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สารจากประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม

วีระ โรจน์พจนรัตน์

ปี ี2564 การทำงานของศูนูย์ค์ุณุธรรม 

มีคุวามสอดคุล้้องกับย์ุทธศูาสตร์ชาติแล้ะ

แผนระดับที� 2 ต่าง ๆ ทั�งแผนแม่บทภาย์ใต้

ย์ุทธศูาสตร์ชาติ แผนการปีฏิิรูปีปีระเทศู 

แผนพััฒนาเศูรษฐกิจแล้ะสังคุมแห่่งชาติ 

รวมทั�งแผนระดับที� 3 แผนแม่บทส่งเสริม

คุุณธรรมแห่่งชาติ ซึ่่�งเช่�อมโย์งแล้ะสะท้อน

ภาพับทบาทภารกิจของศููนย์์คุุณธรรมได้

อย์่างชัดเจน
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 โดย์เฉพัาะกิจกรรมการปฏิิรูปประเทศูที�ส่งผู้ลตี่อประชาชนอย่์าง

มีนัย์สำคัุญ	 (Big	 Rock)	 ในกิจกรรมปฏิิรูปที�	 1	 การส่งเสริมคุุณธรรม	

จริย์ธรรมในทุกช่วงวัย์	 ผู่้านการปฏิิรูปอุตีสาหกรรมบันเทิง	 และการใช�

กลไกร่วมระหว่างภาคุรัฐและเอกชนในการขับเคุลื�อน	 (BR1301)	 ซึ่่�งมี 

เป้าหมาย์ของกิจกรรม	ให�คุนไทย์มีคุุณธรรม	จริย์ธรรม	คุ่านิย์มในการอย์ู่ร่วมกัน

อย์่างสันตีิสุข	 โดย์ศููนย์์คุุณธรรมได�ดำเนินการพััฒนาดัชนีชี�วัดคุุณธรรม/ 

ทุนชีวิตี	 การถอดบทเรีย์นชุมชนท�องถิ�นคุุณธรรมตี�นแบบเป็นแหล่ง

เรีย์นรู�ด�านคุุณธรรม	 200	 แห่ง	 และการคุ�นหา	 บุคุคุล	 ชุมชน/องค์ุกร	 

สื�อคุุณธรรมสร�างสรรคุ์ที�มีพัฤตีิกรรมด�านคุุณธรรมคุวรคุ่าแก่การย์กย์่อง	

รางวลัคุณุธรรมอวอรด์	ป	ี2564	รวมถง่การศู่กษาแนวคุดิและคุวามเปน็ไปได� 

ในการปรบัใช�กลไกระบบเคุรดิตีสงัคุม	(Social	Credit)	โดย์การขบัเคุลื�อนงาน 

ตีามกิจกรรมปฏิิรูปประเทศูดังกล่าว	 ส่งผู้ลให�เกิดการขย์าย์ผู้ลงานด�าน 

การส่งเสริมคุุณธรรมอย์่างกว�างขวางในสังคุมไทย์

ในปีที�สองของการบริหารโดย์คุณะกรรมการศููนย์์คุุณธรรมชุดปัจจุบัน	 ถ่งแม�จะเป็นปีที�ตี�องปฏิิบัตีิ

ภารกิจท่ามกลางสถานการณ์ของการแพัร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	แตี่ผู้ลงานของศููนย์์คุุณธรรมก็มีคุวาม

เป็นรูปธรรมในทุกระดับ	 ตีั�งแต่ีระดับย่์อย์ที�สุดของสังคุมจนถ่งระดับนโย์บาย์	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบพัี�

เลี�ย์งในชุมชน	ในโคุรงการชุดแผู้นงานคุรอบคุรัวไทย์ไร�คุวามรุนแรง	การจัดอบรมพััฒนาศูักย์ภาพั	“วิทย์ากร

ส่งเสริมคุุณธรรม”	 เพัื�อสนับสนุนการขับเคุลื�อนคุุณธรรมระดับจังหวัด	 การจัดสมัชชาคุุณธรรมและตีลาดนัด

คุุณธรรมระดับจังหวัดในภูมิภาคุ	4	จังหวัดนำร่อง	และสมัชชาคุุณธรรมระดับชาตีิ	คุรั�งที�	11	การพััฒนาดัชนี

ชี�วัดคุุณธรรม	การราย์งานสถานการณ์คุุณธรรมในสังคุมไทย์	การพััฒนาองคุ์กรคุุณธรรมสู่มาตีรฐานคุุณธรรม 

และกระบวนการรับรององคุ์กรคุุณธรรม	ซึ่่�งกิจกรรมเหล่านี�ส่งผู้ลให�ศููนย์์คุุณธรรมได�รับการย์อมรับในการมุ่งมั�น 

พััฒนาคุวามดีในสังคุม	 และทำให�ได�รับคุวามไว�วางใจ	 ให�เป็นหน่วย์งานเกี�ย์วข�องหลักในแผู้นแม่บทย์่อย์ 

ในระดับชาตีิในปีตี่อๆ	ไป

ผู้มขอขอบคุุณคุณะกรรมการศููนย์์คุุณธรรม	 คุณะอนุกรรมการ	 ผูู้�ทรงคุุณวุฒิ	 และภาคุีเคุรือข่าย์ทาง

สงัคุมทกุภาคุส่วน	ผูู้�มีบทบาทสำาคัุญในการสนับสนนุการดำาเนนิงานของศููนย์์คุุณธรรม	ผูู้�บรหิารและเจ�าหน�าที�

ศูนูย์์คุณุธรรมที�เป็นกำาลงัหลกัในการขบัเคุลื�อนภารกิจส่งเสรมิคุณุธรรม	เป็นองค์ุกรเลก็ที�มบีทบาทสำาคุญั	ทำาให�

เกดิผู้ลกระทบต่ีอสงัคุมในวงกว�าง	สามารถเป็นเคุรื�องมอืของรฐัในการชี�นำาสงัคุมไทย์สูส่งัคุมคุณุธรรมได�อย่์าง

มีประสิทธิภาพั	

	 วีระ	โรจน์พัจนรัตีน์	 

	 ประธานกรรมการศููนย์์คุุณธรรม
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สารจากผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

 

“ก้าวที่กระโดดของศูนย์คุณธรรม”

ศููนย์์คุุณธรรมขับเคุล่้�อนงานด้าน

คุุณธรรมร่วมกับ 6 เคุร่อข่าย์ทางสังคุม 

ได้แก่ 1) ภาคุรัฐ/รัฐวิสาห่กิจ 2) ภาคุ

ธุรกิจแล้ะเอกชน 3) ศูาสนา 4) ชุมชน 

ปีระชาสังคุม คุรอบคุรัว 5) ส่�อมวล้ชน 

แล้ะ 6) สถาบันการศู่กษา/วิชาการ 

ที�นำมาสู่การมุ่งเป้ีาเป็ีนทิศูทางของ 

ศููนย์์คุุณธรรม ทำให่้ในปีี 2564 มีผล้งาน

เปี็นที�ปีระจักษ์ ดังนี�
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สมัชชาคุุณธรรมแห่งชาตีิ	คุรั�งที�	11	ภาย์ใตี�กรอบแนวคุิด	Sustainability	with	Moral:	New	Moral	

New	Normal	“คุุณธรรมวิถีใหม่	สู่การพััฒนาที�ย์ั�งย์ืน”	ในรูปแบบ	Virtual	Event	และสมัชชาคุุณธรรม	4	

จงัหวดันำร่อง	ใน	4	ภูมภิาคุ	ซึ่่�งภาคีุเคุรือข่าย์ได�ร่วมกนัประกาศูเจตีนารมณ์	เพัื�อเดนิหน�าขับเคุลื�อน	เคุรือข่าย์ 

ทางสังคุมคุุณธรรมทั�วทั�งจังหวัด	 โดย์ใช�ระบบการสร�างพัลังบวกในการส่งเสริมคุุณธรรม	 (โชว์	 แชร์	 เชื�อม)	 

ภาย์ใตี�แนวคุดิ	Honey	Bee	Model	เพัื�อขย์าย์ฐานคุวามด	ีเปรีย์บเสมอืนการนำธรรมชาตีขิองผู้่�ง	ที�ตีอมเฉพัาะ

ดอกไม�	และทำหน�าที�ขย์าย์ผู้ลเกสรดอกไม�ออกไปในวงกว�าง	เป็นการนำสิ�งดีงามจากที�หน่�งไปสู่อีกที�หน่�ง	ซึ่่�ง

สามารถใช�ได�กับบริบทองคุ์กรของศููนย์์คุุณธรรม	 (องคุ์การมหาชน)	 และภาคุีเคุรือข่าย์ที�ผู้สานพัลังสร�างแนว

ร่วมคุนดี	และคุวามดี	สู่การขับเคุลื�อนมิตีิสังคุมด�านคุุณธรรม	

“Moral	Business	Forum	2020	ธุรกิจคุู่คุุณธรรม	นำไทย์	ฝ่่าวิกฤตีสู่คุวามย์ั�งย์ืน”	เป็นการทำงาน

ร่วมกับภาคุธุรกิจในการแชร์ประสบการณ์ทำงานเพัื�อสร�างแรงบันดาลใจภาย์ใตี�ชีวิตีวิถีใหม่	 (New	Normal)	

โดย์ม	ี50	องคุก์รธรุกจิคุณุธรรมตี�นแบบ	ที�ให�คุวามสำคุญัในการสง่เสรมิคุณุธรรมในองคุก์ร	การบรหิารจดัการ

องคุ์กรที�มีธรรมาภิบาลสู่การเป็นองคุ์กรธุรกิจคุุณธรรมที�ตีอบสนองตี่อการพััฒนาที�ย์ั�งย์ืน	

“การพััฒนาดัชนีชี�วัดคุุณธรรม”	 คุรั�งแรกในประเทศูไทย์	 โดย์การพััฒนาเคุรื�องมือและสำรวจ

สถานการณ์คุุณธรรมด�วย์ตีัวชี�วัดคุุณธรรมของคุนไทย์วัย์ทำงาน	ช่วงอาย์ุ	25-40	ปี	ใน	5	ด�าน	คุือ	พัอเพัีย์ง	

วนิยั์	สจุรติี	จติีอาสา	และกตีญัญูู	เปน็การวดัระดบับคุุคุล	และมกีารออกแบบ	“มาตีรฐานคุณุธรรม”	ที�สอดคุล�อง

กับดัชนีชี�วัดคุุณธรรม	 การจัดทำราย์งานสถานการณ์คุุณธรรมมาอย่์างตี่อเนื�อง	 และการสำรวจสถานการณ์

ตี�นทุนชีวิตี	(Life	Asset)	ของเด็กและเย์าวชนไทย์	ช่วงอาย์ุ	12-25	ปี	ด�วย์แบบสำรวจตี�นทุนชีวิตีตีลอดระย์ะ

เวลาเกือบ	10	ปี	ซึ่่�งผู้ลจากการดำเนินการดังกล่าว	ทำให�ศููนย์์ได�รับคุวามไว�วางใจจากคุณะรัฐมนตีรี	 ให�เป็น

หน่วย์งานหลักของประเทศูในกิจกรรมการปฏิิรูปประเทศูที�ส่งผู้ลตี่อประชาชนอย์่างมีนัย์สำคัุญ	 (Big	 Rock)	

ในปี	 2564-2565	 ทั�งในการพััฒนาดัชนีชี�วัดคุุณธรรม/ทุนชีวิตี	 และการศู่กษาแนวคุิดและคุวามเป็นไปได�ใน

การปรับใช�กลไกระบบเคุรดิตีสังคุม

ศููนย์์มี	 Visibility	 ของการเป็นองค์ุกรชั�นนำด�านสื�อส่งเสริมคุุณธรรม	

ภาย์ใตี�แนวคุิด	 “คุุณธรรม	 คุุณทำได�”	 จากผู้ลงานการสื�อสารผู้่านช่องทาง

ตี่าง	 ๆ	 ทั�งในรูปแบบ	On	 Air	 และ	 Online	 และหลักสูตีรการอบรมผู้่าน 

สื�อออนไลน	์ทำให�ประชาชนได�รบัรู�	และสามารถเข�าถ่งกจิกรรมด�านการสง่เสรมิ 

คุุณธรรมอย์่างกว�างขวาง	 รวมถ่งการที�ศููนย์์ได�จัดให�มีการมอบรางวัล 

สื�อสร�างสรรคุ์คุุณธรรมอวอร์ด	ปี	2563	(Moral	Media	Award	2020)	แก่ 

สื�อสร�างสรรคุ์ฯ	 ที�ได�รับการคุัดเลือกจากคุณะกรรมการผูู้�ทรงคุุณวุฒิ

ด�านสื�อสารมวลชน	 9	 ประเภท	 และร่วมกับผูู้�ผู้ลิตีราย์การ	 SUPER	 100	 

อัจฉริย์ะเกินร�อย์	 ประกาศูย์กย่์องบุคุคุลผูู้�สร�างแรงบันดาลใจที�มีพัฤติีกรรม 

ด�านคุุณธรรมคุวรคุ่าแก่การย์กย์่อง	21	บุคุคุลคุุณธรรมตี�นแบบ	
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ด�านการพััฒนาคุุณภาพัและศูักย์ภาพัภาย์ในองคุ์กร	 ศููนย์์มีการ
ดำเนินงานจนเป็นที�ประจักษ์	นับจากปี	2562	ที�ศููนย์์ได�รับรางวัลตี่อตี�าน
การทุจริตี	 รางวัลเลิศูรัฐระดับดี	 หมวดรางวัลสาขาการบริหารราชการ
แบบมสีว่นรว่ม	ประเภทรางวัลสมัฤทธิ�ผู้ลประชาชนมีสว่นรว่ม	(Effective	
Change)	 จากผู้ลงาน	 โคุรงการส่งเสริมเคุรือข่าย์ภาคุประชาสังคุม 
ตี่อตี�านการทุจริตีด�วย์วิถีวัฒนธรรม	 การได�รับผู้ลการประเมินจาก
สำนักงาน	 ก.พั.ร.	 ในระดับคุุณภาพั	 3	 ปีซึ่�อน	 โดย์ในปี	 2562-2563	 
อย์ู่ในระดับดีมากและระดับย์อดเย์ี�ย์มในปี	 2564	 รวมถ่งผู้ลการประเมิน	
คุุณธรรมและคุวามโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย์งานภาคุรัฐ	 (ITA)	
จากสำนักงาน	ป.ป.ช.ระดับ	A	ในปี	2563	และ	2564	

ในด�านการประพัฤติีตีนด�านคุุณธรรม	 ซึ่่�งเป็นอัตีลักษณ์ที�โดดเด่นของชาวศููนย์์ในการร่วมสร�างสรรค์ุ
กิจกรรมด�านคุุณธรรม	ทำให�ได�รับผู้ลการประเมินเป็นองคุ์กรคุุณธรรมตี�นแบบอย์่างตี่อเนื�อง	และในปี	2564	
คุณะกรรมการส่งเสริมคุุณธรรมแห่งชาตีิมอบโล่รางวัลคุุณธรรมตี�นแบบโดดเด่น	 ประเภท	 “องคุ์กรคุุณธรรม
ตี�นแบบโดดเด่น”	 จากการคัุดเลือกและมอบเกีย์รตีิบัตีรประกาศูย์กย่์องศููนย์์คุุณธรรมเป็นองคุ์กรคุุณธรรม	
ประจำปี	 2564	 ระดับองคุ์กรคุุณธรรมตี�นแบบโดดเด่นของกระทรวงวัฒนธรรม	ตีามโคุรงการส่งเสริมชุมชน	
องคุ์กร	อำเภอ	และจังหวัดคุุณธรรม	

ทั�งหมดทั�งมวลนี�เป็นการดำเนินงานที�ศููนย์์คุุณธรรมมุ่งมั�นให�เกิดข่�นในสังคุมไทย์	 ภาย์ใตี�วิสัย์ทัศูน์ 
ศูนูย์ค์ุณุธรรม	“สง่เสรมิและขับเคุลื�อนเคุรือขา่ย์สงัคุมด�วย์องค์ุคุวามรู�และนวัตีกรรม	สูสั่งคุมคุณุธรรม”	โดย์ที�
การทำงานปี	 2564	 ยั์งคุงเป็นการทำงานท่ามกลางภาวะการแพัร่ระบาดของไวรัส	 COVID-19	 ทำให�ศููนย์์
คุณุธรรมตี�องปรบักระบวนการทำงานให�สอดคุล�องกบัสถานการณอ์ย์า่งทนัทว่งท	ีโดย์วางแผู้นการทำงานเปน็	
Plan	A	การทำงานแบบ	Onsite	ในสถานการณ์ปกตีิ,	Plan	B	การทำงานแบบไฮบริดออนไลน์	โดย์การผู้สม
ผู้สานกระบวนการทำงานในพัื�นที�โดย์เคุรอืขา่ย์ในพัื�นที�	และการใช�ระบบออนไลนใ์นการสร�างสรรคุเ์วทปีระชมุ
สัมมนา	และ	Plan	C	กระบวนการทำงานในรูปแบบออนไลน์ทั�งหมด	ซึ่่�งทำให�ประชาชนมีส่วนร่วมและเข�าถ่ง
ได�มากข่�น	ซึ่่�งทำให�การส่งเสริมคุุณธรรมเกิดผู้ลสัมฤทธิ�ตีามเป้าหมาย์ที�กำหนด

ผู้มขอขอบพัระคุุณรัฐมนตีรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 คุณะกรรมการปฏิิรูปประเทศูด�านวัฒนธรรม	
กีฬา	 แรงงานและการพััฒนาทรัพัย์ากรมนุษย์์	 คุณะกรรมการส่งเสริมคุุณธรรมแห่งชาตีิ	 คุณะกรรมการ 
ศูนูย์ค์ุณุธรรม	และภาคีุเคุรอืขา่ย์ทางสงัคุมที�รว่มสนบัสนนุการขับเคุลื�อนภารกิจของศูนูย์์คุณุธรรม	และขอขอบคุณุ 
เจ�าหน�าที�ศููนย์์คุุณธรรมทุกคุนที�มีคุวามมุ่งมั�น	 ทุ่มเทในการทำงาน	 ไม่ว่าจะตี�องเผู้ชิญกับภาวะย์ากลำบาก
เพัีย์งใด	แตี่ทุกคุนมีหัวใจเดีย์วกัน	ที�มุ่งสร�างสรรคุ์สังคุมไทย์	เพัื�อให�	“คุนดีมีพัื�นที�ย์ืน	คุวามดีมีพัื�นที�ในสังคุม”

	 รองศูาสตีราจารย์์	นาย์แพัทย์์สุริย์เดว	ทรีปาตีี	  

	 ผูู้�อำนวย์การศููนย์์คุุณธรรม
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ความเปนมาและพัฒนาการ

ของศูนยคุณธรรม 

18 มิถุนาย์น 2547	 จัดตีั�งองค์ุกร	 เดิมชื�อ	 ศููนย์์ส่งเสริมและพััฒนาพัลังแผู่้นดินเชิงคุุณธรรม	 

เป็นสำนักงานบริหารและพััฒนาองคุ์คุวามรู�	 (องคุ์การมหาชน)	 สำนักนาย์กรัฐมนตีรี	 เพัื�อพััฒนา

องคุ์คุวามรู�สนับสนุนเคุรือข่าย์องคุ์กรให�มีพัลังในการพััฒนาประชากรในด�านคุุณธรรมจริย์ธรรม

9 มิถุนาย์น 2554	 ได�รับการจัดตีั�งเป็น	ศููนย์์คุุณธรรม	 (องคุ์การมหาชน)	 ในกำกับของรัฐมนตีรี

วา่การกระทรวงวัฒนธรรม	ตีามพัระราชกฤษฎีกีาจัดตีั�งศูนูย์ค์ุณุธรรม	(องค์ุการมหาชน)	พั.ศู.2554	

ประกาศูในราชกิจจานุเบกษา	ลงวันที�	9	มิถุนาย์น	2554	

30 สงิห่าคุม 2550	ย์กเลกิประกาศูจดัตัี�งหนว่ย์งานเฉพัาะด�านของ	สบร.	ใช�ประกาศูคุณะกรรมการ	

สบร.ที�	8/2550	แทน

31 พัฤษภาคุม 2562	ประกาศูใช�	พัระราชกฤษฎีีกาตีั�งศููนย์์คุุณธรรม	(องคุ์การมหาชน)	(ฉบับที�	2) 

พั.ศู.2562	 ในราชกิจจานุเบกษา	 ลงวันที�	 31	 พัฤษภาคุม	 2562	 ซึ่่�งแก�ไขเพัิ�มเติีมตีาม	พัระราช

บัญญัตีิองคุ์การมหาชน	(ฉบับที�	2)	พั.ศู.2559	กำหนดวัตีถุประสงคุ์ของศููนย์์คุุณธรรม	ดังปัจจุบัน

26 พัฤษภาคุม 2551	สบร.ปรับสถานะหน่วย์งานเฉพัาะด�านเป็นส่วนงานภาย์ใน	ปรับภารกิจให�

สอดคุล�องกับนโย์บาย์เศูรษฐกิจสร�างสรรค์ุการปฏิิบัตีิงานของศููนย์์คุุณธรรมจ่งไม่สอดคุล�องกับ

ภาระงานของ	 สบร.	 ศููนย์์คุุณธรรมจ่งทำเรื�องขอแย์กตีัวออกมาเป็นองคุ์การมหาชน	 ดำเนินงาน

ตีามเป้าหมาย์ที�ตีั�งไว�แตี่แรก

2563-2565	ศููนย์์คุุณธรรมร่วมกับผูู้�มีส่วนได�ส่วนเสีย์ทั�งภาย์ในและภาย์นอก	ทบทวนและจัดทำ

แผู้นย์ุทธศูาสตีร์การดำเนินงานของศููนย์์คุุณธรรม	ปี	2563	 -2565	รวมทั�งวิสัย์ทัศูน์ใหม่ที�รับกับ

ย์ุคุสมัย์
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ว�สัยทัศน
“สงเสริมและขับเคลื่อนเครือขายสังคม

ดวยองคความรูและนวัตกรรม สูสังคมคุณธรรม”

พันธกิจ
“ขับเคลื่อนและสนับสนุนการสงเสริมคุณธรรมของเครือขายทางสังคม

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนอื่นที่เกี่ยวของ

ดวยกระบวนการสมัชชาคุณธรรม การพัฒนา และเผยแพรรณรงค ความรู

มาตรฐานคุณธรรม และกระบวนการรับรองการเปนองคกรสงเสริมคุณธรรม

และเปนศูนยขอมูลการพัฒนาคุณธรรมของเครือขาย”

มิติกระบวนการหลัก

มิติกระบวนการสนับสนุน

การบริหาร
ทางการเงินและ

กิจกรรมการ
หารายไดเสริม

มาตรการการ
ใชทรัพยากร
ขององคกร

การพัฒนา
คานิยมองคกร
ที่นำไปสูการ
เปนองคกร
คุณธรรม
ตนแบบ

การพัฒนา
ความรู

ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน
ใหแกบุคลากร

แผน
ยุทธศาสตรและ

ระบบการ
ประเมินผล

แผนบริหาร
ความเสี่ยงและ
การควบคุม

ภายใน

ขับเคลื่อน
สมัชชา

คุณธรรม

พัฒนาองคกร
สูมาตรฐาน
คุณธรรม

พัฒนาหลักสูตร
และการจัด
ฝกอบรม

วิจัย พัฒนา
องคความรูและ

นวัตกรรม
การสงเสริม
คุณธรรม

พัฒนาฐานขอมูล
และระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ในการใหบริการ
ทั้งภายใน

และภายนอก

พัฒนา Content
และกระบวนการ

ความรวมมือ 
Co-Brand
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Mastery การเปนนายแหงตน ใชสติมากกวาอารมณ มีกิริยามารยาท 
วางตนที่เหมาะสม สรางความนาเชื่อถือแกตนเองและองคกร

Originality ร�เร�่มสรางสรรค

ทุมเทสติปญญา ความรู ความสามารถใหบรรลุผลสำเร็จ

Responsibility ความรับผิดชอบ ปฎิบัติหนาที่

อยางเต็มกำลังความสามารถ ไมใชตำแหนงหนาที่หาประโยชนโดยมิชอบ

Altruism อุทิศตนเพื่อผูอื่น

เสียสละ สรางความสามัคคี ใหความชวยเหลือระหวางกัน

Leadership ความเปนผูนำ

อัธยาศัยดี ปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติ เปนธรรม

M

O

R

A

L

วัตถุประสงค์

ตีาม	 พัระราชกฤษฎีีกาจัดตัี�งศููนย์์คุุณธรรม	 (องคุ์การมหาชน)	 (ฉบับที�	 2)	 พั.ศู.	 2562	 ลงวันที�	 
31	พั.คุ.	2562

1.	 ขับเคุลื�อนการปฏิิบัตีิให�สอดคุล�องกับรัฐธรรมนูญ	 กฎีหมาย์	 ย์ุทธศูาสตีร์ชาตีิ	 แผู้นแม่บท	 และ	
แผู้นอื�นที�เกี�ย์วข�องกับการส่งเสริมคุุณธรรม

2.	 สนบัสนุนการรวมพัลังของเคุรือข่าย์ทางสังคุม	และประสานคุวามร่วมมือกับทุกภาคุส่วน	รวมทั�ง
การจัดประชุมสมัชชาคุุณธรรมแห่งชาตีิ	เพัื�อพััฒนาคุุณธรรมที�เหมาะสมกับสังคุมไทย์

3.	 ดำเนินการและสนับสนุนการศู่กษาวิจยั์	พัฒันาคุวามรู�และนวตัีกรรมเกี�ย์วกับการส่งเสริมและการ
ปลกูฝ่งัคุณุธรรม	เผู้ย์แผู้คุ่วามรู�	รณรงคุ	์ปลกูจติีสำนก่ด�านคุณุธรรม	รวมทั�งพัฒันากระบวนการรบัรองการเปน็
องคุ์กรส่งเสริมคุุณธรรมของเคุรือข่าย์ทางสังคุม

4.	 ส่งเสริมการสร�างและพััฒนามาตีรฐานด�านคุุณธรรม	 รวมทั�งพััฒนากระบวนการรับรองการเป็น
องคุ์กรส่งเสริมคุุณธรรมของเคุรือข่าย์ทางสังคุม

5.	 ดำเนินการอื�นเพัื�อส่งเสริมคุุณธรรมตีามที�กฎีหมาย์กำหนดหรือตีามที�คุณะรัฐมนตีรีมอบหมาย์

ข้อมูลองค์กร

ช่�อ  :	 ศููนย์์คุุณธรรม	(องคุ์การมหาชน)	เรีย์กโดย์ย์่อ	ศูคุธ.
	 	 Center	for	Morality	Promotion	(Public	Organization)	เรีย์กโดย์ย์่อ	CMP
สังกัด :	 เป็นหน่วย์งานในกำกับของรัฐมนตีรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ที�ตั�ง :	 เลขที�	69	ชั�น	16-17	อาคุารวิทย์าลัย์การจัดการมหาวิทย์าลัย์มหิดล	(CMMU)
	 	 ถนนวิภาวดีรังสิตี	แขวงสามเสนใน	เขตีพัญาไท	กรุงเทพั	10400

ค่านิยมองค์กร
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แผนการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม 2563 – 2565
ศููนย์์คุุณธรรมได�ทบทวนบทบาท	 หน�าที�	 วิสัย์ทัศูน์และย์ุทธศูาสตีร์ของศููนย์์คุุณธรรม	 เพัื�อรองรับตี่อ

การขับเคุลื�อนการดำเนินงานส่งเสริมคุุณธรรมให�เป็นไปตีามวัตีถุประสงคุ์ขององคุ์กร	ย์ุทธศูาสตีร์ชาตีิ	20	ปี	 

ด�านการพัฒันาและเสริมสร�างศัูกย์ภาพัทรพััย์ากรมนษุย์	์และรบัฟังัคุวามคุดิเหน็ของผูู้�มสีว่นได�ส่วนเสีย์กลุม่ตีา่ง	ๆ  

รวมทั�งสถานการณ์ด�านคุุณธรรมของประเทศู	 จ่งกำหนดแผู้นย์ุทธศูาสตีร์ศููนย์์คุุณธรรมและวางทิศูทาง 

การขับเคุลื�อนศููนย์์คุุณธรรมระย์ะ	3	ปี	ดังนี�	

1 สมัชชาคุณธรรมและความรวมมือนานาชาติ

2 สงเสร�มว�ทยากรคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรององคกรคุณธรรม

3 ว�จัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย

4 พัฒนาศูนยขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใหบร�การ

5 สื่อสารและรณรงคการสงเสร�มคุณธรรมทางสังคม 

6 พัฒนาประสิทธ�ภาพการบร�หารจัดการที่ดีของศูนยคุณธรรม 
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เครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน
ศููนย์์คุุณธรรมดำเนินการส่งเสริมและขับเคุลื�อนเคุรือข่าย์ทางสังคุม	เพัื�อให�เกิดสังคุมคุุณธรรมโดย์การ

ประสานคุวามร่วมมือกับเคุรือข่าย์ทางสังคุม	6	ภาคุส่วน	ที�มีบทบาทสำคุัญตี่อการส่งเสริมคุุณธรรมในองคุ์กร

และกลุ่มเป้าหมาย์ของตีน	 ให�เป็นกลไกสำคุัญในการขับเคุลื�อนภารกิจส่งเสริมคุุณธรรมทั�งในระดับนโย์บาย์

ส่วนกลางและการพััฒนาคุุณธรรมเชิงพัื�นที�/ภูมิภาคุ	ได�แก่

1. ภาครัฐ/รัฐว�สาหกิจ

2. ภาคธุรกิจ/เอกชน

3. ภาคการศึกษา

4. สถาบันทางศาสนา

5. สื่อมวลชน

6. ชุมชน ประชาสังคม

 ครอบครัว

โดย์มีกล้ไกวิธีการทำงานเช่�อมโย์งกับเคุร่อข่าย์ 6 ภาคุส่วน ตามห่ล้ักคุิด Honey 

Bee Model

ตีามหลักคุิด	“Honey	Bee	Model”	ซึ่่�งเปรีย์บเสมือนได�ว่าทุกภาคุส่วน	คุือ	เคุรือข่าย์ของผู้่�ง	ที�ผู้่�งจะ

ตีอมสิ�งดีๆ	จากดอกไม�ดอกหน่�งไปตี่ออีกดอกหน่�ง	ถือเป็นการทำงานแบบ	Appreciate	Inquiry	(AI)	คุือการ

แบง่ปัน	ส่งต่ีอคุวามดีจากที�หน่�งไปยั์งอีกที�หน่�ง	ด�วย์การใช�พัลังบวกเชื�อมโย์งเข�าหากัน	ทำให�เกิดเป็นตัีวอย่์างที�ดี 

สามารถแลกเปลี�ย์นเรีย์นรู�ระหว่างกันได�	ทำให�เกิดผู้ลลัพัธ์	3	เรื�อง	คุือ	(1)	น�ำผู้่�ง	คุือ	ผู้ลลัพัธ์ของการทำงาน	

(2)	รังผู้่�ง	คุือ	ระบบ	(3)	กระบวนการของผู้่�ง	ขา	ปีก	จุดดูดน�ำหวาน	เป็นการดูดเกสรตีัวผูู้�จากดอกไม�ดอกหน่�ง 

ไปสู่ดอกไม�อีกดอกหน่�ง	มีเกสรตีัวผูู้�	คุือ	กระบวนการทำงานของเคุรือข่าย์ทำให�เกิดคุวามสมบูรณ์มากข่�น
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ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

ของศูนยคุณธรรม 

(องคการมหาชน)



“ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม 
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม” 

Sustainability with Moral: New Moral New Normal  
“คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

สมัชชาคุณธรรม  
คุนดีมีพัื�นที�ย์ืน	คุวามดีมีพัื�นที�ในสังคุม

4 จังหวัด คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

ระดบัประเทศู	ประกาศูโดย์คุณะกรรมการ

ส่งเสริมคุุณธรรมแห่งชาติี	 คุือ	 จังหวัดเชีย์งราย์	

อุดรธานี	พัระนคุรศูรีอย์ุธย์า	และสุราษฎีร์ธานี 2,500 วิทยากร 	 ส ่ง เสริม

คุุณธรรมระดับพัื�นที�	

(ผูู้�นำาการเปลี�ย์นแปลงสังคุมคุุณธรรม)

มกีระบวนการพัฒันาระบบพีเ่ลี�ยงชมุชนท้องถิน่  

(Coaching)	เชื�อมโย์งกบัมหาวทิย์าลยั์	ให�กับแกนนำ

ชุมชนเพัื�อคุวามย์ั�งย์ืน	

ตลาดนัดคุณธรรม (โชว์-แชร์-เชื่อม)	ในทุก

จังหวัดคุุณธรรมสู่ระดับภาคุและระดับประเทศู	

เวทยีกยอ่งบคุคล ชมุชน องค์กร และสือ่	เพัื�อ

ย์กระดับเป็นหอเกีย์รตีิย์ศูในทุกจังหวัดคุุณธรรม	

มตีิสมัชชาคุุณธรรมแห่งชาติีผู้่านคุณะกรรมการ

ส่งเสริมคุุณธรรมแห่งชาติีสู่นโย์บาย์รัฐบาลโดย์มติี

คุณะรัฐมนตีรี

4 มหาวทิยาลยั ในจงัหวดัคุณุธรรมตี�นแบบ

ขับเคุลื�อนด�วย์งานวิจัย์และวิชาการ	 อาทิ	

งานวิจัย์ดัชนีชี�วัดคุุณธรรม	 ผู้ลสำารวจตี�นทุนชีวิตี	

และระบบนิเวศูคุุณธรรม	เป็นตี�น

6 แพลตฟอร์ม เครือข่ายทางสังคม 

ภาคุรัฐ	 ภาคุธุรกิจเอกชน	 ภาคุการศู่กษา	

ภาคุสื�อมวลชน	ภาคุศูาสนกิสมัพันัธ์	ภาคุชมุชนและ

ประชาสงัคุม	ผู่้านกลไกภาคีุเคุรอืข่าย์จากส่วนกลาง

สู่ภูมิภาคุตีามบริบทของจังหวัดนั�นๆ	

507 องค ์กร  ร ่ วมประกาศ

เจตนารมณ์พัฤติีกรรมคุนใน

องคุ์กรเปลี�ย์นแปลงและส่งผู้ลสู ่ภาย์นอก	 235	

องคุ์กรส่งเสริมคุุณธรรม	 39	 องคุ์กรคุุณธรรม	 223	

องคุ์กรคุุณธรรมตี�นแบบ	 ใช�หลักการ“9	 ขั�น	 3	

ระดับ”	

400 แหล่งเรยีนรูช้มุชน

คุุณธรรมตี�นแบบ

400,000 คน ความสำาเรจ็ของกระบวนการสมชัชาคณุธรรมแห่งชาต ิ

คุรั�งที�	11	ในปี	2564	ภาย์ใตี�แนวคุิด	Sustainability	with	Moral	:	

New	Moral	New	Normal	“คุณุธรรมวถิใีหม่	สูก่ารพัฒันาที�ย์ั�งย์นื”	รปูแบบไฮบรดิ	ผูู้�เข�าร่วมกว่า	400,000	คุน

6 เครอืข่าย ผู้ลการขบัเคุลื�อนเคุรอืข่าย์ทาง

สังคุมคุุณธรรมผู้่าน	 6	 เคุรือข่าย์สมัชชา

คุุณธรรมด�วย์งานวิจัย์นวัตีกรรมและองคุ์คุวามรู�	

โดย์วิทย์ากรคุุณธรรมผู้่านเคุรือข่าย์พัลังบวก

พัื�นที�	 4	 จังหวัด	 ก่อกำาเนิดทฤษฎีี

นวัตีกรรม	Honey	Bee	Model	
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วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

2,500 คน จาก 4 จังหวัด 

ผู้่านหลักสูตีรวิทย์ากร

ส่งเสริมคุุณธรรม

3 ระดับ วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม	กลุ่ม	New	Comer	กลุ่ม	Re-Knowledge	

และกลุ่มที�ย์กระดับสู่การเป็นพัี�เลี�ย์งหรือ	Coach

90 แหล่งเรียนรู้ ใน

จั งหวัด คุุณธรรม

พัร�อมวิทย์ากรส่งเสริมคุุณธรรม

วิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย  
“คุุณธรรม”	เป็นเรื�องของ	“พัฤตีินิสัย์”

ผู้ลสำรวจตี�นทุนชวีติีเดก็และเย์าวชน	ช่วงอาย์	ุ12-

25	 ปี	 สะท�อนจิตีสำน่กพัลังบวกเด็กไทย์ทั�งระดับ

ประเทศูและจังหวัดคุุณธรรม

พัฒนามาตรฐานคุณธรรมครั�งแรกของ

ประเทศไทย (Guideline)	ให�องค์ุกรไปปรบัใช�ด�วย์

แนวคุิดปลูกพัลังบวกและกระบวนการมีส่วนร่วม	

10 ปี แถลงผลสำรวจสถานการณ์

คณุธรรมในสงัคมไทยทกุปี 

ด�วย์ดชันชีี�วดัคุณุธรรมคุรั�งแรก	และสะท�อนทนุชวีติี

ตีลอดระย์ะเวลา	10	ปีที�ผู้่านมา

4 องค์ความรู้ ท่ีขับเคลื่อนเครือข่าย

สมัชชาคุณธรรม	คืุอ	1)	ธรรมนูญชมุชน	

สร�างสุขบนฐานชีวิตีที�สมดุล	 (2562)	 2)	หลักสูตีร

การจดัการคุวามรู�สูก่ารเปลี�ย์นแปลงทางสงัคุม	KM	

for	social	change	(2563)	3)	หลักสูตีรออนไลน์	

(E-learning)	 “การจัดการคุวามรู�ด�านคุุณธรรม

ระดับพัื�นที�”	(2564)	และ	4)	การศู่กษาและพััฒนา

โมเดลการสร�างระบบนิเวศูมนุษย์์เพืั�อขับเคุลื�อน

คุุณธรรมในสังคุมไทย์	(2564)

25-40 ปี ครั� งแรกของ

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

กับเคุรื�องมือ	ดัชนีชี�วัดคุุณธรรม	ช่วงอาย์ุวัย์ทำงาน	

25-40	ปี	

7 องค์ความรู้ ระดับชาติที�มีผู้ลกระทบ 

ทั� งประเทศูใน	 3	 ประเ ด็นหลัก	 คืุอ	 

1)	 การพััฒนาดัชนีชี�วัดคุุณธรรม	 2)	 สำรวจ

ตี�นทุนชีวิตีเด็กและเย์าวชนไทย์	 และ	 3)	 ราย์งาน

สถานการณ์คุุณธรรม	
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องค์กรธุรกิจคุณธรรม

50 อ ง ค ์ ก ร ธุ ร กิ จ คุ ณ ธ ร ร ม 

ย์กระดับเป็นองค์ุกรธุรกิจคุุณธรรม

ตี�นแบบ	50	องคุ์กร

ขย์าย์ผู้ลสู่	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ตีลาดหลกัทรพััย์แ์หง่ประเทศูไทย์	สภาอตุีสาหกรรม

แห่งประเทศูไทย์	

โครงการวิจัย เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

ได�รับการชื�นชมจากคุณะกรรมการในสำนักงาน

การวิจัย์แห่งชาตีิ	(วช.) ยกย่องให้เป็นโครงการ

ต้นแบบ (Prototype)	 ของงานวิจัย์ขับเคุลื�อน

ทางสงัคุมในกระทรวงการอดุมศู่กษา	วิทย์าศูาสตีร์	

วิจัย์และนวัตีกรรม

โคุรงการนี�หลังจากดำเนินการเสร็จสิ�น	ทำให�คุรอบคุรัวเปลี�ย์นแปลงอย์่างสิ�นเชิง	จากพัฤตีิกรรมเสี�ย์ง	เป็น

พัฤตีิกรรมบวก	ถ่งขนาดที�ลูกๆ	กล่าวว่า	“อย์ากได�พั่อแม่แบบนี�	ไม่อย์ากได�พั่อแม่แบบเดิม”	

1,360 คน เกิดระบบพี่เลี�ยง

ในชมุชน	ก่อเกดิแกนนำา 

และคุรอบคุรัวพัลังบวก	 จาก	 38	 พัื�นที�ตีำบลใน	 

13	จังหวัด	จำนวน	1,360	คุน

ตามรอยพระราชา

เกิดบอร์ดเกมศาสตร์พระราชา (Board 

Games) เผู้ย์แพัร่ให�สถาบันการศู่กษาได�เรีย์นรู�

ในระดับอุดมศู่กษาและสำนักงานคุณะกรรมการ

การศู่กษาขั�นพัื�นฐาน	(สพัฐ.)	

500 ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงด้วยศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ	ในระดับคุรูอาจารย์์	 

และผูู้�บริหารระดับภาคุรัฐและภาคุเอกชน	

81 แหล่งเรียนรู ้ กิจกรรมศึกษา

ดูงาน	 แก่บุคุลากรคุรู	 ภาคุธุรกิจ/

เอกชน	18	คุรั�ง	กว่า	2,179	คุน	ถูกย์กระดับพัร�อม

วิทย์ากรส่งเสริมคุุณธรรม	 และพััฒนาเป็นเส�นทาง

ตีามรอย์พัระราชา	9	เส�นทาง
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การยกย่อง บุคคล องค์กร และสื่อการยกยอง บุคคล องคกร สื่อ

25 บุคคลตนแบบดานคุณธรรม
 ภายใต โครงการ 70 บุคคลตนแบบ 7 ลานความดี “ทำดีตามรอยพอ สานตอที่พอทำ”
ประกาศยกยอง ในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 9 เดือนมิถุนายน 2561
หมายเหตุ:  พิจารณาคัดเลือก เมื่อปลายป 2560

58 บุคคลผูมีพฤติกรรมควรคาแกการยกยอง ประจำป 2562
ประกาศยกยอง ในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2562
หมายเหตุ: กระบวนการมีสวนรวมในการคนหา โดยกลไกคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม
 ระดับจังหวัด เชื่อมโยงกับสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคและระดับชาติ

50 องคกรธุรกิจคุณธรรมตนแบบ ประจำป 2563
ประกาศยกยอง  ในงาน “Moral Business Forum 2020”
  ธุรกิจคูคุณธรรม นำไทย ฝาวิกฤติสูความยั่งยืน วันที่ 14 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ: ดำเนินการภายใต โครงการสงเสริมองคกรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสูองคกรคุณธรรม
 โดยความรวมมือ 3 ฝาย ระหวาง ศูนยคุณธรรม สสส. และมูลนิธิหัวใจอาสา

27 Moral Media Awards 2020
 สื่ิอสรางสรรคคุณธรรมอวอรด ประจำป 2563
ประกาศยกยอง ในงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 27 สิงหาคม 2564
หมายเหตุ: ดำเนินการภายใต"แผนการปฏิรูปประเทศดาน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปดานวัฒนธรรมและคานิยมในสังคมไทย

2561

2562

2563

2564

Moral Social Media 

On Air : รายการคุณธรรม คุณ ทำาได้  

รายการ The Vision 

On Ground : Co-Brand เครือข่ายขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรม นิทรรศูการเผู้ย์แพัร่องคุ์คุวามรู�ด�าน

คุุณธรรม

On Line : สือ่สารคณุธรรมพลงับวก ผ่าน 9 ช่องทาง	ได�แก่	Website	

Facebook	 Fanpage	 Youtube	 Line@	 Instagram	 Twitter	

TikTok	Clubhouse	และ	Application	:	Moral	Touch	
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Moral Digital Platform

Moral Visibility

A การประเมินคุุณธรรมและคุวามโปร่งใส

ในการดำาเนินงานของหน่วย์งานภาคุรัฐ	

(ITA)	ประจำาปีงบประมาณ	พั.ศู.	2564	คุะแนน	A	

BIG ROCK 1	 ใน	 3	

องคุ์การ

มหาชน	 ที�ม ติีคุณะรัฐมนตีรีมีมติีมอบหมาย์ 

ศููนย์์ คุุณธรรมเป็นหน่วย์งานหลักรับผู้ิดชอบ

นโย์บาย์การดำเนินงานตีามแผู้นขับเคุลื�อนกิจกรรม

ปฏิิรูปประเทศู	(Big	Rock)

การพััฒนาประสิทธิภาพัการบริหารจัดการที�ดี

ศููนย์์คุุณธรรมได�รับรางวัลจากมูลนิธิตี่อตี�านการทุจริตีประเภทโล่เกีย์รตีิย์ศู	 บุคุคุลและองคุ์กรดีเด่น	 

ด�านการต่ีอตี�านการทุจริตี	 ประจำปี	 2562	 และมีผู้ลประเมินเป็นองคุ์กรคุุณธรรมตี�นแบบต่ีอเนื�อง	 3	 ปี	 

(ปี	2562	-	2564)	โดย์ในปี	2564	คุณะกรรมการส่งเสริมคุุณธรรมแห่งชาตีิมอบโล่รางวัลคุุณธรรมตี�นแบบ

โดดเด่น	ประเภท	“องคุ์กรคุุณธรรมตี�นแบบโดดเด่น”	และได�รับเกีย์รตีิบัตีรประกาศูย์กย์่องศููนย์์คุุณธรรม

เป็นองคุ์กรคุุณธรรมตี�นแบบโดดเด่น	ประจำปี	2564	หน่วย์งานเดีย์วของกระทรวงวัฒนธรรม

3 ปี ดีเย่ียม	สำานักงานคุณะกรรมการพัฒันา

ระบบราชการ	 ประเมินองคุ์การมหาชน	

ระดับดีเย์ี�ย์ม	3	ปีซึ่�อน	

100 ล ้ านบาท/ป ี   มูลคุ ่ าสื� อ 

ป ร ะ ช า สั ม พัั น ธ์ ไ ม่ ตี� ำ ก ว่ า 

100	ล�านบาททกุป	ีโดย์ม ีรศู.นพั.สุรยิ์เดว ทรีปีาตี 

เปีน็ Brand Ambassador	หลกัขององค์ุกรที�เป็น

ที�ย์อมรับระดับประเทศูและนานาชาตีิ

รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปี 2562

รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปี 2564

Moral Touch แอพัพัลิเคุชั�นที�ให�บริการ

ข�อมลูดจิทิลัด�านคุณุธรรม

คุวามด	ีเช่น	สื�อวดิโีอ	สิ�งพัมิพ์ั	บนโทรศูพััท์มอืถอืแท๊บเลต็ีและสมาร์ทโฟันที�ทนัสมยั์	

เพัื�อให�ประชาชนเข�าถ่งองคุ์คุวามรู�ตี่างๆ	อย์่างง่าย์	สะดวกและรวดเร็ว	 โดย์มีผูู้�เข�า

ถ่งกว่า	10,000	คุน

Moral Play แอพพลิเคชั่นเกมส์ส่งเสริมคุณธรรม	 เพัื�อให� 

ผูู้�ใช�งานสามารถเรีย์นรู�องคุ์คุวามรู�เกษตีรทฤษฎีีใหม่จาก

ศูาสตีร์พัระราชาได�เสมือนจริงในรูปแบบเกมส์	3	มิตีิ
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ก้าวแรก
ของการเข้ามาเป็นผู้นำาองค์กร 

ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน 

งานด้านคุณธรรม ตีโจทย์ไว้อย่างไร 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   
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สิ่่�งที่่�หมอที่ำก่่อนหน้าที่่�จะเป็็น ผู้้้อำนวยก่ารศู้นย์คุุณธรรม 

เป็็นสิ่่�งที่่�ตอบโจที่ย์เร่�องคุุณธรรมมาแต่แรก่อย้่แล้้ว มองย้อนก่ลั้บไป็

เม่�อ 20-30 ป็ีก่่อน หมอเคุยตั�งข้้อสิ่งสิ่ัยว่าบ้านเราใช้้ Problem base 

(คุ่อ เอาปั็ญหามาแก้่) แล้้วก็่ตั�งเป็็นวาระแห่งช้าต่ เก่่ด Issue เต็มไป็

หมด ยก่ตัวอย่าง วาระแห่งช้าต่แก่้ป็ัญหาเด็ก่ต่ดเก่ม วาระแห่งช้าต่

ก่ารตั�งคุรรภ์์ในวัยรุ่น ซึ่่�งคุำถามนั�นก่็พยายามหาคุำตอบ จนหมอได้

ไป็เร่ยนต่อสิ่หรัฐอเมร่ก่า ที่่� UCSF California, San Francisco พบว่า 

สิ่หรฐัอเมรก่่าก่ม็ป่็ญัหาแบบน่� ได้ไป็เหน็ภ์าพ วธ่่ก่ารแก่ป้็ญัหา แล้ะเรย่น

ร้้เร่�อง Developmental Assets จนที่ำให้เก่่ดงานต้นทีุ่นช้่ว่ตเด็ก่แล้ะ 

เยาวช้นไที่ย เก่ด่เป็น็แรงบันดาล้ใจข้่�น พอก่ลั้บมาที่ำงานที่่�โรงพยาบาล้เด็ก่ 

เจอเคุสิ่เด็ก่คุนหน่�งเก่รดเฉล่้�ย 0.26 จ่งแก้่ป็ัญหาเคุสิ่น่�ด้วยพล้ังบวก่ 

แล้ะเร่�มมแ่นวคุด่เร่�องพล้งับวก่มาเป็น็ตวัตั�ง ใช้ ้Assets Bases มาขั้บเคุล่้�อน 

ก่ารเป็ล้่�ยนแป็ล้งข้องคุน เล้ยเป็็นที่่�มาข้องก่ารข้ยายคุวามด่ 
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งานที�หมอทำเปน็ชิ�นแรกๆ	เลย์	คุอื	“ทนุชีวติี”	

ที�จดลงในราชบัณฑิิตีย์สถาน	แล�วงานนั�นลงสู่การขับ

เคุลื�อนตีั�งแตี่สมัย์อย์ู่โรงพัย์าบาลเด็ก	ลงสู่	20	จังหวัด	

พัอได�ลงพัื�นที�มากๆ	 เริ�มเห็นการเปลี�ย์นแปลง	 งาน

เหล่านี�จ่งเป็นทุนเดิมที�มี	และเป็นการขับเคุลื�อนพัลัง

บวก	ลงไปทำถ่งขนาดได�เห็น	Prototype	(ตี�นแบบ)	

ของระบบพีั�เลี�ย์งในชุมชน	 และพััฒนาอย์่างจริงจัง

เรื�อย์มา	อย์่าง	เคุหะชุมชนร่มเกล�า	ลาดกระบัง	ก็ตี�อง

ย์กให�เปน็	Prototype	เพัราะมนัเกดิการเปลี�ย์นแปลง

จริงและอย์ู่ใจกลางกรุงเทพั	 เช่น	 การแก�ปัญหาการ

สลาย์ชุมชนสลัม	 สร�างบ�านเอื�ออาทร	 ซึ่่�งลองเอา

ปัญหามาเป็นตีัวตีั�ง	จนแก�ไม่ไหว	ถ่งขนาดผูู้�นำชุมชน

บอกว่า	หมอเลิกคุยุ์	เลกิประชุม	เพัราะผู้มไม่อย์ากถูก

ย์งิทิ�ง	กเ็ลย์บอกไปวา่	เราไมคุ่ยุ์เรื�องปญัหาแล�ว	เรามา

หาเรื�องดีๆ 	ในพัื�นที�กนัหนอ่ย์มั�ย์	พัื�นที�เรามดีอีะไรบ�าง	

กเ็ลย์กลาย์เป็นการขบัเคุลื�อนพัลงับวก	เกดิการพัฒันา	

ทำให�ชมุชนรม่เกล�า	เกดิชมุชนในชมุชน	ซึ่่�งตีอนนั�นเอง	

หมอย์ังไม่รู�จักศููนย์์คุุณธรรม	

ก�าวแรก...	ที�ได�ทำคุวามรู�จักกับศููนย์์คุุณธรรม	

จำได�วา่ชว่งที�หมอย์งัเป็นผูู้�อำนวย์การสถาบนัแหง่ชาตีิ

“ศูนย์คุณธรรม จะทำให้  

คนดีมีพื�นที่ยืน  

ความดีมีพื�นที่ในสังคม” 
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เพัื�อการพััฒนาเด็กและคุรอบคุรัวอย์ู่ที�มหาวิทย์าลัย์

มหิดล	 ได�รับเชิญให�มาเป็นผูู้�ปาฐกถาในงานสมัชชา

คุุณธรรมแห่งชาติี	 จ่งเป็นจุดแรกเริ�มที�หมอได�รับรู�ว่า

ประเทศูไทย์เรามีศููนย์์คุุณธรรมด�วย์	

จากนั�น	 มีเวทีหน่�ง	 หมอข่�นกล่าว	 Speech	

ประเด็นเกี� ย์วกับงานตี�นทุนชีวิตี เพัื� อ เด็กและ

เย์าวชน	 ซึ่่�งเป็นงานที�หมอได�รับรางวัลนานาชาติี	

International	 Chapter	 Recognition	 Award	 ที�	

ซึ่ีแอตีเทิล	 สหรัฐอเมริกา	 โดย์ทางสภามหาวิทย์าลัย์

มหิดลจะย์กย์่องคุนที�ได�รับรางวัลระดับโลก	 ให�กล่าว	

Speech	ขณะนั�น	จำได�ว่า	ท่านไพับูลย์	์วัฒนศูริธิรรม	

ท่านมาฟัังด�วย์	 ช่วงนั�นท่านไม่สบาย์	 แตี่ท่านบอกว่า	

อย์ากมาฟัังหมอพัูด	 และให�กำลังใจหมอ	 ซึ่่�งพัอหมอ

รู�ว่า	ท่านไพับูลย์์	 เคุย์เป็นกรรมการของศููนย์์ส่งเสริม

และพััฒนาพัลังแผู้่นดินเชิงคุุณธรรม	 (ศููนย์์คุุณธรรม)	

ตีั�งแตี่ปี	2548	-	2554	เรีย์กได�ว่าท่านเป็นผูู้�ให�คุวาม

เมตีตีาและดแูลศูนูย์ค์ุณุธรรมมาตีั�งแตีเ่ริ�มกอ่ตีั�ง	ทำให�

หมอกลับไปเริ�มคุ�นหาอย์่างจริงจัง	ว่าศููนย์์คุุณธรรมนี�

คุืออะไร	ปรากฎีว่า	ศููนย์์ฯ	ทำงาน	Direction	เดีย์ว

กบัที�หมอทำอย์ู	่จง่ทำให�หมอมาสมัคุรเป็นผูู้�อำนวย์การ 

ซึ่่�งพัอหมอให�สัมภาษณ์กลาย์เป็นคุลิ�กที�ตีัวงาน

ของศููนย์์คุุณธรรม	 จ่งเป็นโอกาสที�หมอได�มาเป็น	 

ผูู้�อำนวย์การศููนย์์คุุณธรรมในวันนี�	
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แนวทางการนำาองค์กรให้เติบโตและพัฒนาได้

ในทุกมิติ โดยเฉพาะการเป็นองค์กรที่ทำางาน

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมร่วมกับ

เครือข่ายทางสังคม จนเกิดเป็น Honey Bee 

Model 

“ศููนย์์คุุณธรรม ไม่ได้มีห่น้าที�สร้างคุุณธรรม 

แต่ศููนย์์คุุณธรรม จะท�าให่้คุนดีมีพั่�นที�ย์่น คุวามดีมี

พั่�นที�ในสังคุม”	 นี�เป็นคุำาตีอบ	ที�หมอใช�ตีอบคุำาถาม

ซึ่่�งถูกถามบ่อย์มาก	ว่าศููนย์์คุุณธรรมทำาอะไร	 ?	และ

คุำาตีอบก็เป็นแนวคิุดที�ได�จากการลงไปดูพืั�นที�เอง

ทั�งหมดจากการจัดงานสมัชชาทุกภาคุ	 ในช่วงปีแรก

ที�หมอมาเป็น	 ผู้อ.ที�นี�	 จนทำาให�หมอรู�ขั�นตีอน	 และ

โคุรงสร�างทั�งหมด	

พัอปีถัดมา	 หมอเริ�มตัี�งคุำถามกับทีมงาน	 

ว่าจะทำอย่์างไรให�งานสมัชชาเกิดคุวามย์ั� ง ยื์น 

และตีอบโจทย์์คุุณธรรมในสังคุมไทย์	 จนเช�าวันหน่�ง 

หมอนั�งคุุย์กับทีมงาน	 ระดมคุวามเห็น	 มองตี�นทุน 

ที�เรามี	คุือ	เคุรื�องมือบันได	9	ขั�น	3	ระดับ	ในการเป็น 

องคุ์กรส่งเสริมคุุณธรรม	 องคุ์กรคุุณธรรม	 และ 

องคุ์กรคุุณธรรมตี�นแบบ	 และวาดผู้ังรูปไดอะแกรม

แตีกออกมาเปน็	6	Sector	จนออกมาเปน็สตูีร	3	:	3	:	3 

คุือ	Expect	to	see,	Like	to	see,	Love	to	see	

โดย์เริ�มเอาทฤษฎีีเตีิมเข�าไปในสิ�งกำลังที�ขับเคุลื�อน	

ทีมงานศููนย์์ฯ	จ่งได�เรีย์นรู�การทำงานที�เริ�มเป็นระบบ	

และมีชั�นเชิงมากข่�น	

สิ� งที� ขย์าย์ตี่อจากเดิม	 คุือ	 การนำเอา	

Stakeholder	set	balance	จนเกิดเป็น	6	Sector	

ซ่ึ่�งมีการด่งภาคุธุรกิจ	 ภาคุประชาสังคุม	 เพัิ�มเข�ามา

ให�คุรอบคุลุมมากย์ิ�งข่�น	 จากนั�น	 หมอมีคุวามคิุด

อีกว่า	 สมัชชาคุุณธรรมคุวรจะตี�องมี	 Uniqueness	

(เอกลักษณ์เฉพัาะ)	 ฉะนั�น	 สมัชชาคุุณธรรมระดับ

จงัหวดัจง่กำหนดอย์ูที่�	3	ป	ีแล�วดกูารเปลี�ย์นแปลง	จน

เกิดการวางหมุดหมาย์ถ่งพัฤตีิกรรมที�จับตี�องได�	 เป็น	

Outcome	Mapping	ที�เกดิการเปลี�ย์นแปลงที�เหน็ได�

ชัดเจนจริงๆ	เหล่านี�	จ่งเป็นที�มาของ	10	หมุดหมาย์ที�

เกดิข่�น	ซ่ึ่�งกวา่จะมภีาพัวันนี�นั�น	หมอตีั�งคุำถามท�าทาย์
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กับน�องๆ	 ทีมงานศููนย์์คุุณธรรมมาตีลอด	 ทั�งชวนคิุด	

และระดมมองภาพัร่วมกัน	ว่าพัระเอกของเราคุืองาน

สมัชชาคุุณธรรม	 และต่ีอไปนี�เป็น	 Sector	 Base	 มี 

คุู่เทีย์บ	เราตี�องมีข�อมูลนำเข�า	นั�นก็แสดงว่าจะตี�องมี

ศููนย์์วิจัย์นวัตีกรรมติีดตีามระบบพัฤติีกรรมไทย์ด�วย์	

และบังเอิญว่าหมอก็เป็นกรรมการสภาวิจัย์แห่งชาติี	

จ่งเกิดการเชื�อมโย์งการทำงานร่วมกันกับสำนักงาน

คุณะกรรมการวิจัย์แห่งชาตีิ	 (วช.)	 จนกระทั�ง	 เรา

สามารถนำเสนอศููนย์์วิจัย์นวัตีกรรมระบบพัฤติีกรรม

ไทย์	ให�ผู้่านมตีิ	คุรม.	มาได�	

ช่วงปี	2562	-	2563	เริ�มวาง	Direction	ของ

ศููนย์์วิจัย์นวัตีกรรมระบบพัฤตีิกรรมไทย์	ให�ชัดข่�น	ซึ่่�ง

มีทั�ง		Issue	Based,	Area	based	ทั�งระดับ	Local	

ระดับ	 National	 และระดับ	 Hotline	 ว่ากันตีาม

ประเด็นแรง	 ๆ	 ของประเทศู	 จากตีัวชี�วัด	 3	 ระดับ	

นำไปสู่ผู้ังบ�านตีอไม�	 (ผู้ังการขับเคุลื�อนงานตีามแผู้น

ย์ุทธศูาสตีร์ศููนย์์คุุณธรรม)	 ซึ่่�งเราชาวศููนย์์คุุณธรรม

ร่วมกันจัดทำย์ุทธศูาสตีร์ข่�นมาในปี	 2563	 -	 2565 

ปรบัวสิยั์ทศัูนใ์หม่	คุอื	สง่เสริมและขับเคุลื�อนเคุรอืข่าย์ 

ทางสังคุม	 ด�วย์องค์ุคุวามรู�และนวัตีกรรมสู่สังคุม

คุุณธรรม	 ให�ตีอบโจทย์์ย์ิ�งข่�น	 มีทั�ง	 Out	 put,	 Out	

come	และ	Impact	รวมทั�ง	ทิศูทางข�างหน�าจะตี�อง

มี	 	 International	 Line	 Station	 เพัราะท่ามกลาง

สังคุมที�เปลี�ย์นแปลง	 ทั�งย์ุทธศูาสตีร์และกลยุ์ทธ์ของ

เราจะตี�องอัปเดตี	 เพัื�อรับมือกับสถานการณ์ทาง

สังคุมที�เกิดข่�น	 	 และพัอมันเริ�มมีสมัชชาคุุณธรรม	 มี

ศููนย์์วิจัย์นวัตีกรรมระบบพัฤตีิกรรมไทย์	 ก็มาพััฒนา	

Moral	 Digital	 Platform	 ให�มีคุวามชัดเจนมากย์ิ�ง

ข่�น	และหมอเริ�มหากิมมิกให�น�องๆ	ชาวศูนูย์ค์ุณุธรรม

ตี�องรู�	 Direction	และสามารถพัูดเป็นกระบอกเสีย์ง

เดีย์วกันได�ว่าศููนย์์คุุณธรรมกำลังทำหน�าที�อะไร	และ

เป้าหมาย์	(goal)	ของเราคุืออะไร	จ่งเป็นที�มาที�เราใช�	

Honey	Bee	Model	

เราไม่ได�เที�ย์วปราบปรามสิ�งไม่ดี	 แตี่เรามุ่ง 

ส่งเสริมแต่ีเรื�องดีๆ	 ขย์าย์ผู้ลคุวามดี	 ซ่ึ่�งผู้ลิตีผู้ลของ

ศููนย์์คุุณธรรมที�เกิดข่�นจากการทิ�งร่องรอย์คุวามเป็น

ระบบ	เช่น	สมัชชาคุุณธรรม	ก็มีการทำงานของกลไก

ภาคีุเคุรอืขา่ย์	มี	Sector	base	มีแผู้นปฏิบิตัีกิาร	หรอื

แม�กระทั�งผู้ลผู้ลติีเลก็ๆ	อย์า่ง	โคุรงการคุรอบคุรวัไทย์

ไร�คุวามรุนแรง	 ก็ย์ังลงไปทำระบบพัี�เลี�ย์งในชุมชน	

หมอจง่เอามาเปรีย์บเทีย์บกับ	“ผู้่�ง”	ด�วย์คุณุลักษณะ

ของผู่้�ง	 ซึ่่�งเป็นนักผู้สมเกสร	 เลือกตีอมแต่ีสิ�งดีงาม	 

และขย์าย์ผู้ลคุวามดงีามจากที�หน่�งไปสูท่ี�หน่�ง	คุล�าย์กบั 

การทำงานของศููนย์์คุุณธรรม	 ที�ส่งเสริมแตี่สิ�งดีๆ	 

จากจดุเลก็ๆ	ขย์าย์ไปในวงกว�าง	ซึ่่�งหมอพัฒันาระบบ

เรื�อย์มา	จนกลาย์เป็น	Honey	Bee	Model

มองเป้าหมายของศูนย์คุณธรรมไว้จุดใด 

และมีความคาดหวังอย่างไรต่อไปกับการขับ

เคลื่อนเรื่องของคุณธรรมในสังคมไทย 

หมอเข�าใจว่า	 ศููนย์์คุุณธรรม	 จะตี�องเป็น

หน่วย์งานที�	 So	 Smart	 โดย์สามารถออกมาชี�

ทิศูทาง	 (direction)	 ด�านมิตีิทางสังคุมได�	 เพัราะ

เรื�องของคุุณธรรม	 คืุอ	 พัฤติีกรรมของคุน	 ซึ่่�งหาก

เอาเรื�องคุุณธรรม	 (Moral)	 ไปทำให�เกิด	 well-

being	 index	 หรือ	 ดัชนีชี�วัดการมีสุขภาวะที�ดี	
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และมีการเชื�อมโย์งกับนานาชาติี	 UNSDG	 (UN	

Sustainable	Development	Goals)	หรือเชื�อมกับ	

International	Agency	ได�	กจ็ะสามารถสร�างทศิูทาง

ให�กับประเทศูไทย์สูน่านาชาติีได�	โดย์ศููนย์ฯ์	มีแปลงนา 

สาธิตีอย์ู่แล�ว	 ไม่ว่าจะเป็นบนดอย์	ในเมือง	ภาคุการ

ศู่กษา	ภาคุธุรกิจ	หรือหลาย์ๆ	ภาคุส่วน	ผู้่านรูปแบบ

การลงพัื�นที�ไปตีามภาคุีเคุรือข่าย์ต่ีางๆ	 ของการจัด

สมัชชาคุุณธรรม	ตีลาดนัดคุุณธรรม	ซึ่่�งนำสิ�งที�คุิดบน

หิ�ง	ลงไปสู่การปฏิิบัตีิ	และย์่อย์ออกมาให�เห็น	Know	

how	และนำไปสู่การปฏิิบัตีิตี่อได�	

ทิศูทางการทำงานของศููนย์์คุุณธรรม	 เป็น

งานที�คุู่ขนานกันระหว่างงานวิจัย์นวัตีกรรมบวกกับ

แปลงนาสาธิตีที�ออกมาในรูปแบบของงานเคุรือข่าย์	

และงานสมัชชา	 โดย์ที�งานวิจัย์นวัตีกรรมจะเป็น

ตีัวที�ชูโรงที�จะบอกทิศูทางของประเทศูว่า	 ขณะนี�

สถานการณ์คุุณธรรมบ�านเมืองเราเป็นอย์่างไร	ระบบ

นิเวศูคุุณธรรมเป็นอย์่างไร	

ซึ่่�งหน่วย์งานระดับประเทศูท่านจะรู�ได�ทันที

ว่าคุวรจะทำอะไรต่ีอ	 (What’s	 next?)	 เราจะไม่ได�

แคุ่บอกสถานการณ์เท่านั�น	 แตี่จะช่วย์ไขกุญแจเฉลย์

ว่าปัญหานี�	 หรือเรื�องแบบนี�หน่วย์งานใดคุวรนำไป

สานตี่อ	 เพัราะเรามีแปลงนาสาธิตีที�ลงไปทำอย์ู่แล�ว	

ทั�งหมดนี�	 คืุอทิศูทางของศููนย์์คุุณธรรม	 ที�สามารถ

ชี�ทิศูทางให�กับประเทศูไทย์	 และเชื�อมโย์งกับตี่าง

ประเทศูได�

เมื่อพูดถึง เ ร่ืองคุณธรรมในสังคมไทย  

มองวา่ สิง่ทีห่ลายภาคสว่นต้องโฟกัสนบัจาก

นี�คืออะไร? 

“เร่�องคุุณธรรม”	ย์ังไม่อย์ากให�ผู้ลักภาระ

ไปที�สังคุม	 แตี่หมออย์ากให�เริ�มตี�นที�ตีัวเราเอง	

และองคุ์กรของเราเองมากกว่า	 ศููนย์์คุุณธรรม 

จ่งได้แปีรรูปี “เร่�องคุุณธรรม” ให่้เปี็นเร่�อง 

“พัฤติกรรมที�จับต้องได้”	 หมาย์ถ่ง	 พัฤติีกรรมที�

ปฏิบิตัีจินเป็นพัฤตีนิสิยั์	แม�เปลี�ย์นระบบนเิวศู	หรอื

เจอปัญหาคุวามท�าทาย์ใดๆ	ก็ย์ังคุงซึ่่�งพัฤตีิกรรม

ที�ประพัฤติีปฏิิบัตีิอย์ู่เหมือนเดิม	 ซ่ึ่�งเราได�จัด

กลุ่มของพัฤติีกรรมตีามแผู้นแม่บทส่งเสริมคุุณธรรม

แห่งชาตีิ	 คุือ	 พัฤตีิกรรมพัอเพัีย์ง	 มีวินัย์	 สุจริตี	 จิตี

สาธารณะ	 และกตัีญญูู	 ประกอบกับศููนย์์ฯ	 ได�

วาง	 Direction	 ด�วย์งานวิชาการในการขับเคุลื�อน

พัฤติีกรรมที�จบัตี�องได�นั�น	ด�วย์เคุรื�องมือในการวัดดัชนี

ชี�วดัคุณุธรรมของทั�งประเทศู	หรอืแม�กระทั�งวดัระบบ

นิเวศูในทุกระดับ	 ไม่ว่าจะเป็นระดับผูู้�ใหญ่ไปจนถ่ง

เด็ก	ตีามโคุรงสร�าง	บ�าน	ชุมชน	 โรงเรีย์น	หรือบ�าน	

วดั	สถานที�ทำงาน	ผู่้านงานสำรวจตี�นทุนชีวติี	เป็นตี�น	

ศููนย์์คุุณธรรม	 จะทำหน�าที�ให�คุนดีมีพัื�นที�

ย์ืน	 คุวามดีมีพัื�นที�ในสังคุม	 ในรูปแบบของตีลาดนัด

คุุณธรรม	 (สมัชชาคุุณธรรม)	 ทั�งในระดับท�องถิ�นสู่

ระดับประเทศู	 และเชื�อมโย์งสู่นานาชาติีตี่อไป	 และ

สำหรับคุนที�ทำคุวามดี	 ก็พััฒนาให�พัวกเขาเหล่านั�น

ได�เป็นวิทย์ากรส่งเสริมคุุณธรรมในระดับต่ีางๆ	 ทุก

ภาคุส่วน	 รวมทั�งย์กย่์อง	 ชื�นชม	 คุนดีและคุวามดี

ออกสูส่าธารณะ	ทิศูทางเหล่านี�จะทำให�เรื�องคุณุธรรม

ในสังคุมไทย์เป็นการขับเคุลื�อนไปได�ทุกระดับ	ทั�วทุก

พัื�นที�	เพัราะ	“คนดีีมีพ้ีื้�นที่ี�ยืน้ ความีดีีมีพ้ีื้�นทีี่�ในสังัคมี 

คุณธรรมี คุณที่ำไดี้” 

--------------------
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รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตร์

สิ่มัช้ช้าคุุณธรรมแล้ะ 
คุวามร่วมม่อนานาช้าต่



1. สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทส่งเสริม 

 คุณธรรมแห่งชาติ

1.1	 ศููนย์์คุุณธรรม	 (องค์ุการมหาชน)	 บูรณาการคุวามร่วมมือกับ	 กรมการศูาสนา	 ในฐานะฝ่่าย์

เลขานุการในคุณะกรรมการส่งเสริมคุุณธรรมแห่งชาตีิ	 ประชุมจัดทำกรอบแผู้นการดำเนินงานของคุณะ

อนุกรรมการภาย์ใตี�คุณะกรรมการส่งเสริมคุุณธรรมแห่งชาตีิ	ประจำปีงบประมาณ	2564	เพัื�อระดมคุวามคุิด

เห็นจัดทำกรอบแผู้นการดำเนินงาน/กิจกรรม	 โดย์มีประธานคุณะอนุกรรมการฯ	 รองประธานฯ	 เลขานุการ	

และคุณะอนุกรรมการ	 ได�แก่	 คุณะอนุกรรมการขับเคุลื�อนแผู้นแม่บทส่งเสริมคุุณธรรมแห่งชาตีิ	 ฉบับที�	 1	

(พั.ศู.	 2559	 –	 2564)	 คุณะอนุกรรมการด�านวิชาการส่งเสริมคุุณธรรมในสังคุมไทย์	 คุณะอนุกรรมการด�าน

การประชาสัมพัันธ์การส่งเสริมคุุณธรรมในสังคุมไทย์	 และคุณะอนุกรรมการด�านการประเมินชุมชน	 องคุ์กร	

อำเภอ	และจังหวัดคุุณธรรม	พัร�อมด�วย์ผูู้�บริหารและเจ�าหน�าที�ที�เกี�ย์วข�อง

1.2	 ประชมุคุณะอนกุรรมการด�านวชิาการส่งเสรมิคุณุธรรมในสงัคุมไทย์	เพัื�อจัดทำกรอบแผู้นการดำเนนิ

งานของคุณะอนุกรรมการฯ	ประจำปีงบประมาณ	2564	โดย์มีศูาสตีราจารย์์อภิชัย์	พัันธเสน	เป็นประธาน

การประชุมฯ	พัร�อมด�วย์คุณะอนุกรรมการ	ผูู้�ทรงคุณุวุฒิ	ผูู้�แทนหน่วย์งานที�เกี�ย์วข�อง	เข�าร่วมประชุม	จำนวน	17	คุน 

ณ	ห�องประชุม	กรมการศูาสนา	กระทรวงวฒันธรรม	โดย์มีมตีเิหน็ชอบกิจกรรมสำคุัญ	ได�แก่	การวิเคุราะห์ข�อมูล

สถานการณ์คุุณธรรมของสังคุมไทย์	การจัดทำแผู้นแม่บทส่งเสริมคุุณธรรมแห่งชาตีิ	 ฉบับที�	 2	 (พั.ศู.	 2565-

2569)	 พัร�อมระดมแนวคุิดการจัดทำโคุรงการเชิงกลย์ุทธ์ด�านคุุณธรรมเพัื�อส่งเสริมคุุณธรรมของสังคุมไทย์	 

การจดัทำโคุรงการ	ขนาด	ใหญ	่(Big	Project)	ให�เปน็ย์ทุธศูาสตีร์ที�ท�าทาย์	strategic	challenge	ใช�หลกัปรชัญา

เศูรษฐกิจพัอเพีัย์งผู้่านการทำงานคุุณธรรมเชิงพัื�นที�	 (Area	 base)	 และการทำงานร่วมกับเด็กและเย์าวชน	

(Population	base)	อาท	ิโคุรงการ	Social	Credit	ส่งเสรมิการให�ด�วย์พัลังเชงิบวก	โคุรงการปลูกฝ่งัคุณุธรรม

ในเด็กปฐมวัย์	 โคุรงการจัดระเบีย์บพัื�นที�คุุณธรรมบนแพัลตีฟัอร์มโลกดิจิทัล	 โดย์มุ่งเน�นการทำงานเชื�อมโย์ง 
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บรูณาการแบบเสรมิพัลงับวก	เพัื�อสร�างสงัคุมไทย์ให�เปน็สงัคุมคุณุธรรม	และศูนูย์ค์ุณุธรรมจะมกีารบรูณาการ

ร่วมกับหน่วย์งานตี่างๆ	เตีรีย์มการจัดอบรมหลักสูตีรพััฒนาวิทย์ากรส่งเสริมคุุณธรรม	3	ระดับ	ได�แก่	

	 1)	 New	comer	กลุ่มใหม่ที�สนใจและไม่เคุย์อบรมมาก่อน	

	 2)	 Re-Knowledge	กลุ่มที�มีพัื�นฐานแล�วและตี�องการนำคุวามรู�ไปขับเคุลื�อนจริงจัง	

	 3)	 Coach	กลุม่ที�มคีุวามรู�คุวามชำนาญเพัื�อพัฒันาเปน็วทิย์ากร	โดย์ใช�กระบวนการ	Word	Café	

	 โดย์หลักสูตีรดังกล่าวสอดคุล�องกับแนวทางการส่งเสริมคุณุธรรม	ตีามแผู้นแม่บทส่งเสริมคุณุธรรม

แห่งชาตีิ	ฉบับที�	1	ให�มีประสทิธภิาพั	และที�ประชมุเหน็ชอบให�มกีารตีั�งคุณะทำงานด�านวิชาการ	จำนวน	1	คุณะ	

โดย์มผูีู้�อำนวย์การศููนย์์คุณุธรรมเป็นประธาน	เพัื�อดำเนนิการในกจิกรรมสำคุญั	ตีามที�คุณะอนกุรรมการด�านวชิาการฯ	

มอบหมาย์ต่ีอไป

1.3	 การประชุมคุณะกรรมการส่งเสริมคุุณธรรมแห่งชาตีิ	คุรั�งที�	1/2564	เพัื�อตีิดตีามการดำเนินงาน

ตีามแผู้นแม่บทส่งเสริมคุุณธรรมแห่งชาตีิ	ฉบับที�	1	(พั.ศู.	2559-2564)	ในปีที�ผู้่านมา	ที�มีการขับเคุลื�อนกลไก

คุณะอนุกรรมการส่งเสริมคุุณธรรมทั�งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด	เพัื�อส่งเสริมการสร�างคุณุธรรม	ตีั�งแต่ี

ระดับชุมชน	 (บ-ว-ร)	ที�เรีย์กว่าชุมชนคุุณธรรม	องคุ์กร	อำเภอ	จังหวัดคุุณธรรม	ส่งผู้ลให�เกิดชุมชน	องคุ์กร	

อำเภอ	และจังหวัดคุุณธรรม	ในทุกพัื�นที�ของประเทศูแล�วกว่า	35,786	แห่ง	ซึ่่�งในระดับองคุ์กร	ศููนย์์คุุณธรรม

ได�ออกแบบการขับเคุลื�อนผู้่าน	6	เคุรือข่าย์ทางสังคุม	ให�เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเสริมพัลัง

ซึ่่�งกันและกัน	 ในรูปแบบ	Honey	bee	approach	ที�ขย์าย์ผู้ลในจังหวัดนำร่อง	 4	จังหวัด	 ได�แก่	 เชีย์งราย์	

พัระนคุรศูรีอยุ์ธย์า	อุดรธานี	และสุราษฎีร์ธานี	เกดิการประกาศูเจตีนารมณ์การขับเคุลื�อนคุณุธรรมในป	ี2563	

กว่า	507	หนว่ย์งาน	มกีารจดัอบรมพัฒันาศูกัย์ภาพั	“วทิย์ากรสง่เสรมิคุณุธรรม”	เพัื�อสนบัสนนุการขบัเคุลื�อน

คุุณธรรมร่วมกับกลไกคุณะอนุกรรมการส่งเสริมคุุณธรรมระดับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดตี่าง	 ๆ	 คุรอบคุลุม	 4	

ภูมิภาคุ	จำนวนกว่า	980	คุน	
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1.4	 ขับเคุลื�อนย์ุทธศูาสตีร์แผู้นการปฏิิรูปประเทศูด�านวัฒนธรรม	 กีฬา	 แรงงานและการพััฒนา

ทรัพัย์ากรมนุษย์์	(Big	Rock	)	เมื�อวันที�	8	ธันวาคุม	2563	คุณะรัฐมนตีรีมีมตีิเห็นชอบแผู้นการปฏิิรูปประเทศู	

(ฉบับปรับปรุง)	 แนวทางการขับเคุลื�อนแผู้นการปฏิิรูปประเทศู	 และให�คุณะกรรมการปฏิิรูปประเทศู	หน่วย์

งานผูู้�รับผู้ิดชอบหลัก	 และหน่วย์งานผูู้�รับผู้ิดชอบที�เกี�ย์วข�อง	 และสำนักงานสภาพััฒนาการเศูรษฐกิจและ

สงัคุมแหง่ชาตี	ิรว่มกนัขบัเคุลื�อนแผู้นการปฏิริปูประเทศูให�บรรลผุู้ลตีามเปา้ประสงคุภ์าย์ในกรอบระย์ะเวลาที�

กำหนด	โดย์ศููนย์์คุุณธรรมเป็นหน่วย์งานรับผู้ิดชอบหลักของกิจกรรมการปฏิิรูปประเทศูที�ส่งผู้ลตี่อประชาชน

อย์่างมีนัย์สำคุัญ	(Big	Rock)	กิจกรรมปฏิิรูปที�	1	การส่งเสริมคุุณธรรม	จริย์ธรรมในทุกช่วงวัย์	ผู้่านการปฏิิรูป

อุตีสาหกรรมบันเทิงและการใช�กลไกร่วมระหว่างภาคุรัฐและเอกชนในการขับเคุลื�อน	 ทำให�เกิดกิจกรรมการ

จัดทำฐานข�อมูล	ชุมชนท�องถิ�นและองคุ์กรปกคุรองส่วนท�องถิ�นที�เป็นตี�นแบบด�านคุุณธรรมจำนวน	214	แห่ง	

รวมถ่งบุคุคุล	องคุ์กร	เคุรือข่าย์	ที�ดำเนินการด�านคุุณธรรมจากกระบวนการสมัชชาคุุณธรรมในระดับจังหวัด	

ระดับภูมิภาคุ	 และระดับชาตีิ	 ทำให�เกิดการเชื�อมโย์งข�อมูลระหว่างเคุรือข่าย์คุุณธรรมเผู้ย์แพัร่ขย์าย์ผู้ลแก่ผูู้�

สนใจ
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2. ขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมก่อให้เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

การปีระสานเช่�อมโย์งเชิงนโย์บาย์แล้ะสร้างคุวามร่วมม่อกับองคุ์กรเคุร่อข่าย์ทางสังคุม  

หารือแนวทางคุวามร่วมมือด�านวิชาการสนับสนุนการขับเคุลื�อนจังหวัดคุุณธรรม	ปี	2564	ของ	4	จังหวัด	

ประกอบด�วย์	จังหวัดอุดรธานี	จังหวัดสุราษฎีร์ธานี	จังหวัดเชีย์งราย์	และจังหวัดพัระนคุรศูรีอย์ุธย์า	

“โดย์สถาบันการศู่กษาได�เข�ามามีบทบาทสนับสนุนด�านวิชาการในการขับเคุลื�อนจังหวัดส่งเสริมคุุณธรรม 

สามารถบรรลุเป้าหมาย์การขับเคุลื�อน	โดย์การจัดการคุวามรู�	(KM)	เพัื�อขับเคุลื�อนคุุณธรรมเชิงพัื�นที�”

ห่าร่อแกนนำเคุร่อข่าย์ทางสังคุมเพั่�อเตรีย์มการขับเคุล้่�อนจังห่วัดคุุณธรรม ปีีที� 2 

ร่วมกำหนดเป้าหมาย์	กิจกรรมสำคุัญ	ระย์ะเวลา	และแนวทางการขับเคุลื�อนคุุณธรรมของแตี่ละ 

กลุ่มเคุรือข่าย์	ที�สอดคุล�องกับประกาศูเจตีนารมณ์คุวามร่วมมือการขับเคุลื�อนเป็นจังหวัดคุุณธรรม	 

และเพัื�อใช�เป็นกรอบการทำงาน	การบูรณาการและเสริมหนุนงบประมาณจากหน่วย์งานที�เกี�ย์วข�อง	

งานสมัชชาคุุณธรรมแล้ะตล้าดนัดคุุณธรรมของจังห่วัดส่งเสริมคุุณธรรม 4 จังห่วัด  

จัดงานสมัชชาคุุณธรรมและตีลาดนัดคุุณธรรมระดับจังหวัดใน	4	ภูมิภาคุ	ด�วย์รูปแบบไฮบริดออนไลน์

1) งานสมัชชาคุุณธรรมแล้ะตล้าดนัดคุุณธรรมจังห่วัดเชีย์งราย์ ภาย์ใต้แนวคุิด “เชีย์งราย์ 

เม่องคุุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำน่กดี สิ�งแวดล้้อมดี มีวินัย์ ใส่ใจส่วนรวม” 

2) งานสมัชชาคุุณธรรมแล้ะตล้าดนัดคุุณธรรมจังห่วัดอุดรธานี ภาย์ใต้แนวคิุด “ส่บสานวิถี

วัฒนธรรมท้องถิ�น สร้างจิตสำน่กที�ดี ส่งเสริมคุวามมีวินัย์ ใส่ใจปีระโย์ชน์ส่วนรวม”
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3) งานสมัชชาคุุณธรรมแล้ะตล้าดนัดคุุณธรรมจังห่วัดพัระนคุรศูรีอย์ุธย์า ภาย์ใต้แนวคิุด  

“ชาวอย์ุธย์า มีวินัย์ ใส่ใจส่วนรวม”

4) งานสมัชชาคุุณธรรมแล้ะตล้าดนัดคุุณธรรมจังห่วัดสุราษฎร์ธานี ภาย์ใต้แนวคุิด  

“สุราษฎร์ธานี เม่องคุนดี มีวินัย์ ใส่ใจส่วนรวม”

จากกระบวนการคุวามร่วมม่อของภาคุีเคุร่อข่าย์สู่งานสมัชชาคุุณธรรมแห่่งชาติ คุรั�งที� 11  

แนวคุิด Sustainability with Moral: New Moral New Normal  

“คุุณธรรมวิถีให่ม่ สู่การพััฒนาที�ย์ั�งย์่น” 

“ปีระกาศูย์กย์่องบุคุคุล้ผู้สร้างแรงบันดาล้ใจ ที�มีพัฤติกรรมด้านคุุณธรรม คุวรคุ่าแก่การย์กย์่อง  

21 บุคุคุล้ จากราย์การ SUPER 100 อัจฉริย์ะเกินร้อย์”

ในรูปแบบออนไลน์	และสถานที�ถ่าย์ทอด	ณ	ห�องลอนดอน	โรงแรมคุอนราด	ถนนวิทย์ุ	โดย์มีกิจกรรม

สำคุัญในงานวันแรก	 ประกอบด�วย์	 การตี�อนรับผูู้�เข�าชมงาน	 ด�วย์เวทีแบบ	 Virtual	 โดย์ประธานกรรมการ

จัดงานการนำเสนอ	 10	 ปี	 ตี่อการขับเคุลื�อนคุุณธรรมของภาคุีเคุรือข่าย์สมัชชาคุุณธรรม	 ในรูปแบบ	 VDO	

INFOGRAPHIC	พัิธีเปิดงานและปาฐกถา	“คุุณธรรมวิถีใหม่	สู่การพััฒนาที�ย์ั�งย์ืน”	
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บรรยากาศงานสมััชชาคุุณธรรมัแห่่งชาติิ คุรั�งที่่� 11
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สมชัชาคุณุธรรมเปีดิเวทหี่อ้งย์อ่ย์ แล้กเปีล้ี�ย์นเรยี์นรูป้ีระสบการณจ์ากวทิย์ากรผูท้รงคุณุวฒุ ิรบัฟังั

คุวามคุิดเห็นเพัื�อจัดทำข�อเสนอเชิงนโย์บาย์ขององคุ์กรเคุรือข่าย์ทางสังคุม	6	เคุรือข่าย์	ดังนี�	

• เคุรอ่ข่าย์ภาคุรฐั รบัฟังัข�อเสนอจากหนว่ย์งานและกลไกคุณะอนกุรรมการสง่เสรมิคุณุธรรมระดบั

จังหวดั	77	จังหวดั	และ	20	กระทรวง	ได�ข�อเสนอการขับเคุลื�อน	7	เรื�อง	พัร�อมข�อเสนอตีอ่การจดัทำา 

แผู้นปฏิิบัตีิการส่งเสริมคุุณธรรมแห่งชาตีิ	ระย์ะที�	2	

• เคุร่อข่าย์ภาคุธุรกิจ	ระดมคุวามเห็นหัวข�อ	“ผู้่าวิกฤตีโคุวิด	ด�วย์ธุรกิจคุุณธรรม	(keep	moving	

forward)”	และรับฟัังข�อเสนอจากผูู้�ร่วมงาน	ได�ข�อเสนอการขับเคุลื�อน	7	เรื�อง

• เคุร่อข่าย์องค์ุกรศูาสนา	 ระดมคุวามเห็นหัวข�อ	 ศูาสนิกย์ุคุใหม่	 สร�างสังคุมสันตีิ	 แบบ	 “สตีิ”	 

ได�อย์่างไร	และรับฟัังข�อเสนอจากผูู้�ร่วมงาน	ได�ข�อเสนอการขับเคุลื�อน	5	เรื�อง

• เคุร่อข่าย์การศู่กษา	 ระดมคุวามเห็นหัวข�อ	 คุุณธรรมวิถีใหม่	 สู่การสร�างอนาคุตีการศู่กษาไทย์	 

“ใคุรออกแบบ”	และรับฟัังข�อเสนอจากผูู้�ร่วมงาน	ได�ข�อเสนอการขับเคุลื�อน	4	เรื�อง

• เคุร่อข่าย์ส่�อมวล้ชน	 ระดมคุวามเห็นหัวข�อ	 “สื�อสารมวลชนวิถีใหม่	 กับการสร�างสรรคุ์สังคุม

คุุณธรรม”	และรับฟัังข�อเสนอจากผูู้�ร่วมงาน	ได�ข�อเสนอการขับเคุลื�อน	6	เรื�อง

• เคุรอ่ข่าย์ภาคุปีระชาสงัคุม	ชมุชน	คุรอบคุรวั	และเดก็และเย์าวชน	ระดมคุวามเหน็หัวข�อ	คุุณธรรม

ในวิถีใหม่	สร�างชุมชนเข�มแข็งเป็นสุข	“ได�อย์่างไร”	ได�ข�อเสนอการขับเคุลื�อน	7	เรื�อง

รวมทั�งมีนิทรรศูการผล้สำเร็จการขับเคุล้่�อนจังห่วัดคุุณธรรม องคุ์คุวามรู้ แล้ะกรณีตัวอย์่างคุวาม

สำเร็จขององคุ์กรคุุณธรรมต้นแบบ ในรูปีแบบ Virtual Event Exhibition กว่า 30 บูธ 
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ข้อเสนอเชิงนโย์บาย์ต่อรัฐบาล้แล้ะห่น่วย์งานด้านนโย์บาย์การส่งเสริมคุุณธรรมในสังคุมไทย์  

โดย์หน่วย์งานที�เกี�ย์วข�อง	มีดังนี�	

(1)	 มีการสำรวจ	 รวบรวม	 เรีย์บเรีย์งคุวามสำเร็จของการแก�ไขปัญหาสังคุมด�วย์คุุณธรรม	 หรือ

นวัตีกรรมคุวามดีในช่วงวิกฤตี	COVID-19	 (Moral	Fight	Covid)	 เพัื�อนำมาสื�อสาร	 เผู้ย์แพัร่	และรณรงคุ์สู่

สังคุมในวงกว�าง	รวมทั�งรวบรวมประวัตีิ	ผู้ลงาน	แบบอย์่าง	ในห่อจดห่มาย์เห่ตุห่ร่อห่อเกีย์รติย์ศูของแต่ล้ะ

จังห่วัด

(2)	 ให�การสนับสนุน	ส่งเสริม	และผู้ลักดันการพััฒนาคุน	พััฒนาเคุรื�องมือและกล้ไกของชุมชน ให่้มี

ระบบพีั�เล้ี�ย์งชุมชน เพ่ั�อสร้างพัล้ังที�เข้มแข็งให้่กับคุรอบคุรัวแล้ะชุมชน	 ให�เกิดรูปแบบการสร�างภูมิคุุ�มกัน

ของเด็ก	เย์าวชน	และคุรอบคุรัว	ที�เป็นรูปธรรมย์ั�งย์ืน	ด�วย์การพััฒนาศูักย์ภาพัคุนท�องถิ�น	ให�มีทักษะการเป็น 

พัี�เลี�ย์ง	และนำไปสูโ่มเดลคุรอบคุรัวพัลังบวกในสังคุมที�ไร�คุวามรุนแรง	และพัฒันากลไกการมีสว่นร่วมในรูปแบบ 

ภาคุเีคุรอืขา่ย์ที�ย์ั�งย์นื	รว่มกบัการพัฒันากจิกรรมสร�างสรรคุโ์ดย์คุนท�องถิ�น	ด�วย์ทรพััย์ากรและภมูปิญัญาของ

ท�องถิ�น	โดย์มีการเชื�อมโย์งกับเคุรือข่าย์อื�น	ๆ	เพัื�อช่วย์เหลือซึ่่�งกันและกัน	เป็นกลไกพัี�เลี�ย์งระหว่างชุมชน

(3)	 ให�การสนบัสนนุและสง่เสรมิการสร�างระบบเคุรดติทางสงัคุม (Social Credit) ให้่เปีน็เคุร่�องมอ่ 

ในการสร้างบรรทัดฐานของปีระเทศู	 และใช�ข�อมูลเคุรดิตีของบุคุคุล	 และองคุ์กรในการสร�างคุ่านิย์ม	 และ

วัฒนธรรมแห่งคุวามซึ่ื�อสัตีย์์	 มีคุุณธรรม	 มีจิตีสำน่ก	 และคุวามรับผู้ิดชอบต่ีอสังคุม	 ผู่้านกลไกการสร�าง 

แรงจงูใจโดย์การให�รางวลัและการลงโทษ	เพัื�อย์กระดบัเคุรดติีโดย์รวมของสงัคุมให�ดีข่�น	และเปน็แบบอย์า่งที�ดี 

ของสังคุมไทย์	

(4)	 ให�การสนับสนุนและส่งเสริมการสร�างภูมิคุุ�มกันหมู่ทางสังคุมด�วย์มิตีิคุวามดี	 ด�วย์การส่งเสริม

ระบบเคุร่อข่าย์ทางสังคุมคุุณธรรมให่้เกิดการแล้กเปีล้ี�ย์นเรีย์นรู้	และร่วมกันสร�างกลไกการมีส่วนร่วม	การ

สื�อสารข�อมลูและการเผู้ย์แพัรร่ปูธรรมคุวามสำเรจ็และเกยี์รตีคิุณุของบคุุคุลที�ทำคุณุงามคุวามดใีนแตีล่ะพัื�นที�	

ให�ได�รับการย์กย์่องเชิดชูและย์่ดถือในการขับเคุลื�อนคุุณธรรม	 โดย์มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุก

ภาคุส่วนในสังคุมให�สามารถขับเคุลื�อนสังคุมคุุณธรรมในรูปแบบวิถีใหม่ได�อย์่างย์ั�งย์ืน
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การจัดงานคุรั�งนี�	มีผูู้�สนใจลงทะเบีย์นเข�าร่วมแลกเปลี�ย์นเรีย์นรู�ในงาน	1,862	คุน	ผูู้�เข�าถ่งการจัดงาน

ผู้่านการถ่าย์ทอดเฟัสบุ๊คุไลฟั์	68,815	คุน	ผูู้�แสดงคุวามคุิดเห็น	ถูกใจ	และแชร์	4,091	คุน	สื�อมวลชนเผู้ย์แพัร่

ข่าวผู้่านสื�อตี่าง	ๆ	กว่า	30	สื�อ
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 องค์ความรู้จากกระบวนการสมัชชาคุณธรรม 11 เรื่อง ดังนี� 

ล้�าดับ ปีระเด็นองคุ์คุวามรู้

1 องคุ์คุวามรู�กระบวนการขับเคุลื�อนคุุณธรรมเชิงพัื�นที�	จังหวัดคุุณธรรม	จังหวัดเชีย์งราย์

2 องคุ์คุวามรู�กระบวนการขับเคุลื�อนคุุณธรรมเชิงพัื�นที�	จังหวัดคุุณธรรม	จังหวัดพัระนคุรศูรีอย์ุธย์า

3 องคุ์คุวามรู�กระบวนการขับเคุลื�อนคุุณธรรมเชิงพัื�นที�	จังหวัดคุุณธรรม	จังหวัดอุดรธานี

4 องคุ์คุวามรู�การกระบวนการขับเคุลื�อนคุุณธรรมเชิงพัื�นที�	จังหวัดคุุณธรรม	จังหวัดสุราษฎีร์ธานี

5 บทเรีย์นผู้ลสำเร็จการขับเคุลื�อนเคุรือข่าย์ทางสังคุม	 ในพัื�นที�จังหวัดเชีย์งราย์	 กรณีเคุรือข่าย์เด็ก
และเย์าวชน

6 บทเรีย์นผู้ลสำเร็จการขับเคุลื�อนเคุรือข่าย์ทางสังคุม	 ในพัื�นที�จังหวัดเชีย์งราย์	 กรณีเคุรือข่าย์ภาคุ
ประชาสังคุม

7 บทเรีย์นผู้ลสำเร็จการขับเคุลื�อนเคุรือข่าย์ทางสังคุม	 ในพัื�นที�จังหวัดพัระนคุรศูรีอย์ุธย์า	 กรณี 
เคุรือข่าย์การศู่กษา

8 บทเรยี์นผู้ลสำเรจ็การขบัเคุลื�อนเคุรอืขา่ย์ทางสงัคุม	ในพัื�นที�จงัหวดัอดุรธาน	ีกรณเีคุรอืขา่ย์ศูาสนา

9 บทเรีย์นผู้ลสำเร็จการขับเคุลื�อนเคุรือข่าย์ทางสังคุม	 ในพัื�นที�จังหวัดสุราษฎีร์ธานี	 กรณีเคุรือข่าย์
การศู่กษา

10 องคุ์คุวามรู�ชุมชนท�องถิ�นและองคุ์กรปกคุรองส่วนท�องถิ�นที�เป็นตี�นแบบด�านคุุณธรรม	213	กรณี

11 การศู่กษากระบวนการปลูกฝ่ังคุุณธรรมของหน่วย์งานส่งเสริมคุุณธรรมในกลุ่มประเทศูอาเซึ่ีย์น
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ยุทธศาสตร์

สิ่่งเสิ่ริมวิที่ยาก่รคุุณธรรม 
แล้ะพัฒนาก่ระบวนก่ารรับรอง 

องคุ์ก่รคุุณธรรม



1.  ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานองค์กรคุณธรรม 

 1) มุง่สูก่ารพัฒันาองค์ุกรคุณุธรรม 5 องค์ุกรเคุรอ่ขา่ย์ภาคุรฐั	สง่เสริมการสร�างคุวามรู�	คุวามเข�าใจ

ตี่อการพััฒนาคุวามรู�สู่การเป็นองคุ์กรคุุณธรรม	 เตีรีย์มพัร�อมนำไปใช�ในการปฏิิบัตีิงานและการดำเนินชีวิตี

ประจำวนั	เพัื�อมุ่งสูก่ารพัฒันาองคุก์รคุณุธรรมในอนาคุตี	ให�ตีระหนกัถง่คุวามสำคุญัในเรื�องการพัฒันาองคุก์ร

ตีนเอง	สามารถนำเสนอแนวคุดิในการนำไปประย์กุตีใ์ช�ในองคุก์ร	เปน็แนวทางการขบัเคุลื�อนและพัฒันาองคุก์ร

คุณุธรรมโดย์สามารถนำไปประยุ์กต์ีใช�ในกระบวนการทำงานประจำวันได�อย่์างเหมาะสม	ภาย์ใตี�ประเด็นหลัก

ประกอบด�วย์	“1)	สร�างองค์ุกรให�มีแต่ีคุนดี	คุนเก่ง	คุนมคีุณุธรรม	ทำอย์า่งไร	2)	มจีรยิ์ธรรมในการดำเนนิธรุกจิ	

ให�สอดรบักบัภาพัอนาคุตี	ในปรากฏิการณ์	“วถิปีกตีถิดัไป”	(Next	Normal)	เพัื�อให�องคุก์รอย์ูร่อดอย่์างย์ั�งย์นื	

และ	3)	การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที�ดี	ไปปรับใช�ในการส่งเสริมให�เป็นองคุ์กรแห่งคุวามสุขตี่อไป”	โดย์

มีจำนวนผูู้�เข�าร่วมกว่า	500	คุน	จาก	5	องคุ์กร	ดังนี�	

(1)	 ธนาคุารเพัื�อการส่งออกและนำาเข�าแห่งประเทศูไทย์ “จริย์ธรรมของ ธสน. สู่องคุ์กรคุุณธรรม” 

(2)	 สถาบันคุุณวุฒิวิชาชีพั	(องคุ์การมหาชน) “แนวทางการพััฒนาองคุ์กรคุุณธรรม แล้ะมาตรฐาน

ด้านคุุณธรรม” 

(3)	 กระทรวงศู่กษาธิการ “ชูโมเดล้องคุ์กรคุุณธรรมร่วมส่งเสริมกระทรวงศู่กษาธิการเปี็นกระทรวง

คุุณธรรม” 

(4)	 ธนาคุารเพัื�อการส่งออกและนำาเข�าแห่งประเทศูไทย์	(EXIM	Bank) “การสร้างองคุ์กรแห่่งคุวามสุข

ในการท�างาน” 

(5)	 สำานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพัื�อเศูรษฐกิจและสังคุม “เสริมสร้างคุุณธรรม จริย์ธรรม เพั่�อการ

ขับเคุล้่�อนเปี็นองคุ์กรคุุณธรรม ต่อแนวทางการพััฒนาองคุ์กรคุุณธรรม”
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2) ส่งเสริมการพััฒนาองคุ์กรคุุณธรรมเคุร่อข่าย์การศู่กษา โดย์นำเกณฑิ์มาตีรฐานโรงเรีย์น

คุณุธรรมสง่เสรมิให�เคุรือขา่ย์กลุม่โรงเรยี์น	4	จังหวดั	ได�แก่	จังหวดัพัระนคุรศูรอีย์ธุย์า	อุดรธาน	ีเชยี์งราย์	และ

สุราษฎีร์ธานี	ประกอบด�วย์	

	 1)	 อบรมหลักสูตีรโคุรงการกระบวนการพััฒนาโรงเรีย์นคุุณธรรมตีามมาตีรฐานและหลักสูตีร

โคุรงการพัฒันาตี�นแบบแหล่งเรยี์นรู�เชงิคุุณธรรม	4	จงัหวดั	มผีูู้�เข�ารว่มรบัการอบรม	จำนวนทั�งหมด	21	โรงเรยี์น	

241	คุน	

	 2)	 การติีดตีามและตีรวจสอบผู้ลการประเมนิโคุรงการพัฒันาโรงเรยี์นคุณุธรรม	การแลกเปลี�ย์น

และแสดงคุวามคุิดเห็น	 เพัื�อพััฒนาและต่ีอย์อดการดำเนินงานโรงเรีย์นคุุณธรรมให�เป็นไปตีามมาตีรฐาน	 

ประเมินผู้ลการขับเคุลื�อนงานส่งเสริมคุุณธรรมเชงิพัื�นที�การเรยี์นรู�ในเคุรือข่าย์	และเสริมสร�างศัูกย์ภาพัเคุรือข่าย์ 

จัดเวทีแลกเปลี�ย์นเรีย์นรู�ซึ่่�งกันและกัน	สร�างกลไกคุณะทำงานที�สามารถส่งเสริมสนับสนุนให�เกิดคุวามสำเร็จ

ได�อย์่างเป็นรูปธรรม	

	 3)	 คุืนข�อมูลและร่วมกำหนดแนวทางการทำงานส่งเสริมมาตีรฐานโรงเรีย์นคุุณธรรม	 ร่วมกับ 

เคุรือข่าย์โรงเรีย์นคุุณธรรมจังหวัดอุดรธานี	 ซ่ึ่�งได�แนวทางการพััฒนาและกำหนดแผู้นการพััฒนาโรงเรีย์น	 

แบ่งเป็น	2	ระดับ	ได�แก่	

	 (1)	 การพััฒนาโรงเรีย์นเป็นแหล่งเรีย์นรู�เชิงคุุณธรรม	5	โรงเรีย์น	

	 (2)	 พััฒนากระบวนการส่งเสริมมาตีรฐานคุุณธรรมในโรงเรีย์นขย์าย์ผู้ล	20	โรงเรีย์น	พัร�อมทั�ง 

ทำคุวามเข�าใจบทบาทของเคุรือข่าย์โรงเรีย์นในการขับเคุลื�อนจังหวัดคุุณธรรม	 ร่วมกันจับมือเดินหน�า 

สร�างแหล่งเรีย์นรู�โรงเรีย์นคุุณธรรม	สู่การร่วมกำหนดแนวทางการทำงานส่งเสริมมาตีรฐานโรงเรีย์นคุุณธรรม	

โดย์ได�แนวทางการพัฒันาและกำหนดแผู้นการพัฒันาโรงเรยี์น	แบ่งเปน็	2	ระดบั	ได�แก่	1)	การพัฒันาโรงเรยี์น

เป็นแหล่งเรีย์นรู�เชิงคุุณธรรม	 และ	 2)	 พััฒนากระบวนการส่งเสริมมาตีรฐานคุุณธรรมในโรงเรีย์นขย์าย์ผู้ล	 

พัร�อมทั�งทำคุวามเข�าใจบทบาทของเคุรือข่าย์โรงเรยี์นในการขับเคุลื�อนจังหวัดคุณุธรรมร่วมกัน	ซึ่่�งคุณะทำงาน

ในเคุรือข่าย์การศู่กษาจังหวัดเชีย์งราย์จะนำผู้ลการหารือในเวทีคุรั�งนี�ไปนำเสนอในเวทีประชุมเคุรือข่าย์

สมชัชาจงัหวดั	เพัื�อราย์งานการดำเนนิงานของเคุรอืขา่ย์การศูก่ษาตีามเปา้หมาย์จงัหวดัและตีามที�ได�ประกาศู

เจตีนารมณ์ไว�ร่วมกัน	(เคุรือข่าย์โรงเรีย์นคุุณธรรม)
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2.  งานฝึกอบรมและส่งเสริมการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

1) ห่ล้ักสูตรอบรมคุรูออนไล้น์ พััฒนาโคุรงงานคุุณธรรม รุ่นที� 2 -3	ได�จัดอบรมระบบออนไลน์ทุก

วันเสาร์	10	ตีอน	โดย์คุรูในสังกัดสำนักงานคุณะกรรมการการศู่กษาขั�นพัื�นฐาน	(สพัฐ.)	ที�เข�ารับการฝ่ึกอบรม	 

รบัคุวามรู�เกี�ย์วกบัการจัดการเรยี์นรู�ด�านคุณุธรรมเชงิรกุในโรงเรยี์น	โดย์การใช�โคุรงงานคุณุธรรมเป็นเคุรื�องมอื 

สำคุญัในการพััฒนาศัูกย์ภาพัของนักเรยี์น	รวมถง่การพัฒันาทักษะและเทคุนิคุการนำเสนอจิตีวทิย์าการเรยี์นรู� 

ในการอบรม	 เทคุนิคุการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพัันธ์	 การสร�างและพััฒนากิจกรรม	 การออกแบบกระบวนการ

เรยี์นรู�	เทคุนคิุการสอน	สื�อและเคุรื�องมือสำหรับถา่ย์ทอดคุวามรู�ทั�วไปสูนั่กเรยี์นและการวดัประเมินผู้ลตีดิตีาม

สำหรับการจัดกิจกรรม	

ห่ล้ักสูตร กรอบเน่�อห่า รูปีแบบการด�าเนินงาน

จัดห่ล้ักสูตรอบรมคุรู

ออนไล้น์ พััฒนาโคุรง

งานคุุณธรรม รุ่นที� 2-3 

โดย์คุวามร่วมมือ	3 

ฝ่่าย์	สำานักงานคุณะ

กรรมการการศู่กษาขั�น

พัื�นฐาน	(สพัฐ.)	กลุ่ม

กัลย์าณมิตีรเพัื�อเคุรือ

ข่าย์วิถีพัุทธ	(กคุพั.)	

ศููนย์์คุุณธรรม	

อบรมระบบออนไลน์ทุกวันเสาร์	10	ตีอน	

ตีอนที�	0		ปฐมนิเทศู

ตีอนที�	1		 คุุณคุ่ามหาศูาล	โคุรงงาน	
	 คุุณธรรม

ตีอนที�	2		 คุวามดีไม่โดดเดี�ย์ว

ตีอนที�	3  สาวเหตีุหาผู้ล

ตีอนที�	4		 ร่วมกันทำาดีอย์่างมีปัญญา

ตีอนที�	5  Plan	ดี	มีชัย์ไปกว่าคุร่�ง

ตีอนที�	6		 ตีามไป	Do	ตีามไปดู

ตีอนที�	7		 Check	&	Act

ตีอนที�	8		 ดอกผู้ลแห่งการเรีย์นรู�

ตีอนที�	9		 กลเม็ด	เด็ดตีลาดนัด

ตีอนที�	10	ย์ิ�งกว่า	สิริ	มีทุกคุำาตีอบ

Facebook	Live	กลุ่มปิด 

“หลักสูตีรพััฒนาคุรูโคุรง

งานคุุณธรรม”เวลา	17.00	

–	17.30	น.	เพัื�อตีิดตีามข�อ

เสนอแนะและตีอบคุำาถาม

จากคุรูผูู้�เข�าร่วมรับการอบ

รมฯ	โดย์มีคุรูผูู้�ดูแลโคุรง

งานในสังกัด	สพัฐ.	เข�าร่วม

อบรม	กว่า	400	คุน
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2) การส่งเสริมเคุร่อข่าย์ทางสังคุมต่อต้านการทุจริตด้วย์มิติทางวัฒนธรรมแล้ะมิติด้าน

สังคุม	พััฒนาวิทย์ากรผู้่านการอบรมออนไลน์	ห่ลั้กสูตร “กล้ยุ์ทธ์การสร้างแล้ะพััฒนาองคุ์กรคุุณธรรม” 

(Online Course)	 และเข�าชมราย์การ	 “นักส่บคุุณธรรม” โดย์เปิดการอบรมให�ผูู้�แทนเคุรือข่าย์จังหวัด

คุุณธรรม	 4	 จังหวัด	 เคุรือข่าย์จังหวัดคุุณธรรมเดิม	 6	 จังหวัด	 และเคุรือข่าย์จังหวัดคุุณธรรมขย์าย์ผู้ล	

10	 จังหวัด	 มีผูู้�ลงทะเบีย์นเข�าอบรมประมาณ	 450	 คุน	 และ	 ราย์การ	 “นักสืบคุุณธรรม”	 ออกอากาศูสด	 

ทุกวันเสาร์	ผู้่าน	Social	Media	ของศููนย์์คุุณธรรม

 (1) ห่ลั้กสูตรกล้ยุ์ทธ์การสร้างแล้ะพััฒนาองคุ์กรคุุณธรรม	 คุวามรู�คุวามเข�าใจเรื�องการสร�าง

และการพัฒันาองคุก์รของตีนให�เปน็องคุก์รคุณุธรรม	และย์งัสามารถนำไปปรบัใช�ในสถานการณต์ีา่งๆ	ได�เปน็

อย์า่งดี	อีกทั�งยั์งได�ศูก่ษาองค์ุคุวามรู�	เชน่	หนงัสือ	และสื�อ	ของศูนูย์ค์ุณุธรรมที�ได�เตีรีย์มไว�เพัื�อให�เคุรือข่าย์	และ

ประชาชนทั�วไปเข�ามาศู่กษาเรีย์นรู�
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 (2) ราย์การนกัสบ่คุณุธรรม	สง่เสรมิการสร�างคุณุธรรมในองคุก์ร	เพัื�อสร�างวฒันธรรมคุณุธรรม	

(Moral	Culture)	ให�องคุ์กรตี่างๆ	ได�ร่วมเรีย์นรู�การพััฒนาคุุณธรรมอย์่างเป็นรูปธรรม	และเพัื�อเป็นแนวทาง

ในการนำมาพััฒนาองค์ุกรที�สามารถก�าวไปสูอ่งค์ุกรคุณุธรรมได�ในอนาคุตี	รวมทั�งรว่มกนัสร�างคุวามย์ั�งย์นืทาง

คุุณธรรม	(Moral	Sustainability)	เพัื�อสังคุมไทย์ตี่อไป

3.  งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรอง

1) การอบรมเชงิปีฏิบัิติการ “กระบวนการพัฒันาองคุก์รด้วย์มาตรฐานด้านคุณุธรรม” คุรั�งที� 1 โดย์

กระบวนการเน�นการมสีว่นร่วมของคุนในองค์ุกร	ทั�งจากการทำแบบประเมนิตีนเองด�านคุณุธรรมสำหรบัองคุก์ร

และการกำหนดวิสัย์ทัศูน์	พัันธกิจ	และแผู้นกิจกรรมด�านคุุณธรรมตีามบริบทขององคุ์กร	องคุ์กรที�เข�ารับการ

อบรมเกิดการแลกเปลี�ย์นเรยี์นรู�กนัภาย์ใน	โดย์ใช�ข�อมูลจากแบบประเมินตีนเองด�านคุณุธรรมสำหรับองค์ุกรที�

มีคุวามเห็นจากสมาชิก	ทำให�เห็นถ่งจุดแข็งและจุดอ่อนมิตีิด�านคุุณธรรมขององคุ์กร	และสามารถประย์ุกตี์นำ

คุ่านิย์มและวิสัย์ทัศูน์ขององคุ์กรมาตี่อย์อดในการกำหนดเป้าหมาย์ด�านพัันธกิจ	และกำหนดแผู้นการส่งเสริม

คุุณธรรมภาย์ในองคุ์กรกับผูู้�มีส่วนได�ส่วนเสีย์	จำนวน	4	องคุ์กร	ประกอบด�วย์	

	 (1)	 บริษัท	 พีัทีจี	 เอ็นเนอยี์	 จำกัด	 (มหาชน)	 ณ	 โรงแรมไอบิส	 สไตีล์	 บางกอก	 รัชดา	

กรุงเทพัมหานคุร
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	 (2)	 การท่าเรือแห่งประเทศูไทย์	ณ	ศููนย์์ประชุม	victor	club	by	FYI	กรุงเทพัมหานคุร

	 (3)	 สำนกังานคุณะกรรมการกำกบัหลกัทรพััย์์และตีลาดหลกัทรพััย์์	(ก.ล.ตี.)	ณ	โรงแรมพัลูแมน	

คุิง	เพัาเวอร์	กรุงเทพัมหานคุร

	 (4)	 สถาบันคุุณวุฒิวิชาชีพั	(องคุ์การมหาชน)	ผู้่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์	Zoom

2) ติดตามผล้การส่งเสริมคุุณธรรมในองคุ์กรนำร่อง 

จัดการประชุมเพัื�อตีิดตีามผู้ลการส่งเสริมคุุณธรรมในองคุ์กรนำร่อง	 คุรั�งที�	 1	 ผู่้านสื�ออิเล็กทรอนิกส์	

Zoom	Meeting	 เพัื�อแลกเปลี�ย์นและให�คุำแนะนำในการปรับแผู้นงานและการดำเนินงานในสถานการณ์ 

โคุวิด-19	องค์ุกรนำร่องสามารถแลกเปลี�ย์นปัญหาและอุปสรรคุในการพัฒันาแผู้นกิจกรรมในช่วงสถานการณ์

โคุวิด-19	 ระลอกที�	 3	 ได�รับคุำแนะนำจากทางศููนย์์คุุณธรรม	 วิทย์ากร	 และผูู้�ทรงคุุณวุฒิเพัื�อนำไปปรับแผู้น

กิจกรรม	 และเข�าใจกระบวนการติีดตีามผู้ลที�มุ่งเน�นกระบวนการเรีย์นรู�ร่วมกันของสมาชิก	 4	 องค์ุกร	 ได�แก่	

บริษัท	พัีทีจี	 เอ็นเนอย์ี	จำกัด	 (มหาชน)	สถาบันคุุณวุฒิวิชาชีพั	 (องคุ์การมหาชน)	สำนักงานคุณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพัย์์และตีลาดหลักทรัพัย์์	และการท่าเรือแห่งประเทศูไทย์	มีดังนี�	

• แนวทางในการตีดิตีามผู้ลการสง่เสรมิคุณุธรรมในองคุก์รนำารอ่ง	และแนวทางพัฒันากรอบแนวคุดิ

ในการถอดบทเรีย์นจากกระบวนการพััฒนามาตีรฐานด�านคุุณธรรม

• องคุก์รนำารอ่งสามารถแลกเปลี�ย์นปัญหาและอปุสรรคุในการพััฒนาแผู้นกจิกรรมในช่วงสถานการณ์

โคุวิด	19	ระลอกที�	3	ได�รับคุำาแนะนำาจากศููนย์์คุุณธรรม	วิทย์ากร	และผูู้�ทรงคุุณวุฒิ	เพัื�อนำาไปปรับ

แผู้นกิจกรรม	และเข�าใจกระบวนการตีิดตีามผู้ลที�มุ่งเน�นกระบวนการเรีย์นรู�ร่วมกันของสมาชิกใน

องคุ์กร
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3) การพััฒนามาตรฐานด้านคุุณธรรมแล้ะแบบปีระเมินด้านคุุณธรรมสำห่รับองคุ์กร	 องค์ุคุวามรู� 

“แนวทางการใช�มาตีรฐานด�านคุุณธรรมสำหรับองคุ์กรและชุมชน	ฉบับปี	2564”	

4) องคุ์คุวามรู้ “กระบวนการส่งเสริมแล้ะปีระเมินผล้การนำมาตรฐานด้านคุุณธรรมไปีใช้ใน

องคุ์กรนำร่อง”	 พััฒนากระบวนการส่งเสริมและประเมินผู้ลการนำมาตีรฐานด�านคุุณธรรมไปใช�ในองคุ์กร

นำร่องที�เกิดจากการทดลองจัดกระบวนการส่งเสริมคุุณธรรมในองคุ์กรนำร่องทั�ง	4	แห่ง

5) พััฒนาองคุ์คุวามรู้กระบวนการรับรององคุ์กรส่งเสริมคุุณธรรม	 รวบรวมองคุ์คุวามรู�ที�เกิดข่�น

ระหว่างการพััฒนางานวิจัย์	 เพืั�อจัดทำองค์ุคุวามรู�	 “การศู่กษารูปแบบกระบวนการรับรององค์ุกรส่งเสริม

คุุณธรรม”

4. โครงการวิจัยชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง 

โดย์สนับสนุนให�การดำเนินการโคุรงการวิจัย์เป็นไปอย์่างมีประสิทธิภาพั	มุ่งเน�นการพััฒนาคุน	พััฒนา

เคุรื�องมอืที�ใช�ในชมุชน	สูก่ารพัฒันาระบบพัี�เลี�ย์งที�ปรก่ษาชมุชน	สร�างพัลังที�เข�มแขง็ให�กับคุรอบคุรัวและชมุชน	

เพืั�อให�เกดิรูปแบบการสร�างภมูคิุุ�มกนัของเดก็	เย์าวชน	และคุรอบคุรวั	ที�เปน็รปูธรรมอย์า่งย์ั�งย์นื	ประกอบด�วย์	

(1)	 พััฒนาศูักย์ภาพัคุนท�องถิ�น	 ให�มีทักษะการเป็นพัี�เลี�ย์ง	และนำไปสู่โมเดลคุรอบคุรัวพัลังบวก	ใน

สังคุมที�ไร�คุวามรุนแรง	

(2)	 พััฒนากลไกการมีส่วนร่วม	ในรูปแบบภาคุีเคุรือข่าย์คุนทำงาน	ด�านเด็ก	เย์าวชน	และคุรอบคุรัว	

ที�ย์ั�งย์ืน	
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(3)	 พััฒนากิจกรรมสร�างสรรค์ุ	 โดย์คุนท�องถิ�น	 ด�วย์ทรัพัย์ากรท�องถิ�นและภูมิปัญญาท�องถิ�น	 ที�

เหมาะสมกับวัย์ของเด็กและเย์าวชน	 เพืั�อนำไปสู่แผู้นพััฒนาระดับประเทศูระบบนิเวศูของเด็ก	 มีผู้ลต่ีอการ

เปลี�ย์นแปลงพัฤตีิกรรมคุุณธรรมของเด็ก	

โดย์	รศู.นพั.สุริย์เดว	ทรีปาตีี	ได�วางแผู้นและออกแบบสร�างระบบพัี�เลี�ย์งชุมชน	มุ่งเน�นการสร�างและ

พััฒนาศูักย์ภาพั	แกนนำพัลังบวกในชุมชน	โดย์ใช�กระบวนการเสริมพัลังบวก	นำจุดแข็งของชุมชน	ทุนมนุษย์์	

ทุนสังคุม	และจุดแข็งของเด็กและเย์าวชน	ทุนชีวิตี	ทักษะ	5	ด�าน	ในการบริหารจัดการชุมชนในการแก�ปัญหา	

มาเป็นฐานในการพััฒนา	ทำให�เกิดระบบพัี�เลี�ย์งที�ปร่กษาในชุมชน	พััฒนาภาคุีคุรอบคุรัวให�เกิดคุวามเข�มแข็ง	

ด�วย์บริบทของชุมชน	

เวทีวิชาการโคุรงการวิจัย์เร่�อง ชุดแผนงานคุรอบคุรัวไทย์ไร้คุวามรุนแรง 

จากเวทีวิชาการได�มีการแลกเปลี�ย์นสถานการณ์	 สภาพัปัญหาระดับจังหวัดเชีย์งราย์	 ที�ทำให�เห็น

สถานการณ์ด�านเด็ก	เย์าวชน	คุรอบคุรัว	เป็นรูปธรรม	ชัดเจน	และการบรรย์าย์	3	โคุรงการย์่อย์ของโคุรงการ	

ได�แก่	โคุรงการย์่อย์	Positive	Parenting	ระบบพัี�เลี�ย์งชุมชนด�วย์จิตีวิทย์าเชิงบวก	โคุรงการย์่อย์	Healthy	 

Gamer	 เกมสมดุล	 ชีวิตีสมดุล	 และ	 โคุรงการย์่อย์	 Family	 against	 violence	 คุรอบคุรัวพัลังบวก 

ไร�คุวามรุนแรงด�วย์พีั�เลี�ย์งชุมชน	ทำให�ผูู้�เข�าร่วมงานเกิดคุวามเข�าใจโคุรงการวิจยั์เรื�อง	ชุดแผู้นงานคุรอบคุรัวไทย์ 

ไร�คุวามรุนแรงมากข่�น

พััฒนาห่ลั้กสูตร “ต้นทุนชีวิต” ภาย์ใต้โคุรงการมห่าวิทย์าลั้ย์สู่ตำบล้ สร้างรากแก้วให้่ปีระเทศู 

(U2T-University to Tambon) 

ศููนย์์คุุณธรรมร่วมกับกระทรวงการอุดมศู่กษา	วิทย์าศูาสตีร์	วิจัย์และนวัตีกรรม	ร่วมกำหนดแนวทาง

คุวามร่วมมือ	 ในการร่วมกันพััฒนาหลักสูตีรตี�นทุนชีวิตี	 ให�เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย์	 ภาย์ใตี�โคุรงการ

มหาวิทย์าลัย์สู่ตีำบล	สร�างรากแก�วให�ประเทศู	(U2T-University	to	Tambon)	เพัื�อส่งเสริมการพััฒนาด�าน

คุุณธรรม	จริย์ธรรมและธรรมาภิบาล	ให�กับอาจารย์์	บุคุลากรในโคุรงการฯ	ให�มีองคุ์คุวามรู�	ตี�นทุนชีวิตี	และ

การใช�ทักษะ	5	ด�าน	ในการบริหารจัดการสร�างระบบพัี�เลี�ย์งช่วย์เหลือชุมชน

คุรอบคุรัวไที่ยไร้คุวามัรุนแรง
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5.  การพฒันาศูนย์ใหค้ำาปรกึษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.)

ศููนย์์คุุณธรรม	 (องคุ์การมหาชน)	 ร่วมกับ	 สำนักงานส่งเสริมการศู่กษานอกระบบและการศู่กษาตีาม

อัธย์าศูัย์	 (กศูน.)	 กระทรวงศู่กษาธิการ	 ลงนามบันท่กข�อตีกลงคุวามร่วมมือดำเนินโคุรงการพััฒนาศููนย์ ์

ให�คุำปร่กษา	ในรูปแบบ	Learning	and	Mind	Care	System	เพัื�อร่วมมือส่งเสริมและพััฒนาบุคุลากรให�มี 

องคุ์คุวามรู�	 ทักษะการให�คุำปร่กษา	 การแนะแนวโดย์ใช�จิตีวิทย์าพัลังบวก	 เพัื�อเสริมสร�างการเรีย์นรู�และ

คุุณธรรมด�วย์หลักสูตีรตี�นทุนชีวิตี	 รวมถ่งร่วมกันขับเคุลื�อนและพััฒนาระบบดูแลผูู้�เรีย์น	 ด�วย์กระบวนการ

สะท�อนคุวามคุิด	เกิดทักษะชีวิตีและจิตีสำน่กทั�งตี่อตีนเองและตี่อสังคุม	

การอบรมการจัดกระบวนการเรีย์นรู�เพัื�อการแนะแนวและการให�คุำปร่กษา	 สำหรับศููนย์์ให�คุำ

ปร่กษา	กศูน.	ในรูปแบบ	Learning	and	Mind	Care	System	ตีอนที�	1-10	“หลักสูตีรตี�นทุนชีวิตี”	โดย์	 

รศู.นพั.สุริย์เดว	 ทรีปาตีี	 ผูู้�อำนวย์การศููนย์์คุุณธรรม	 รับเชิญเป็นวิทย์ากรในการอภิปราย์	 คุำถาม	 -	 คุำตีอบ	

โดย์กล่าวถ่ง	นิย์ามของคุำว่า	“ตี�นทุนชีวิตี”	สำหรับเด็กและเย์าวชนที�ไม่ใช่เรื�องของเงินทอง	แตี่เป็นเรื�องของ

ชีวิตีและจิตีใจ	(Youth	Voice)	แนวทางการใช�ตี�นทุนชีวิตีเป็นเคุรื�องมือในการสร�างพัลังบวก	(Empowering	

Monitoring)	หรือการรับฟัังเสีย์งสะท�อนของเด็กและเย์าวชนว่าเขารู�ส่กอย์่างไร	เป็นการสะท�อนระบบนิเวศู

รอบตีัว	ณ	ขณะนั�น	หลักการสำคุัญของตี�นทุนชีวิตี	ประกอบด�วย์	3	ประเด็นหลัก	คุือ	

1) มุ่งเน้นที�พัล้ังบวก (อย์่าทำให่้พัล้ังบวกมล้าย์สูญ)

2) คุวามสำคุัญของระบบนิเวศู เพัราะเปี็นฐานในการสร้างทุนชีวิต

3) การจัดการที�เปี็นระบบ การมีต้นทุนชีวิตที�ดีทำให่้เกิดการจัดการที�มีปีระสิทธิภาพั

6. “Keep Moving Forward (ก้าวต่อไปข้างหน้า)”

คุวามสำเรจ็โคุรงการสง่เสรมิองคุก์รสขุภาวะภาคุเอกชนเพัื�อการขบัเคุลื�อนสูอ่งคุก์รคุณุธรรม	ในหวัข�อ	

“Keep	Moving	Forward	(ก�าวต่ีอไปข�างหน�า)”	โดย์มีภาคีุเคุรือข่าย์ภาคุธุรกิจ/เอกชน	เพัื�อส่งเสริมการพัฒันา
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คุุณธรรมภาคุธุรกิจเอกชน	ในการสร�างคุวามร่วมมือและการเรีย์นรู�ร่วมกันระหว่างองคุ์กรภาคุธุรกิจ	เกิดเป็น

เคุรือข่าย์องคุ์กรด�านคุุณธรรม	สร�างคุวามตีระหนักและคุวามรับผู้ิดชอบ	แหล่งสร�างคุนดี	สังคุมดี	มีบทบาท

สำคุัญตี่อการขับเคุลื�อนสังคุมไทย์ไปสู่สังคุมคุุณธรรม	 มีองคุ์กรภาคุเอกชนที�เข�าร่วมโคุรงการฯ	 จำนวน	 510	

องคุ์กร	นำไปสู่การคุ�นพับตี�นแบบองคุ์กรภาคุธุรกิจเอกชนในมิตีิด�านคุุณธรรม	ใน	50	องคุ์กร	ที�มีการส่งเสริม

คุุณธรรมใน	3	ประการ	คุือ	“1) ส่งเสริมให่้พันักงานในองคุ์กรเปี็นคุนดีมีคุุณธรรม 2) มีระบบการบริห่าร

จัดการที�ดีเปี็นธรรมาภิบาล้ แล้ะ 3) มีคุวามรับผิดชอบต่อสังคุมส่วนรวม” 

 

7.  สื่อตามศาสตร์พระราชา

“Sustainability	c	Moral	สืบสาน	รักษา	ตี่อย์อด	ตีามรอย์พัระราชา”	ภาย์ใตี�โคุรงการพััฒนาองคุ์กร

ธุรกิจสู่คุวามย์ั�งย์ืน	 เป็นการสร�างคุวามร่วมมือระดับนโย์บาย์และผู้ลักดันสู่การประย์ุกตี์ปฏิิบัตีิอย์่างเป็น 

รปูธรรมในองค์ุกร	และรณรงค์ุสง่เสริมสร�างคุวามตีระหนักเพัื�อให�สอดคุล�องกับบริบทของภาคุการศูก่ษา	องคุก์ร

เคุรือข่าย์และภาคุธุรกิจ	โดย์การลงมือปฏิิบัตีิด�วย์ตีนเองในทุกขั�นตีอนของแหล่งเรีย์นรู�	และร่วมทำกิจกรรม

ถอดรหัสนวัตีกรรมศูาสตีรพ์ัระราชาสู่การพัฒันาที�ย์ั�งย์นื	

ศาสติร์พระราชาเพ่�อการพัฒนาที่่�ยั�งย่น 
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ยุทธศาสตร์

วิจัยแล้ะนวัตก่รรม 
ระบบพฤต่ก่รรมไที่ย



1.  ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี

1.1 การจัดการคุวามรู้เพั่�อขับเคุล้่�อนคุุณธรรมระดับพั่�นที�

 1) พััฒนาศูักย์ภาพับุคุล้ากรของศููนย์์คุุณธรรม	โดย์เจ�าหน�าที�ศููนย์์คุุณธรรมได�เรีย์นรู�แนวคุิด

ของการจัดการคุวามรู�เรื�องคุุณธรรม	 และกระบวนการนำการจัดการคุวามรู�	 (KM)	 ไปขับเคุลื�อนงานในพัื�นที�

ดำเนินงาน	

 2) ห่ล้ักสูตร “การจัดการคุวามรู้ออนไล้น์” (KM : MK E-learning)	ผู้่านช่องทางสื�อสาร

ออนไลน์	 ทางเว็บไซึ่ต์ีศููนย์์คุุณธรรม	 จำนวนทั�งสิ�น	 4	 ตีอน	 และประชาสัมพัันธ์เพัื�อเปิดรับสมัคุรผูู้�ที�สนใจ 

ลงทะเบีย์นเข�าร่วมกิจกรรมในการอบรมหลักสูตีรการจัดการคุวามรู�การเปลี�ย์นแปลงทางสังคุม	รุ่นที�	1	

 3) การพััฒนาโมเดล้การจัดการคุวามรู้ด้านคุุณธรรมระดับพั่�นที�ของเคุร่อข่าย์ทางสังคุม 

องคุ์คุวามรู�โมเดลการจัดการคุวามรู�ด�านคุุณธรรมระดับพัื�นที�ของเคุรือข่าย์ทางสังคุมที�ใช�ในกิจกรรม/	

กระบวนการส่งเสริมคุุณธรรมของศููนย์์คุุณธรรม	และเผู้ย์แพัร่ผู้่านช่องทางสื�อสารของศููนย์์คุุณธรรม

 4) จัดปีระชุมเวทีวิชาการคุุณธรรมในพั่�นที�ทางสังคุม 

  (1) จัดเวทีการปีระชุมวิชาการคุุณธรรมในพั่�นที�ทางสังคุมคุรั�งที� 1	 ในรูปแบบออนไลน์	

ณ	Kondee	Creative	Hub	Studio	ศููนย์์คุุณธรรม	(องคุ์การมหาชน)	ร่วมกับผูู้�แทนหน่วย์งานด�านคุุณธรรม

และหน่วย์งานที�เกี�ย์วข�องกับการจัดประชุมวิชาการคุุณธรรมในพัื�นที�ทางสังคุม	 ผู้่าน	 Facebook	 Live	 เพัื�อ

แลกเปลี�ย์นองคุค์ุวามรู�นำไปสูก่ารสร�างจติีสำนก่และพัฤตีกิรรมที�ดใีนสงัคุมไทย์จากสถานการณก์ารแพัรร่ะบาด

ของโรคุโคุวิด-19	ภาย์ใตี�หัวข�อ	“โคุวิด-19	Lesson	and	Learn	จากบทเรีย์นสู่การเรีย์นรู�”	ในหัวข�อ	“เจาะ

พัฤตีิกรรมคุนไทย์ในวิกฤตีิโคุวิดระลอกใหม่”	และ	“เมืองจิตีสำน่กสาธารณะ	และภาคุพัลเมืองกับการรับมือ

โคุวิด”
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  (2) ปีระชุมวชิาการคุณุธรรมในพั่�นที�ทางสังคุม คุรั�งที� 2	“จติีสาธารณะกับการขับเคุลื�อน

นวัตีกรรมทางสังคุม”	ผู่้าน	Facebook	Live	Moral	Spaces	ได�รับเกีย์รติีจากวิทย์ากรผูู้�ทรงคุณุวุฒดิ�านต่ีางๆ	

ร่วมแลกเปลี�ย์นคุวามคุิดเห็น	โดย์แบ่งเป็น	2	Session	:	Session	1	“จิตีสาธารณะและนวัตีกรรมทางสังคุม:	

การตีั�งรับ	&	ปรับตีัวในสถานการณ์โคุวิด”	และ	Session	2	“นวัตีกรรมทางสังคุม:	เคุรื�องมือในการขับเคุลื�อน

จิตีสำน่กสาธารณะ”	สำหรับการจัดประชุมวิชาการในคุรั�งนี�พับว่า	

• คุนรุ่นใหม่พัร�อมสนับสนุนการขับเคุลื�อนวัตีกรรมทางสังคุม	 เชื�อมโย์งทักษะเฉพัาะด�านผู่้าน

นวัตีกรรม	ร่วมแก�ปัญหาในสังคุมไทย์และนวัตีกรรมทางสังคุมในอนาคุตี	

• คุนไทย์พัร�อมทำาเรื�องจิตีสาธารณะแต่ีขาดการจัดการและคุวามเชื�อมโย์งอย่์างเป็นระบบ	 แนะเร่ง

พััฒนานวัตีกรรมทางสังคุมเพัื�อรองรับการเปลี�ย์นแปลงหลังวิกฤตีิโคุวิด-19

“โดย์ รศู.นพั. สุริย์เดว ทรีปีาตี ผู้อำนวย์การศููนย์์คุุณธรรม ได้กล่้าวในช่วงท้าย์ว่า การปีระชุม

วิชาการ ได้เห่็นปีระเด็นสำคุัญห่ล้ัก คุำว่า Open Mindset คุ่อทำอย์่างไรให่้กล้าย์เปี็นคุนที�เปีิดใจพัร้อม

รับฟัังซึ่่�งกันแล้ะกัน, Sustainability ทำอย์่างไรให่้มีคุวามย์ั�งย์่น เปี็นระบบห่ร่อมีวิธีการอย์่างไร ให่้เกิด

จิตอาสาในรูปีแบบต่างๆ แบบย์ั�งย์่น แล้ะสิ�งห่น่�งคุ่อวิธีคิุดบูรณาการ ที�จะปีระสานสิบทิศูได้อย่์างไร นำ

เอาคุวามเก่งในแต่ล้ะด้านทุกภาคุส่วนมาบูรณาการกัน ทั�งนี� เร่�องของจิตสาธารณะที�มักพัูดถ่ง คุ่อ สภาพั

จิตใจที�ปีระชากรในบ้านเรานอกจากจะมีคุวามเปี็น Active Citizen แล้้ว ย์ังมีจิตใจที�งดงามด้วย์ พัร้อม

ในการที�จะช่วย์เห่ล้่อแล้ะเอ่�ออาทร ซึ่่�งคุวามเข้าอกเข้าใจกันเปี็นสิ�งที�สำคุัญมาก”
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	 5)	 ผู้ลติีสื�อเพัื�อเผู้ย์แพัรอ่งคุค์ุวามรู�และงานวจิยั์	สังเคุราะหเ์นื�อหาจากองคุค์ุวามรู�และงานวจิยั์

ของศููนย์์คุุณธรรม	รวมจำนวนทั�งสิ�น	30	ชิ�นงาน
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2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย

2.1 ราย์งานสถานการณ์คุุณธรรมสังคุมไทย์ ปีี 2564	 ร่วมกับสถาบันแห่งชาติีเพัื�อการพััฒนาเด็ก

และคุรอบคุรัว	 มหาวิทย์าลัย์มหิดล	 ประกอบด�วย์	 1)	 ประมวลสถานการณ์คุุณธรรมจากเอกสารและข่าว	 

2)	ราย์งานสำรวจสถานการณ์คุุณธรรมด�วย์ตีัวชี�วัดคุุณธรรม	6	ภูมิภาคุ	และ	3)	ราย์งานสำรวจตี�นทุนชีวิตีเด็ก

และเย์าวชนไทย์	6	ภูมภิาคุ	โดย์จะสะท�อนให�เห็นตัีวชี�วดัคุณุธรรมในด�านต่ีาง	ๆ 	ที�มผีูู้�รู�ได�ให�นิย์ามไว�และได�ถูก

ตีคีุวามนิย์ามนั�นออกมาเป็นสถานการณ์ที�สอดคุล�องกับตีวัชี�วดัที�เกิดข่�นในปี	2564	โดย์ตีวัชี�วดัคุณุธรรม	5	มติีิ	

ในบทนี�	ประกอบด�วย์	มิตีิด�าน	“พัอเพัีย์ง	วินัย์	สุจริตี	จิตีอาสา	และ	กตีัญญูู”	รวมทั�งเคุรื�องมือตี�นทุนชีวิตี

2.2 ศู่กษาแล้ะพััฒนาโมเดล้การสร้างระบบนิเวศูมนุษย์์เพั่�อขับเคุล้่�อนคุุณธรรมในสังคุมไทย์	ร่วม

กับศููนย์์จิตีตีปัญญาศู่กษา	 มหาวิทย์าลัย์มหิดล	 โดย์เป็นองคุ์คุวามรู�โมเดลการสร�างระบบนิเวศูมนุษย์์เพัื�อ 

ขับเคุลื�อนคุุณธรรมในสังคุมไทย์ที�ใช�ในกิจกรรม/	กระบวนการส่งเสริมคุุณธรรมของศููนย์์คุุณธรรม	

2.3 พััฒนากระบวนการส่�อสารเชิงบวก	องคุ์คุวามรู�กระบวนการสื�อสารเชิงบวกใช�ในกิจกรรม/

กระบวนการส่งเสริมคุุณธรรมของศููนย์์คุุณธรรม	

2.4 การศู่กษาแนวคุิดแล้ะคุวามเปี็นไปีได้ในการปีรับใช้กล้ไกระบบเคุรดิตทางสังคุม	 องคุ์คุวาม

รู�การศู่กษาแนวคุิดและคุวามเป็นไปได�ในการปรับใช�กลไกระบบเคุรดิตีสังคุม	 (Social	 credit)	 ซ่ึ่�งเป็นการ

รวบรวมข�อมูลองคุ์คุวามรู�	 ทฤษฎีี	 แนวคุิด	 ข�อเปรีย์บเทีย์บและข�อสังเกตีการใช�เคุรดิตีสังคุมในประเทศู 

ตี่าง	 ๆ	 รวมทั�งเป็นองค์ุคุวามรู�ไปสนับสนุนงานเชิงนโย์บาย์	 คืุอแผู้นการปฏิิรูปประเทศูด�านวัฒนธรรม	 กีฬา	

แรงงาน	 และการพััฒนาทรัพัย์ากรมนุษย์์	 และแผู้นขับเคุลื�อนกิจกรรมปฏิิรูปประเทศูด�านวัฒนธรรม	 กีฬา	

แรงงาน	 และการพััฒนาทรัพัย์ากรมนุษย์์	 (Big	 Rock)	 กิจกรรมที�	 1	 การส่งเสริมคุุณธรรม	 จริย์ธรรมในทุก 

ช่วงวัย์	ผู้่านการปฏิิรูปอุตีสาหกรรมบันเทิง	และการใช�กลไกร่วมระหว่างภาคุรัฐและเอกชนในการขับเคุลื�อน

รายงานสถานการณ์คุุณธรรมัสังคุมัไที่ย (Moral Monitoring)
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ยุทธศาสตร์

พัฒนาศู้นย์ข้้อม้ล้ 
แล้ะเที่คุโนโล้ย่สิ่ารสิ่นเที่ศู 

เพ่�อก่ารให้บริก่าร



1. การพฒันาระบบสารสนเทศในการให้บรกิารสมาชกิเครอืขา่ยองค์กรคณุธรรมและ 

 วิทยากรคุณธรรม 

การให�บริการสมาชิกเคุรือข่าย์องค์ุกรคุุณธรรมและวิทย์ากรคุุณธรรม	 “ระบบบัญชีข�อมูลองคุ์กร 

เคุรือข่าย์ส่งเสริมคุุณธรรม”	 ของศููนย์์คุุณธรรม	 และการ	 Update	 ฐานข�อมูลองคุ์การเคุรือข่าย์ทางสังคุม

ประกาศูเจตีนารมณ์สมัชชาคุุณธรรม	507	องคุ์กร	และวิทย์ากรส่งเสริมคุุณธรรม	2	รุ่น	824	คุน

2. ฐานข้อมูล้องคุ์กรเคุร่อข่าย์ 

เตีรีย์มพัร�อมการเชื�อมโย์งข�อมูลกับระบบศููนย์์ข�อมูลด�านวัฒนธรรม	 และการทำ	 “ระบบบัญชีข�อมูล

องค์ุกรเคุรือข่าย์ส่งเสริมคุุณธรรม”	 โดย์ปัจจุบันมีฐานข�อมูลองค์ุกรเคุรือข่าย์ของศููนย์์คุุณธรรมรวมทั�งสิ�น	

4,400	องคุ์กร	

3. ระบบมาตรฐานบัญชีข้อมูล้สมาชิกองคุ์กรคุุณธรรม 

	การกำหนดรหัสในการนำเข�าถ่งข�อมูลเพัื�อแย์กประเภท	พัื�นที�	6	ภูมิภาคุ	และปรับปรุงระบบเชื�อมโย์ง	

(API)	ไปย์ังระบบอื�นๆ	ในการให�บริการสารสนเทศู	(E-service)	ของศููนย์์คุุณธรรม

4. การพััฒนาระบบสารสนเทศูเพั่�อการส่งเสริมการพััฒนาองคุ์กรคุุณธรรม 

ประกอบด�วย์	 1)	 ระบบสารสนเทศูเพัื�อการบริหารติีดตีามกระบวนการขับเคุลื�อนสมัชชา	 คุุณธรรม	

(Business	Intelligence	:BI)	2)	ระบบประเมินวัดระดับองคุ์กรคุุณธรรม	(Moral	Organization	Index	:	OI) 

โดย์ได�ดำเนินการออกแบบเพัื�อการให�บริการและประเมินผู้ลวัดระดับตี�นทุนองค์ุกรคุุณธรรมแก่องค์ุกรภาคีุ

เคุรือข่าย์

ระบบมัาติรฐานบัญช่ข้้อมัูลสมัาชิกองคุ์กรคุุณธรรมั (Moral Member) 
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5. ระบบปีระเมินวัดระดับองคุ์กรคุุณธรรม (Moral Organization Index: OI) 

ดำเนินการทดสอบระบบประเมินวัดระดับองคุ์กรคุุณธรรม	 (Moral	 Organization	 Index:	 OI) 

เพัื�อเตีรยี์มคุวามพัร�อมในการเผู้ย์แพัรร่ะบบให�กบัองคุก์รตีา่ง	ๆ 	ในเคุรอืขา่ย์ทางสงัคุมเข�ารว่มทำแบบประเมนิ

และปรับปรุงระบบข�อมูลองค์ุคุวามรู�ที�เกี�ย์วข�อง	ในการวางแผู้นย์กระดับการพัฒันาสูก่ารเป็นองค์ุกรคุุณธรรม	

6. การพััฒนานิทรรศูการออนไล้น์ 

ข�อมูลนิทรรศูการกลางออนไลน์	ประกอบ	ด�วย์องคุ์คุวามรู�ศููนย์์คุุณธรรม	เคุรื�องมือส่งเสริมการพััฒนา

องค์ุกรคุุณธรรม	 และหลักสูตีรส่งเสริมคุุณธรรม	 เพัื�อให�ผูู้�ใช�งานสามารถเย์ี�ย์มชมข�อมูลได�	 ในรูปแบบ	 3	 มิตีิ	

เสมือนจริง	และการเผู้ย์แพัร่นิทรรศูการออนไลน์จังหวัดคุุณธรรม	ในงานสมัชชาคุุณธรรมแห่งชาตีิ	คุรั�งที�	11

7. การพััฒนาระบบการเรีย์นรู้ด้านคุุณธรรม 

การบรหิารจดัการระบบตีดิตีาม	และอบรมหลกัสตูีรออนไลนข์องศูนูย์ค์ุณุธรรมแตีล่ะหลกัสตูีร	จำนวน	

4	หลักสูตีร	ได�แก	่หลกัสตูีรอบรมคุรอูอนไลน์พัฒันาคุรโูคุรงงานคุณุธรรม	หลกัสตูีรกลย์ทุธก์ารสร�างและพัฒันา

องคุ์กรคุุณธรรม	หลักสูตีรการจัดการคุวามรู�สู่การเปลี�ย์นแปลงทางสังคุม	(KM)	และ	หลักสูตีรตี�นทุนชีวิตี

8. เคุร่�องม่อส่งเสริมการพััฒนาองคุ์กรคุุณธรรม (Happy Moral Index) 

เคุรื�องมือในการประเมินตีนเองขององคุ์กรในเคุรือข่าย์ทางสังคุม	 ที�เป็นพัลังขับเคุลื�อนสังคุมไทย์ 

สู่สังคุมคุุณธรรม	ประกอบด�วย์	แบบประเมินดัชนีชี�วัดคุวามสุขด�านคุุณธรรม	(Moral	Personal	Index	:	PI)	

เพัื�อประเมนิวดัคุวามสขุของคุนในองค์ุกรในแต่ีละด�าน	อาท	ิเชน่	คุวามสขุตีอ่ตีนเอง	ต่ีอองคุก์ร	ตีอ่สิ�งแวดล�อม	

และแบบประเมนิวดัระดบัการพัฒันาองคุก์รคุณุธรรม	(Moral	Organization	Index:	OI)	เพัื�อเปน็เคุรื�องมอืใน

การตีรวจสอบและประเมินตีนเอง	ขององคุ์กรตี่าง	ๆ	ในเคุรือข่าย์ทางสังคุม	และวางแผู้นย์กระดับการพััฒนา

สู่การเป็นองคุ์กรคุุณธรรม

เคุร่�องมั่อส่งเสริมัการพัฒนาองคุ์กรคุุณธรรมั (Happy Moral Index)
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9. ระบบปีระเมินคุวามเคุรีย์ดในสถานการณ์ Covid-19 

ระบบฐานข�อมูลและจัดทำสถิตีิข�อมูลเพัื�อการวิเคุราะห์ข�อมูลเชิงล่ก	 การดูแลสุขภาพัจิตี	 

จากคุวามเคุรีย์ดที�สะสมในการรับรู�ข่าวสารในสถานการณ์	 Covid-19	 โดย์มีผูู้�เข�าทำแบบประเมินสะสมแล�ว

รวมทั�งสิ�น	9,379	คุน

 

10. การพััฒนาระบบสารสนเทศูเว็บไซึ่ต์แล้ะโมบาย์แอปีพัล้ิเคุชันเพั่�อการให่้บริการ 

ดำเนนิการสำรวจการนำองคุค์ุวามรู�ไปใช�ประโย์ชนจ์ากผูู้�ใช�บรกิารผู้า่นเวบ็ไซึ่ตีแ์ละแอพัพัลเิคุชั�น	Moral	

Touch	เพัื�อนำข�อมูลไปพััฒนาการให�บริการองคุ์คุวามรู�ของศููนย์์คุุณธรรม
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ยุทธศาสตร์

สิ่่�อสิ่ารแล้ะรณรงคุ์ 
ก่ารสิ่่งเสิ่ริมคุุณธรรม 

ที่างสิ่ังคุม



1.  กิจกรรม On Air 

ผู้ลิตีราย์การโทรทัศูน์เผู้ย์แพัร่ผู้่านสื�อสาธารณะรูปแบบต่ีางๆ	 โดย์บูรณาการคุวามร่วมมือการผู้ลิตี

ราย์การกับหน่วย์งานและสถานีโทรทัศูน์	เพัื�อถ่าย์ทำราย์การในกลุ่มเป้าหมาย์เคุรือข่าย์ของศููนย์์คุุณธรรม

ราย์การ	“คุุณธรรม คุุณ ทำ ได้”	ศููนย์์คุุณธรรม	ร่วมกับ	สำนักงานเลขาธิการสภาผูู้�แทนราษฎีร	และ

สถานีโทรทัศูน์รัฐสภา	 จัดแถลงข่าว	พัิธีล้งนามคุวามร่วมม่อการผลิ้ตราย์การ “คุุณธรรม คุุณ ทำ ได้”  

ณ	อาคุารรัฐสภา	โดย์ในงานแถลงข่าวดังกล่าวมีสื�อมวลชนเข�ารว่มทำข่าวกวา่	10	สื�อ	และผูู้�เข�ารว่มกวา่	50	คุน 

และ	“ราย์การคุุณธรรม คุุณ ทำ ได้”	 ออกอากาศูทางสถานีโทรทัศูน์ดิจิทัลทีวีช่อง	 10	 โทรทัศูน์รัฐสภา	

จำนวนทั�งสิ�น	16	ตีอน

การผลิ้ตแล้ะเผย์แพัร่ราย์การ THE VISION	 โดย์คุวามร่วมมือกับ	 บริษัท	 ไทย์เคุเบิล	 

บอรด์แคุสตีิ�ง	จำกดั	สมัภาษณ์มมุมอง	แนวคุดิ	วสิยั์ทศัูนผ์ูู้�บรหิารที�มบีทบาทในการขับเคุลื�อนสงัคุมในด�านต่ีางๆ	

ทั�งภาคุรัฐและเอกชน	เพัื�อสร�างคุวามเข�าใจประเด็นที�เป็นประโย์ชน์ตี่อสาธารณะ	ออกอากาศูทุกวันพัุธ	เวลา	

15.00-15.30	น.	ทาง	CABLE	CHANNEL	37	HD	และโคุรงขา่ย์เคุเบลิทีวทัี�วประเทศูไทย์	จำนวนทั�งสิ�น	15	ตีอน
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2.  กิจกรรม Online 

ผู้ลิตีเนื�อหาเผู้ย์แพัร่	 เพัจ	“Moral	Center”	 (Social	Network	Based)	 YouTube	ศููนย์์คุุณธรรม	

Moral	Channel	และการสร�าง	Digital	Content:	สร�างสรรคุ์เนื�อหาคุวามรู�ในรูปแบบไฟัล์ดิจิทัล	และเขีย์น

เรีย์บเรีย์งข่าวประชาสัมพัันธ์	สื�อสารสร�างการรับรู�	คุวามเข�าใจขององคุ์กรตี่อสาธารณะ	ดังนี�

1)	 ผู้ลิตีเนื�อหาในรูปแบบอินโฟักราฟิัก	 และเผู้ย์แพัร่ข�อมูลบทคุวาม/โปสเตีอร์ประชาสัมพัันธ์	 

ขย์าย์ผู้ลคุลิปวิดีโอผู้่านสื�อออนไลน์ทางเฟัซึ่บุ๊กเพัจศููนย์์คุุณธรรม	จำนวน	39	ชิ�น

2)	 ประชาชนทุกช่วงวัย์เข�าถ่งข�อมูลข่าวสาร	การเผู้ย์แพัร่เนื�อหาของศููนย์์คุุณธรรม	ผู้่านสื�อช่องทาง

ตี่าง	ๆ	ดังนี�

	 -	 เฟัซึ่บุ๊กเพัจ	ศููนย์์คุุณธรรม	Moral	Center	Thailand	567,179	คุน

	 -	 ทาง	YouTube	(ย์อดดูคุลิปวิดีโอ)	266,167	คุน	

	 -	 ราย์การ	THE	VISION	สถานีโทรทัศูน์	Cable	Channel	37	HD	และโคุรงข่าย์เคุเบิ�ลทีวี 

ทั�วประเทศู:	 ภาย์ในกรุงเทพัฯ	 และปริมณฑิล	 ผูู้�เข�าถ่ง	 2,400	 คุน	 และคุรอบคุลุมโคุรงข่าย์พัื�นที� 

ทั�วประเทศู	(โอกาสการเข�าถ่งวัดผู้ลจากจำนวนสมาชิกโคุรงข่าย์เคุเบิ�ลทีวีทั�วประเทศู)	

	 -	 ราย์การคุุณธรรม	คุุณ	ทำ	ได�	สถานีโทรทัศูน์รัฐสภาช่อง	10	คุรอบคุลุมพัื�นที�ทั�วประเทศู	

	 -	 ประชาชนเข�าถ่งการเผู้ย์แพัร่ข�อมูลข่าวสารของศููนย์์คุุณธรรมผู้่านทางสื�อสังคุมออนไลน์	 
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ทางเฟัซึ่บุ๊กเพัจของศููนย์์คุุณธรรม	 จำนวน	 567,179	 คุน	 โดย์ข�อมูลข่าวสารที�ถูกเผู้ย์แพัร่ไปอย์่างตี่อเนื�อง	 

ทำให�เกิดการรับรู�ข่าวสาร	เนื�อหา	ซึ่่�งเป็นประโย์ชน์	และสร�างองคุ์คุวามรู�ด�านคุุณธรรมจริย์ธรรมบนพัื�นที�สื�อ

โซึ่เชีย์ลมีเดีย์เพัิ�มมากข่�น

3.  กิจกรรม On Ground 

	การเผู้ย์แพัรแ่ละสร�างการรบัรู�แกเ่คุรือข่าย์และประชาชนทกุภาคุสว่นถ่งภารกจิ	กิจกรรม	และผู้ลลพััธ์

เชิงประจักษ์ของการส่งเสริมคุุณธรรมของหน่วย์งาน	รวมไปถ่งการสร�างแรงบันดาลใจในการทำคุวามดี

1) จัดงานแถล้งข่าวเปิีดตัวโคุรงการส่�อสร้างสรรคุ์คุุณธรรมอวอร์ด ปีี 2563 (Online Press 

Conference)	 เมื�อวันที�	 14	 พัฤษภาคุม	 2564	 ผู้่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แอพัพัลิเคุชั�น	 zoom	 โดย์ศููนย์์

คุุณธรรม	(องคุ์การมหาชน)	ร่วมกับกองทุนพััฒนาสื�อปลอดภัย์และสร�างสรรคุ์	และกระทรวงวัฒนธรรม	และ

คุณะกรรมการปฏิิรูปประเทศูด�านวัฒนธรรม	กีฬา	แรงงาน	และการพััฒนาทรัพัย์ากรมนุษย์์	จัดงานแถลงข่าว 

โคุรงการสื�อสร�างสรรคุ์คุุณธรรมอวอร์ด	 ปี	 2563	 (Moral	Media	 Awards	 2020)	 คัุดเลือกผู้ลงาน	 “สื�อ

สร�างสรรคุ์คุุณธรรม”	 หมาย์ถ่งสื�อที�มีแนวคุิด	 เนื�อหา	 รูปแบบการถ่าย์ทอด	นำเสนอสู่สาธารณะ	ที�แสดงถ่ง

การส่งเสริมคุุณธรรม	 มุ่งเน�นให�ผูู้�รับรู�สื�อมีพัฤตีิกรรมด�านคุุณธรรม	 หรือวิถีวัฒนธรรมที�ดีงามของสังคุมไทย์	 

ในสื�อ	 9	 ประเภท	 ได�แก่	 1)	 ละคุร	 2)	 ภาพัย์นตีร์	 3)	 คุลิปวิดีโอสั�นที� เผู้ย์แพัร่ทางโซึ่เซึ่ีย์ลมีเดีย์	 

4)	โฆษณา	5)	บทเพัลง	6)	ราย์การวิทย์ุ	7)	ราย์การโทรทัศูน์	8)	สื�อสิ�งพัิมพั์	และ	9)	สื�อดิจิทัล	เพัื�อประกาศู

ย์กย์่อง	บุคุคุล	องคุ์กร	หน่วย์งานที�ผู้ลิตี	และนำเสนอแง่มุมที�เกี�ย์วข�องด�านคุุณธรรม

2) ปีระกาศูผล้รางวัล้ “ส่�อสร้างสรรคุ์คุุณธรรมอวอร์ด ปีี 2563 (Moral Media Award 2020) 

เมื�อวันที�	 27	 สิงหาคุม	 2564	 ในรูปแบบ	 Virtual	 Event	 และ	 Facebook	 Live	 ในงานสมัชชาคุุณธรรม

แห่งชาติี	 คุรั�งที�	 11	 โดย์ผู้ลการคัุดเลือกสื�อสร�างสรรค์ุฯ	 9	 ประเภท	 มีดังนี�	 (1) ล้ะคุร 3 ผล้งาน	 ได�แก่	

ปลาย์จวัก	 โดย์	 สถานีโทรทัศูน์ไทย์พัีบีเอส,ทองเอก	 หมอย์า	 ท่าโฉลง	 โดย์สถานีโทรทัศูน์ไทย์ทีวีสีช่อง	 3,	 

วัย์แสบสาแหรกขาด	 โดย์	 สถานีโทรทัศูน์ไทย์ทีวีสีช่อง	 3	 (2) ภาพัย์นตร์ 3 ผล้งาน	 ได�แก่	 Mother	

Gamer	 เกมเมอร์เกมแม่	 โดย์	 บริษัท	 สหมงคุลฟัิล์ม	 อินเตีอร์เนชั�นแนล	 จำกัด,	 รักนะซึุ่ปซึุ่ป	 

โดย์	บริษัท	มณวิจิตีร	เอ็นเตีอร์เทนเม�นท์	จำกัด,	หัวใจทองคุำ	โดย์	บริษัท	สย์ามแพันโดร่า	จำกัด	(3) คุล้ิปี

วิดีโอสั�นที�เผย์แพัร่ทางโซึ่เชีย์ล้มีเดีย์ 3 ผล้งาน	ได�แก่	จนแตี่มีน�ำใจ	โดย์	กุลิ	ฟัิล์ม,	ท่านจงมีน�ำใจตี่อกัน	โดย์	
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บางรัก	ชาแนล,	Blood	Hero	กลุ่มฮีโร่	หลั�งเลือดจากชมรมผูู้�บริจาคุโลหิตี	100	คุรั�ง	สภากาชาด	โดย์เพัจ

มนุษย์์ตี่างวัย์	(4) โฆษณา 3 ผล้งาน	ได�แก่	ไฟั-ฟั้า	by	TMB	/	เด็กธรรมดา...คุือสิ�งที�สวย์งาม	โดย์	ธนาคุาร

ทหารไทย์ธนชาตี	 จำกัด	 (มหาชน),	 คุุณเคุย์	 bully	 ใคุรหรือเปล่า?	 |	 คุวามสุขประเทศูไทย์	 โดย์	 คุวามสุข

ประเทศูไทย์และธนาคุารจิตีอาสา,	 โปรโมชั�นที�ดีที�สุด	 |	 Air	 Asia	 โดย์	 JourneyD	 /	บริษัท	 ไทย์แอร์เอเชีย์	

จำกัด (5) บทเพัล้ง 3 ผล้งาน	ได�แก่	แสงศูรัทธา	โดย์	ส่วนประชาสัมพัันธ์	มหาวิทย์าลัย์แม่ฟั้าหลวง,	ด�วย์ใจ

รัก	โดย์	นาย์วีระ	มนตีรีวงษ์,	เชิญอริย์มรรคุ	จากโคุรงการสามเณร	ปลูกปัญญาธรรม	โดย์	หน่วย์งาน	ทรูปลูก

ปัญญา	บริษัท	ทรู	คุอร์ปอเรชั�น	จำกัด	(มหาชน) (6) ราย์การวิทย์ุ 3 ผล้งาน	ได�แก่	ราย์การ	GIVE	NEVER	

STOP	มอบอปุกรณช์ว่ย์ชวีติี	โดย์	บรษัิท	วไิลเซึ่น็เตีอรแ์อนดซ์ึ่นัส	์จำกดั	ผูู้�ผู้ลติีราย์การขา่วจราจร	สวพั.FM91	

และผูู้�สนับสนุน	ราย์การ	บริษัท	กรุงเทพัประกันภัย์	จำกัด	(มหาชน),	ราย์การห�องรับเเขก	สวีทเอฟัเอ็ม	โดย์	

FM	89.5	MHz.,	ราย์การสโมสรวัฒนธรรม	โดย์	สถานีวิทย์ุกระจาย์เสีย์ง	มหาวิทย์าลัย์ธรรมศูาสตีร์	AM981	

KHz (7) ราย์การโทรทัศูน์ 3 ผล้งาน	โดย์มีการจัดอันดับรางวัล	ดังนี�	รางวัลชนะเลิศู	ได�แก่	ราย์การสามเณร

ปลูกปัญญาธรรม	ปี	 8	จากโคุรงการสามเณร	ปลูกปัญญาธรรม	 โดย์	หน่วย์งาน	ทรูปลูกปัญญา	บริษัท	ทรู 

คุอร์ปอเรชั�น	 จำกัด	 (มหาชน),	 รองชนะเลิศูอันดับที�	 1	 ราย์การชัวร์ก่อนแชร์	 โดย์ศููนย์์ชัวร์ก่อนแชร์	 สำนัก 

ข่าวไทย์	 อสมท,	 รองชนะเลิศูอันดับที�	 2	 ราย์การท�าให�อ่าน	 The	 Reading	 Hero	 โดย์	 สถานีโทรทัศูน์ 

ไทย์พัีบีเอส (8) ส่�อสิ�งพัิมพั์ 3 ผล้งาน	โดย์มีการจัดอันดับรางวัล	ดังนี�	รางวัลชนะเลิศู	ได�แก่	หนังสือ	Water	

Wide	Web	พัาย์เรือเก็บขย์ะ	7	ประเทศู	ผูู้�แตี่ง	ปริญญา	เทวานฤมิตีรกุล	จากสำนักพัิมพั์บ�านหนังสือ,	รางวัล

รองชนะเลิศูอันดับที�	1	หนังสือ	เด็กชาย์ชาวดง	ผูู้�แตี่ง	มาลา	คุำจันทร์	จากสำนักพัิมพั์	กรู๊ฟั	พัับลิชชิ�ง	จำกัด,	

รางวัลรองชนะเลิศูอันดับที�	 2	 หนังสือ	 หอมกลิ�นคุวามดี	 ผูู้�แตี่ง	 ประสาร	 มฤคุพัิทักษ์	 จากสำนักพัิมพั์ศูย์าม	 

และ (9) ส่�อดิจิทัล้ 3 ผล้งาน	 ได�แก่	 สารคุดี	 หัวใจตีื�นรู�	 โดย์	 มูลนิธิสหธรรมิกชน,	 ธรรมlife	 โดย์	 มูลนิธิ 

หอจดหมาย์เหตีุพัุทธทาส	อินทปัญโญ,	เปิดใจ	-	แพัลตีฟัอร์มที�จะช่วย์ให�คุรูเข�าถ่งหัวใจวัย์รุ่นได�มากกว่าที�เคุย์	

โดย์	บริษัท	มาย์ด์เซึ่็ทเมคุเกอร์	จำกัด
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3) ผู้อำนวย์การศููนย์์คุุณธรรมได้รับเชิญเปี็นวิทย์ากรแล้ะเข้าสัมภาษณ์ เผย์แพัร่ข้อมูล้ผ่าน

ส่�อวิทยุ์แล้ะโทรทัศูน์	 ตี่อสถานการณ์คุุณธรรมในสังคุมไทย์	 เพัื�อเผู้ย์แพัร่ทางสถานีโทรทัศูน์	 วิทย์ุ	 และ 

สื�อออนไลน์ของหน่วย์งานสื�อภาย์นอก	โดย์ผูู้�อำนวย์การศูนูย์ค์ุณุธรรมได�รับเชญิเป็นวิทย์ากร	และการสัมภาษณ์

เผู้ย์แพัร่ผู้า่นสื�อตีา่ง	ๆ 	จำนวนมากกวา่	87	ราย์การ	คุิดเปน็มลูคุา่สื�อกวา่	100	ล�านบาทที�ศููนย์ค์ุุณธรรมไมต่ี�อง

มีคุ่าใช�จ่าย์
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ยุทธศาสตร์

พัฒนาป็ระสิ่่ที่ธิภ์าพ 
ก่ารบริหารจัดก่ารที่่�ด่ 
ข้องศู้นย์คุุณธรรม



การพัฒันาประสทิธภิาพัการบรหิารจดัการที�ดขีองศูนูย์ค์ุณุธรรม	ได�จดักจิกรรมอบรมการใช�งานระบบ

สารสนเทศูให�กับเจ�าหน�าที�ศููนย์์คุุณธรรม	เพัื�อส่งเสริมทักษะการใช�งานด�านดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิิบัตีิงาน 

และการพััฒนาระบบงาน	 กระบวนการทำงานสู่การเป็นองคุ์กรดิจิทัล	 จำนวน	 3	 หลักสูตีร	 ได�แก่	 ระบบ

สารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์	(E-saraban)	ระบบการประเมินผู้ลการปฏิบัิตีงิานของเจ�าหน�าที�	(PMS:	Performance	

Management	 System)	 และ	 การพััฒนาระบบอินทราเน็ตีเพัื�อการสนับสนุนการปฏิิบัตีิงานภาย์ในองคุ์กร	

(Intranet)

การอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็้กทรอนิกส์ (E-saraban)	 อบรมให�กับเจ�าหน�าที�ทราบถ่ง

ขั�นตีอนกระบวนการใช�งานระบบ	 และการเดินเอกสารภาย์ในเพัื�อลดขั�นตีอนกระบวนการทำงานให�สะดวก

รวดเรว็ข่�นในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส	์การลดใช�กระดาษภาย์ในองคุก์รและเพัื�อรองรบัการทำงานในสถานการณ์	

Covid-19

 

ระบบการปีระเมินผล้การปีฏิิบัติงานของเจ้าห่น้าที� (PMS: Performance Management 

System) อบรมการใช�งานระบบประเมินผู้ลการปฏิิบัตีิงานเพัื�อให�เจ�าหน�าที�	 ราย์งานข�อมูลการดำเนินงาน

ประจำปี	2564	และจัดเก็บเป็นฐานข�อมูลผู้ลการดำเนินงาน	เพัื�อเป็นข�อมูลในการสนับสนุนการตีัดสินใจของ

ผูู้�บริหาร	และแนวทางการพััฒนาศูักย์ภาพัให�กับเจ�าหน�าที�เพัิ�มข่�น
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การพััฒนาระบบอินทราเน็ตเพั่�อการสนับสนุนการปีฏิิบัติงานภาย์ในองคุ์กร อบรมระบบสนับสนุน

การปฏิิบัตีิงานภาย์ในองค์ุกร	 และใช�เป็นช่องทางในการสื�อสาร	 ประชาสัมพัันธ์	 ข�อมูลข่าวสาร	 การบริหาร

จัดการการประชุม	 กิจกรรมตี่างๆ	 การคุ�นหาข�อมูลสนับสนุนการปฏิิบัตีิงาน	 ได�อย์่างสะดวก	 รวดเร็ว	 

ในรูปแบบเว็บแอพัพัลิเคุชั�น	(Web	Application)

 

การปีระเมินคุุณธรรมแล้ะคุวามโปีร่งใสในการดำเนินงานของห่น่วย์งานภาคุรัฐ (ITA) ปีระจำ

ปีีงบปีระมาณ พั.ศู. 2564 สำนักงานคุณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติีแห่งชาติี	ได�ประกาศูผู้ล

การประเมนิฯ	จากเปา้หมาย์	“การประเมนิคุณุธรรมและคุวามโปรง่ใสในการดำเนนิงานของหนว่ย์งานภาคุรฐั	

(ITA)	ประจำปี	2564”	กำหนดให�หน่วย์งานที�เข�ารับการประเมินร�อย์ละ	80	จะตี�องมีผู้ลคุะแนน	85	คุะแนนข่�นไป	 

โดย์ศููนย์์คุุณธรรม	(องคุ์การมหาชน)	อย์ู่ในระดับ	A	มีคุะแนนรวม	92.69	คุะแนน

...........................................................
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คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

  

  นาย์วีระ โรจน์พัจนรัตน์
	 	 ประธานกรรมการศููนย์์คุุณธรรม

    

 นางสาวชุติมา บุณย์ปีระภัศูร ศูาสตราจารย์์ สมคุิด เล้ิศูไพัฑููรย์์ ศูาสตราจารย์์ รณชัย์ คุงสกนธ์
	 กรรมการผูู้�ทรงคุุณวุฒิ	 กรรมการผูู้�ทรงคุุณวุฒิ	 กรรมการผูู้�ทรงคุุณวุฒิ

   

 นาย์ดนัย์ จันทร์เจ้าฉาย์ นาย์นิพันธ์ นราพัิทักษ์กุล้ รองศูาสตราจารย์์ สุริย์เดว ทรีปีาตี 
	 กรรมการผูู้�ทรงคุุณวุฒิ	 กรรมการผูู้�ทรงคุุณวุฒิ	 กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโดยตำาแหน่ง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวง 

การพััฒนาสังคุมและ

คุวามมั�นคุงของมนุษย์์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย์ เลขาธิการคุณะกรรมการ

การศู่กษาขั�นพัื�นฐาน
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กลุมงานวิจัยนวัตกรรมและ
ระบบพฤติกรรมไทย

• งานวิจัยพัฒนา
 องคความรูนวัตกรรม
• งานพัฒนามาตรฐาน
 และกระบวนการรับรอง
• งานพัฒนาดัชนีชี้วัด
 และสำรวจสภาวการณคุณธรรม

กลุมงานสื่อสารและ
รณรงคทางสังคม

• งานสื่อสารรณรงคและ
 สื่อสารภาพลักษณองคกร
• งานสรางสรรคเนื้อหา
 การสื่อสาร

กลุมงานศูนยขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

• งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
• งานเผยแพรและบริการวิชาการ
• งานจัดการขอมูล
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมงานสมัชชาคุณธรรม
และความรวมมือนานาชาติ

• งานสมัชชาคุณธรรม
• งานสนับสนุนการขับเคลื่อน
 คุณธรรมตามยุทธศาสตร
• งานวิเทศสัมพันธ

กลุมงานสงเสริมคุณธรรม
เครือขายทางสังคม

• งานสงเสริมการพัฒนา
 องคกรสูมาตรฐาน
 คุณธรรมของเครือขาย
 ทางสังคม
• งานฝกอบรม

คณะกรรมการศูนยคุณธรรม

โครงสรางองคกร
ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ที่ปร�กษาคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

ผูตรวจสอบภายใน

สำนักบร�หารจัดการองคกร
และยุทธศาสตร

สำนักพัฒนาองคความรูนวัตกรรม
และสื่อสารสนเทศ

สำนักสงเสร�มและขับเคลื่อน
เคร�อขายทางสังคม

กลุมงานบริหาร
จัดการองคกร

• การเงินและบัญชี
• งานบริหารทั่วไป
• งานทรัพยากรมนุษย
• งานบัญชี
• งานนิติกร
• งานพัสดุ

กลุมงานนโยบาย
และยุทธศาสตร

• งานนโยบายและ
 แผนยุทธศาสตร
• งานแผนและงบประมาณ
• งานคณะกรรมการ
 และที่ปรึกษา
• งานบริหารความเสี่ยง
 และติดตามประเมินผล

ผูอำนวยการ
ศูนยคุณธรรม

รองผูอำนวยการ
ศูนยคุณธรรม

สถาบัน
วิทยากรคุณธรรม

• งานพัฒนาหลักสูตรและฝกอบรม
• งานธุรกิจสัมพันธ
• งานบริหารทั่วไป
**  ดำเนินการโดยจัดทำโครงการ
 เพื่อใหไดงบประมาณตั้งตน **
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รายงาน

สถานะการเงิน



รายงานสถานะการเงิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ	วันที�			30		กันย์าย์น			2564

	 	 	 	 	 (หน่วย์	:	บาท)

สินทรัพัย์์   2564  2563

 สินทรัพัย์์ห่มุนเวีย์น   

	 	 เงินสดและราย์การเทีย์บเท่าเงินสด	 		 	 35,976,304.98		 	 23,001,500.83	 

	 	 ลูกหนี�อื�นระย์ะสั�น		 		 	 96,988.08		 	 103,374.02	 

	 	 เงินลงทุนระย์ะสั�น	 		 	 18,754,031.66		 		18,562,913.91 

	 	 วัสดุคุงเหลือ	 		 	 466,759.14		 	 286,693.66	 

  รวมสินทรัพัย์์ห่มุนเวีย์น    55,294,083.86  41,954,482.42 

สินทรัพัย์์ไม่หมุนเวีย์น	 	 	  

	 	 ลูกหนี�อื�นระย์ะย์าว			 		 	 200.00		 	 200.00	 

	 	 อาคุาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ		 		 	 560,537.64		 	 628,993.14	 

	 	 สินทรัพัย์์ไม่มีตีัวตีน	-	สุทธิ	 	 	 14,867.00	 	 28,990.80	 

  รวมสินทรัพัย์์ไม่ห่มุนเวีย์น    575,604.64   658,183.94  

รวมสินทรัพัย์์    55,869,688.50   42,612,666.36 

ห่นี�สินแล้ะสินทรัพัย์์สุทธิ/ส่วนทุน   

 ห่นี�สิน       

 ห่นี�สินห่มุนเวีย์น    

	 	 เจ�าหนี�อื�นระย์ะสั�น	 		 	 7,094,227.39		 	 7,632,688.69	 

	 	 เงินรับฝ่ากระย์ะสั�น			 		 	 2,029,396.71		 	 982,584.39	 

 รวมห่นี�สินห่มุนเวีย์น   9,123,624.10   8,615,273.08  

 ห่นี�สินไม่ห่มุนเวีย์น   

	 	 ราย์ได�รอการรับรู�	 	 	 0.00	 	 140,674.39	 

 รวมห่นี�สินไม่ห่มุนเวีย์น   0.00  140,674.39  

รวมห่นี�สิน   9,123,624.10  8,755,947.47 

สินทรัพัย์์สุทธิ/ส่วนทุน      

	 ทุน			 	 	 64,169,405.33	 	 64,169,405.33	

	 ราย์ได�สูง/(ตี�ำ)	กว่าคุ่าใช�จ่าย์สะสม	 	 	(17,423,340.93)	 	 (30,312,686.44 

 รวมสินทรัพัย์์สุทธิ/ส่วนทุน   46,746,064.40  33,856,718.89 

รวมห่นี�สินแล้ะสินทรัพัย์์สุทธิ/ส่วนทุน   55,869,688.50  42,612,666.36 
  

	 (นางสาววราภรณ์		เอี�ย์มวิจารณ์)	 (รองศูาสตีราจารย์์สุริย์เดว	ทรีปาตีี)		
	 ผูู้�จัดการสำนักบริหารจัดการองคุ์กรและย์ุทศูธาสตีร์	 ผูู้�อำนวย์การศููนย์์คุุณธรรม		
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งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน 

สำาหรับปีสิ�นสุดวันที�	วันที�	30	กันย์าย์น	2564

       (ห่น่วย์ : บาท)

     2564  2563

ราย์ได้จากการดำเนินงาน

	 ราย์ได�จากงบประมาณ	 	 	 74,105,500.00	 	 65,123,500.00	 

	 ราย์ได�จากการอุดหนุนอื�นและบริจาคุ	 	 	 15,469,352.46		 	 9,638,331.00	

	 ราย์ได�อื�น	 	 	 439,383.80		 	 597,684.50	 

 รวมราย์ได้      90,014,236.26   75,359,515.50 

คุ่าใช้จ่าย์ 

	 คุ่าใช�จ่าย์บุคุลากร	 	 	 20,567,593.96		 	 18,737,361.33	 

	 คุ่าตีอบแทน	 	 	 84,000.00		 	 83,000.00	 

	 คุ่าใช�สอย์	 	 	 10,650,193.85		 	 8,182,268.14	 

	 คุ่าวัสดุ	 	 	 220,639.00		 	 287,391.45	 

	 คุ่าสาธารณูปโภคุ	 	 	 1,014,686.55		 	 1,085,644.08	 

	 คุ่าเสื�อมราคุาและตีัดจำหน่าย์	 	 	 357,029.30		 	 396,980.72 

	 คุ่าใช�จ่าย์จากการอุดหนุนอื�นและบริจาคุ	 				 	 44,230,748.09		 	 37,901,996.77	

รวมคุ่าใช้จ่าย์   77,124,890.75   66,674,642.49 

ราย์ได้สูง/(ต�ำ)กว่าคุ่าใช้จ่าย์สุทธิ      12,889,345.51   8,684,873.01 

	 (นางสาววราภรณ์		เอี�ย์มวิจารณ์)	 (รองศูาสตีราจารย์์สุริย์เดว	ทรีปาตีี)		
	 ผูู้�จัดการสำนักบริหารจัดการองคุ์กรและย์ุทศูธาสตีร์	 ผูู้�อำนวย์การศููนย์์คุุณธรรม		
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ช่องทางการติดต่อของศูนย์คุณธรรม

• Facebook : ศู้นย์คุุณธรรม Moral Center Thailand

• Website : www.moralcenter.or.th

• Youtube : Moral Channel

• Line@ : @moralcenter_th

• Instagram : @moralcenter_th

• Twitter : @moralcenter_th

• Application : Moral Touch

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

เลขที�	69	อาคุารวิทย์าลัย์การจัดการ	มหาวิทย์าลัย์มหิดล	(CMMU)	  

ชั�น	16-17	ถ.วิภาวดีรังสิตี	แขวงสามเสนใน	เขตีพัญาไท	กรุงเทพัฯ	10400		 

โทรศูัพัท์	0-2644-9900		  

โทรสาร	0-2644-4901-3		  

e-mail	:	info@moralcenter.or.th
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ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) 
ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901
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