน่ 

เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT  ได้มีการบันทึกเทป จ�านวน 9 เทป

                    
   ร่วมเสนอเนือ้หาในการผลติรายการกระเทาะเปลือกคอร์รปัชัน่ ช่วงถอดรหสัคณุธรรม  เป็น

รายการที่สัญจรในพื้นที่ รูปแบบรายการเป็นการน�าเสนอเนื้อหา กระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต  

ของเทศบาล ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เผยแพร่ทาง

สถานีโทรทัศน์ NBT  ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 ได้มีการบันทึกเทป จ�านวน 5 เทป 

                    
   จัดท�าเนื้อหาในรายการ “รายการบันทึกสถานการณ์” สัมภาษณ์สด ทาง FM 92.5 พร้อม

เครือข่าย ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 08.05 -08.30 น. เพื่อสร้างการรับรู้ เผยแพร่ บทบาท ภารกิจ

ของหน่วยงานแก่สาธารณะ ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ได้มีการบันทึกเทป 4 เทป

   ผลิตรายการโทรทัศน์ “Grow up วัยรุ่นครั้งเดียว” ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการบันทึก

เทป จ�านวน 31 เทป ดังนี้
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  ร่วมผลิตรายการ The Vision กับสถานีโทรทัศน์เจริญเคเบิลทีวี น�าเสนอวิสัยทัศน์แนวทาง

การขับเคลื่อนองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ได้เนื้อหา

รายการทีส่ะท้อนให้เหน็นโยบายส่งเสรมิองค์กรคุณธรรม และส่งเสรมิค่านยิมคณุธรรมให้เกดิการรบัรู้ ส่งเสรมิ

การท�าความดีในสังคม จ�านวน 2 ตอน

  ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม (Co-Brand) โดยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ

เชื่อมโยง Co Brand ส่งเสริมสังคมคุณธรรม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 11 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 และร่วมงาน ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 2 ของส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนิทรรศการคุณธรรมได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ธีมงาน “คุ้มค่า

ทุกนาที ท�าความดีด้วยหัวใจ” ผ่านการถ่ายทอดออกมาเป็นนิทรรศการคุณธรรม

                    
  กิจกรรม Online ผลิต content เผยแพร่  เพจ “Moral Center” (Social Network Based) 

Youtube ศูนย์คุณธรรม Moral Channel  และการสร้าง Digital Content : สร้างสรรค์เนื้อหาความรู้ใน

รูปแบบไฟล์ดิจิทัล และเขียนเรียบเรียงข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจขององค์กรต่อ

สาธารณะ ตามช่องทางเว็บไซต์และอินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ทางเฟสบุ๊คและทาง line

  กิจกรรม On ground การเผยแพร่และสร้างการรับรู้ แก่เครือข่ายและประชาชนทุกภาคส่วน

ถึงภารกิจ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รวมไปถึงการสร้างแรง

บันดาลใจในการท�าความดี ดังนี้

  การร่วมจดับูธนิทรรศการ การเผยแพร่และสร้างการรับรู้แก่เครอืข่ายและประชาชนทกุภาคส่วน

ถึงภารกิจ กิจกรรม และผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รวมไปถึงการสร้างแรง

บันดาลใจในการท�าความดี 

  กจิกรรมจิตอาสา  โดยมกีารด�าเนินการ 2 กจิกรรม ดงัน้ี มอบถุงยาพอเพียง เพือ่ให้โรงพยาบาล

ได้น�าไปใส่ยาแทนการใช้ถงุพลาสตกิ ช่วยลดโลกร้อน ในวนัที ่22 มกราคม พ.ศ. 2562  ณ โรงพยาบาลสระบรุี 

จังหวัดสระบุรี
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กจิกรรม “จติอาสา พบัถงุยาพอเพยีง” ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ 

และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรม “จิตอาสา พับถุงยาพอเพียง” ในวันที่ 26 สิงหาคม 
2562 ณ กระทรวงสาธารณสขุ โดยมบีรษิทับิก๊ซี ซุปเปอร์เซน็เตอร์ จ�ากดั (มหาชน) และหน่วยงานภาคเีครอืข่าย 
co-brand อาท ิการประปานครหลวง บริษัท ทโีอที จ�ากดั กระทรวงพาณชิย์  กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและอื่น ๆ เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวนกว่า 150 คน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมจิตอาสา และลดการใช ้
ถุงพลาสติกโดยน�ากระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาพับถุงกระดาษมอบให้กับโรงพยาบาลแทนถุงยาท่ีเป็นพลาสติก ซ่ึง
เป็นกิจกรรมขยายผลต่อเนื่อง จากการรณรงค์สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ท่ีเน้นประเด็นวินัยการจัดการขยะ 

และคุณธรรม 4 ประการ ให้ขยายผลในวงกว้างร่วมกับภาคีเครือข่าย 

                    
 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

  ประชุมภาค ีCo Brand หารอืความร่วมมอืขับเคล่ือนองค์กรคณุธรรมด้วยทุนชวิีตพลงับวก เมือ่
วันที่ 6 ธันวาคม  2561  ณ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
โดยเป็นการประชุมเพื่อรายงานการขับเคลื่อนคุณธรรม และวางแผนการขับเคลื่อนงานใน ปีงบประมาณ 
2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กร Co brand  ทั้ง 19 องค์กร มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 33 คน 15 องค์กร ซึ่งจะมี
แนวทางการขับเคลื่อนงานในปี 2562 คือ มี 3 แนวทาง ได้แก่ 1) เป้าหมายร่วม (คุณธรรม 4 ประการ) สร้าง
การเปลี่ยนแปลงคนในองค์กร กว่า 19 องค์กรชั้นน�า ให้เป็นแบบอย่างชี้น�าองค์กรอื่นๆ 2) น�าเสนอแนวทาง
และกิจกรรมส�าคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมที่เป็นประเด็นร่วม เช่น สร้างกระแสสังคม Viral Clip ความดี 
เป็นต้น 3) เชือ่มโยงเป็นเครอืข่ายทางสงัคม แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ช่วยเหลอืแบ่งปนัทรพัยากรร่วมกนั เชน่ แสดง
พลังในงานสมชัชาคณุธรรมภาคและสมชัชาชาติ การสร้างรายการ “เยีย่มบ้าน Co-brand” การร่วมโครงการ 

“ตามรอยพระราชา” ใน 81 ศูนย์เรียนรู้ การเป็นภาคีหน่วยงานร่วมสร้างหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม
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  ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับเสถยีรธรรมสถาน ประกาศเจตนารมณ์ขบัเคลือ่นสงัคม
คุณธรรม ชู “เสถียรธรรมสถาน เป็น Spiritual Model” ต้นแบบสังคมแห่งการยุติความรุนแรง พร้อม
ขยายผลสู่ภาคีองค์กรคุณธรรม  ในวันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ณ เสถียรธรรมสถาน ซึ่งแม่ชีศันสนีย์ 
เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในงานสัมมนาภาคี
เครือข่ายสตรีคือสติ “สร้างสติสู่สตรี...สร้างสุขสู่สังคม” ยกระดับความสุข 3 ขั้น สุขง่ายใช้น้อย  สุขเมื่อสร้าง 
สุขเมื่อให้ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วย อาคารธรรมาศรม ณ เสถียรธรรมสถาน

•••

ยุทธศาสตร์ที่ 5   

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับนานาชาติ (อาเซียน)
 

ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
“เสวนาวิชาการ: จิตอาสาอาเซียน: เรียนรู้ เข้าใจ และก้าวไปด้วยกัน” ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 

2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานจ�านวน 80 คน กิจกรรมในงานประกอบไป

ด้วย 1) การเสวนาวิชาการ: “จิตอาสาอาเซียน: เรียนรู้ เข้าใจ และก้าวไปด้วยกัน”แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง

การขับเคลื่อนจิตอาสาในอาเซียนและทิศทางในอนาคต และ 2) เวทีเปิดตัวหนังสือ “จิตอาสาอาเซียน” น�า

เสนอประสบการณ์การลงพืน้ทีศ่กึษาองค์กรทีข่บัเคลือ่นงานจติอาสาในอาเซยีน และข้อค้นพบจากการศกึษา

ของคณะนักวิจัยในโครงการวิจัยจิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทร

                    

•••
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การประเมินศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก�าหนดกรอบการประเมินประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่  1 : ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ�า งานตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)

องค์ประกอบท่ี 2 : ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

องค์ประกอบที่ 3 : ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด  หรือการบูรณาการ  การด�าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base)

องค์ประกอบที ่4 : ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและพฒันานวตักรรมในการบรหิารจดัการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ  (Innovation Base) รวมทั้ง
การก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการเพื่อไปสู่ระบบราชการ  4.0

องค์ประกอบท่ี 5 : ศักยภาพในการด�าเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
(Potential Base) 

สรุปผลการประเมินศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Function 
Base

Agenda 
Base

Area Base Innovation 
Base

Potential 
Base

สรุปผล 
การประเมินองค์กร

สูงกว่า 
เป้าหมาย 



สูงกว่า 
เป้าหมาย 



- สูงกว่า 
เป้าหมาย 



สูงกว่า 
เป้าหมาย 



ระดับ 
คุณภาพ 


หมายเหตุ : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 หมายถึง ผลด�าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67) 
 หมายถึง  ผลด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 - 67)
 หมายถึง  ผลด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต�่ากว่าร้อยละ 50)   
สรุปผลการประเมินภาพรวม
 หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มีผลต่อการด�าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายองค์ประกอบที่ประเมิน
 หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการด�าเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ครบทุกองค์ประกอบ 
  ที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต�่ากว่าเป้าหมาย 
 หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนท่ีมีผลการด�าเนินงานอยู ่ในระดับต�่ากว่าเป้าหมาย ในองค์ประกอบ 
  ในองค์ประกอบหนึง่ (แม้ว่าจะได้รบัการประเมนิในองค์ประกอบอ่ืนในระดบัเป็นไปตามเป้าหมายหรือสงูกว่าเป้าหมาย) 
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รายละเอียดการประเมินองค์กร

องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

ผล
ประเมิน 
(รายตัว 
ชี้วัด) 

สรุปผล
ประเมิน  
(รายองค์
ประกอบ) 

1. Function 
Base 

1.1  มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
      1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
(ไม่มีการประเมินผลตัวชี้วัดนี้)  



      1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม 1) ส่งเสริมให้มีตัวอย่าง
บุคคลต้นแบบในการท�า 
ความดี มีการประชาสัมพันธ ์
เผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 
ของศูนย์คุณธรรมเพื่อเป็น
ตัวอย่างกับเยาวชนและ
คนในสังคม โดยบุคคล/ 
องค์กร ได้รับการยกย่อง
ด้านคุณธรรมมีจ�านวน
ไม่น้อยกว่า 100 คนหรือ
องค์กร
2) การจัดสมัชชาคุณธรรม 
โครงการต่าง ๆ ผ่าน 
ศูนย์คุณธรรม และการ 
ขับเคลื่อนคุณธรรม 
ความดีทุกภาคส่วนของ
สังคมทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน ภาคประชาสังคม   
ภาคประชาชน

ด�าเนินงานตามเป้า
หมายครบถ้วน 



1.2 การขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชา
คุณธรรม  
    1.2.1 จ�านวนองค์กรเครือข่ายที่ร่วม
ขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม 

200 องค์กรเครือข่าย 210 องค์กรเครือข่าย 

    1.2.2 ร้อยละขององค์กรเครือข่าย
ที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
ตามตัวชี้วัด 1.2.1 น�าองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมไป
ใช้ประโยชน์ในองค์กรเครือข่ายของตน

ร้อยละ 50 ร้อยละ 57.14 
(120/210)



1.3 จ�านวนองค์ความรู้ใหม่ที่พัฒนาแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
เผยแพร่สู่สาธารณะ

21 เรื่อง 21 เรื่อง 

1.4 ความส�าเร็จในกระบวนการพัฒนา
มาตรฐานและกระบวนการรับรอง
มาตรฐานขององค์กรคุณธรรมในระดับ
ต่าง ๆ 

จ�านวนองค์กรที่ได้รับ
การส่งเสริมคุณธรรมเข้า
ร่วมกระบวนการประเมิน
ผลและรับรองมาตรฐาน
องค์กรคุณธรรม 350 
องค์กร และจัดท�ารายงาน
สถานการณ์คุณธรรม
ประจ�าปี 

จ�านวนองค์กรที่ได้รับ
การส่งเสริมคุณธรรม
เข้าร่วมกระบวนการ
ประเมินผลและรับรอง
มาตรฐานองค์กร
คุณธรรม 485 องค์กร
และจัดท�ารายงาน
สถานการณ์คุณธรรม
ประจ�าปี
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

ผล
ประเมิน 
(รายตัว 
ชี้วัด) 

สรุปผล
ประเมิน  
(รายองค์
ประกอบ) 

2. Agenda 
Base

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน



2.1.1 ร้อยละการด�าเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่
ทันต่อสถานการณ์

ร้อยละ 100 ไม่มีประเด็นส�าคัญต้อง
ชี้แจง



3. Area Base - ไม่มีตัวชี้วัด-

4. Innovation 
Base

4.1 ระดับความส�าเร็จของการส�ารวจ
ความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

ร้อยละ 80 และองค์การ
มหาชน เสนอรายงาน
ผลการปรับปรุงงาน
ตามผลการส�ารวจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ต่อคณะกรรมการองค์การ
มหาชน

ร้อยละ 85.60 และ
องค์การมหาชนเสนอ
รายงานผลการปรับปรุง
งานตามผลการส�ารวจ
ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ต่อคณะกรรมการ
องค์การมหาชน  
วันที่ 21 ส.ค.62 

 

4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการ
ใช้จ่ายเงิน

ร้อยละ 96 ร้อยละ 100 (ปรับตาม
เงื่อนไขตัวชี้วัด) 



4.3 ระดับการพัฒนาด้านการก�ากับดูแล
กิจการ

4 คะแนน 4.9000 คะแนน 

4.4 การประเมินประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรม 
เรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดระดับ
คุณธรรมจริยธรรม

ด�าเนินงานตามข้อเสนอ
ขององค์การมหาชน
ร้อยละ 100 

ด�าเนินงานตามข้อเสนอ
ขององค์การมหาชน
ร้อยละ 100



5. Potential 
Base

5.1 การจัดท�าและด�าเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบ
ก้าวกระโดด ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เรื่อง Green Office น�า
เทคโนโลยี มาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษ
ในองค์กร และปรับใช้ระบบ E-meet-
ing ทั้งในส่วนของการประชุมภายใน 
การประชุมคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการและการปฏิบัติงาน 

ด�าเนินการตามแผนฯ  
ร้อยละ 100 

ด�าเนินการตามแผนฯ 
ร้อยละ 100

 

ผลประเมินรายตัวชี้วัด

	หมายถึง   ผลด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)  

	หมายถึง   ผลด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน) 

ผลประเมินรายองค์ประกอบ  

	หมายถึง   ผลด�าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67) 

	หมายถึง   ผลด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 - 67)

	หมายถึง   ผลด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินต�่ากว่าร้อยละ 50



72 

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

2
AN

NU
AL

 R
EP

O
RT

 2
01

9

รายงานผลการสำารวจความพึงพอใจ  
และพัฒนาการให้บริการของภาคีเครือข่าย  
ผู้รับบริการต่อศูนย์คุณธรรม   
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ระดบัความส�าเรจ็ของการส�ารวจความพงึพอใจและพฒันาการให้บรกิาร (เป้าหมาย 80%)

ระดับความส�าเร็จของความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการจากคะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์
คณุธรรมสงูกว่าเป้าหมายและอยูใ่นระดบั “มากทีส่ดุ” (ค่าเฉลีย่ 85.6%) โดยระดบัความส�าเรจ็ในกลุม่องค์กร
หน่วยงานและเครือข่าย (86.5%) สูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไป (83.7%)  และเมื่อจ�าแนกตามกลุ่มย่อยพบว่า 

ระดับความส�าเร็จสูงกว่าเป้าหมายแทบทุกกลุ่ม

องคกรหนวยงานและเครือขาย (n=408)
86.5%

ภาพรวม
(n=212)

85.6%

ภาพรวม (n=620)
คาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 100)

n หมายถึง จำนวนตัวอยาง

87.0%

ภาครัฐ/การศึกษา
(n=296)

77.8%

ภาพประชาสังคม
(n=9)

87.7%

ภาพชุมชน
(n=26)

85.2%

ภาพธุรกิจ/เอกชน
(n=77)

เปาหมาย 80%

ประชาชนทั่วไป (n=212)
83.7%

ภาพรวม
(n=212)

81.8%

ต่ำกวา 20 ป
(n=66)

84.4%

20-29 ป
(n=27)

83.5%

30-39 ป
(n=17)

84.1%

40-49 ป
(n=29)

84.9%

50 ปขึ้นไป
(n=73)

เปาหมาย 80%

ระดบัความส�าเรจ็ของการส�ารวจความพงึพอใจและพฒันาการให้บรกิาร ผลการส�ารวจความพงึพอใจ

ของภาคีเครือข่ายผู้รับบริการโดยรวมต่อศูนย์คุณธรรมสูงกว่าค่าเป้าหมายและอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (ร้อย

ละ 85.6) โดยระดับความส�าเร็จในกลุ่มองค์กรหน่วยงานและเครือข่าย (ร้อยละ 86.5) สูงกว่ากลุ่มประชาชน

ทั่วไป (ร้อยละ 83.7) 
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ความพึงพอใจต่อศูนย์คุณธรรม จ�าแนกบทบาทหน้าที่

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับ “มาก-มากที่สุด” ต่อแต่ละบทบาทหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม โดยการ
แสดงบทบาทหน้าที่ด้านการให้บริการตามค่านิยมองค์กรและประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลของศูนย์คุณธรรม 
ได้รบัความพงึพอใจมากกว่าบทบาทด้านอ่ืน ขณะทีก่ารประชาสมัพนัธ์ข้อมลู/ข่าวสารอย่างต่อเนือ่งและพอเพยีง 
ได้รับความพึงพอใจน้อยกว่าเรื่องอื่น

ภาพรวม (n=620) คาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 )
1. ดานการติดตอประสานงาน/

ขั้นตอนการใหบริการ (Process)

2. ดานการใหบริการตามคานิยมองคกร

1.1 ความสะดวก/รวมเร็วในการติดตอ/ประสานงาน 4.18

1.2 ความสะดวก/รวมเร็วของขั้นตอนในการใชบริการ 4.15

2.1 การใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Leadership) 4.36

2.2 การใหความชวยเหลือ (Altruism) 4.35

2.3 ใหบริการเต็มความสามารถและ
รับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility 4.37

2.4 ความชัดเจนและเพียงพอในการใหขอมูล/
คำแนะนำ/คำปรึกษา (Originality) 4.25

2.5 ความสุภาพของกิริยา/มารยาท

หมายเหตุ ความพึงพอใจตอแตละประเด็นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
n หมายถึง จำนวนตัวอยาง

4.51

ภาพรวม (n=620) คาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 )
3. ดานบทบาทหนาที่

3.983.1 การประชาสัมพันธขอมูล/ขาวสาร
อยางตอเนื่องและเพียงพอ

4.10

4.21

4.23

4.19

4.1 ไดความรูไปพัฒนาใหเปนองคกรคุณธรรม 4.30

4.2 ไดความรูไปถายทอดและขับเคลื่อน
ใหเกิดองคกรเครือขายคุณธรรม 4.28

4.3 ไดความรูไปใชในชีวิตประจำวัน 4.34

3.2 การเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
นโยบายการสงเสริมคุณธรรมของรัฐบาล

3.3 การเผยแพรความรู
เพื่อสงเสริมใหเกิดองคกรคุณธรรม

3.4 การเผยแพรความรูเรื่องคุณธรรมทั่วไป
อยางตอเนื่องและมากขึ้น

3.5 การแสดงบทบาทที่ชัดเจนในการสนับสนุน
ใหเกิดองคกรคุณธรรมและสังคมคุณธรรม

4. ดานประโยชนที่ไดรับจากขอมูลของศูนยคุณธรรม

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คุณธรรม ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการติดต่อประสานงาน/ 

ขัน้ตอนการให้บรกิาร 2) ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าท่ีศนูย์คณุธรรมตามค่านิยมองค์กร 3) ด้านบทบาทหน้าท่ี

ของศูนย์คุณธรรม 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากศูนย์คุณธรรม โดยมีผลความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด 

ด้านการให้บรกิารตามค่านยิมองค์กร ความสภุาพของกริยิา/มารยาท (Mastery) ของเจ้าหน้าทีศู่นย์คณุธรรม 

(ค่าเฉลี่ย 4.51) และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากความรู้ของศูนย์คุณธรรมในการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน  

(ค่าเฉลี่ย 4.34) น�าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.30) และน�าไปขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่าย

คุณธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.28) ตามล�าดับ
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ความเชื่อมั่นต่อศูนย์คุณธรรมตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของศูนย์ตุณธรรมในระดับ “มากที่สุด” โดยเชื่อมั่นต่อ
เป้าหมายในการเป็นองค์กรต้นแบบของการส่งเสริมคุณธรรมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.38)

หมายเหตุ ความเชื่อมั่นตอแตละประเด็นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
n หมายถึง จำนวนตัวอยาง

ภาพรวม (n=620) คาเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5 )
(วิสัยทัศน) สงเสริมและขับเคลื่อนเครือขายทางสังคม ดวยองคความรูและนวัตกรรม สูสังคมคุณธรรม

4.32(เปาหมาย) การสงเสริมคุณธรรมใหประชาชนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค
เพื่อประโยชนของสังคมสวนรวมและประเทศชาติ

4.28

4.38

4.33

(เปาหมาย) การเปนองคกรตนแบบของการสงเสริมคุณธรรม

ความเชื่อมั่นโดยรวมตอศูนยคุณธรรม

ผูร้บับรกิารมคีวามเชือ่มัน่โดยรวมต่อศนูย์คณุธรรมในระดบัมากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ 4.33) โดยมคีวามเชือ่มัน่

ต่อเป้าหมายของศูนย์คุณธรรมในการเป็นองค์กรต้นแบบของการส่งเสริมคุณธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.38) 

การส่งเสริมคุณธรรมให้ประชาชนมีจิตส�านึกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วน

รวมและประเทศชาติ (ค่าเฉลี่ย 4.32) และวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทาง

สังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม (ค่าเฉลี่ย 4.28) 



รายงานสถานะการเงิน  
ประจำาปีงบประมาณ 2562 
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       (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์   2562  2561

 สินทรัพย์หมุนเวียน      

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    8,235,155.46  4,043,348.99 

  ลูกหนี้อื่นระยะสั้น     3,968,554.34    2,212,553.11 

  เงินลงทุนระยะสั้น    18,274,506.77   18,000,889.65 

  วัสดุคงเหลือ    340,865.70   268,726.67 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   19,324.16   189,766.52 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   30,838,406.43   24,715,284.94 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

  ลูกหนี้อื่นระยะยาว      200.00   200.00 

  อาคาร และอุปกรณ์    987,240.06   1,166,161.08 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   43,114.60  57,242.40 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,030,554.66   1,223,603.48 

รวมสินทรัพย์   31,868,961.09   25,938,888.42 

หนี้สิน      

 หนี้สินหมุนเวียน    

  เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น    1,907,272.28   2,559,893.03 

  เงินรับฝากระยะสั้น     422,028.23   208,611.85 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน   2,329,300.51   2,768,504.88 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน      

  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว    4,367,814.70   3,259,063.19 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   4,367,814.70   3,259,063.19 

รวมหนี้สิน   6,697,115.21   6,027,568.07 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   25,171,845.88   19,911,320.35 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน      

  ทุน    64,169,405.33   64,169,405.33 

  รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม   (38,997,559.45)  (44,258,084.98)

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   25,171,845.88   19,911,320.35  

 

รายงานสถานะการเงิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
งบแสดงฐานะทางการเงิน      

ณ วันที่ 30  กันยายน 2562    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้  
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน   

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562  

       (หน่วย : บาท)

     2562  2561

รายได้จากการด�าเนินงาน      

  รายได้จากงบประมาณ    59,216,500.00   57,105,800.00 

  รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค    1,600,000.00   73,308.00 

  รายได้อื่น    13,014,111.47    482,555.12 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน    73,830,611.47   57,661,663.12 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน      

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร    18,687,360.43    21,205,875.27 

  ค่าตอบแทน    55,000.00   27,200.00 

  ค่าใช้สอย    8,553,838.52    8,655,731.34 

  ค่าวัสดุ    229,236.74   464,966.38 

  ค่าสาธารณูปโภค    1,106,245.30   1,053,606.25 

  ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย    413,654.82   500,584.58 

  ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอื่นและบริจาค    39,524,714.13   42,746,211.90 

   ค่าใช้จ่ายอื่น    36.00   2,981.25 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน   68,570,085.94   74,657,156.97 

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   5,260,525.53  (16,995,493.85)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้  
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ช่องทางการติดต่อและการให้บริการประชาชน



ที่ตั้ง  

ถนนพหลโยธิน

ถน
น
สุทธิสารวิน

ัยฉัย

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ

ถนน
ราชป

รารถ

สนามกีฬาไทย-ญี่ปุน

สนามกีฬา ทบ.

โรงพยาบาล
ทหารผานศึก

ปมนํ้ามัน CMMU

ไปถน
น
พ
ระราม 9

ทางดวนดินแดง

ถน
น
ดิน

แดง

ถนนวิภาวดีรังสิต

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)  

ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   

โทรศัพท์ 0-2644-9900   

โทรสาร 0-2644-4901-3   

e-mail : info@moralcenter.or.th

5 ช่องทางการติดต่อของศูนย์คุณธรรม 
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ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
เลขท่ี 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) 

ช้ัน 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901

รายงานประจําป 2562
ANNUAL REPORT 2019
ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
Center for Morality Promotion (Public Organization)

คุณธรรมคุณทําได
ทําดีไดไมตองเด๋ียว


